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PS‹KO-S‹N‹RB‹L‹M

NE, NASIL, N‹Ç‹N?

Ar›lar ‹nsan Yüzlerini Tan›yabiliyor

Yaz Kamp›

Tüm ar›lar›n birbirlerine benzediklerini mi düﬂünüyorsunuz? Ancak onlar
bizleri “farkl›” olarak alg›layabiliyor.
Yap›lan son araﬂt›rmalar gösteriyor ki,
insan sisteminin yaln›zca %0.01’i kadar sinir a¤›na sahip bu hayvanlar, insan yüzlerini ay›rt edip hat›rlayabiliyorlar. ﬁaﬂ›rt›c› olansa bizler karﬂ›m›zdakinin yüzüne bakarken beynimizin
“fusiform gyrus” bölgesi aktive oluyorken, böylesine özelleﬂmiﬂ bir beyin
bölgesine sahip olmayan ar›lar›n bunu
nas›l baﬂarabildikleri. Cambridge Üniversitesi’nden bir bilim insan›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada ar›lara 4 ayr› insan yüzü
foto¤raf› gösterilmiﬂ ve foto¤raflardan birine yaklaﬂt›klar›nda ﬂeker solusyonu ile ödüllendirilmiﬂler. Bu ﬂekilde e¤itilen ar›lar, sürekli olarak ödül
ald›klar› foto¤rafa konmaya baﬂlam›ﬂlar. ‹ki gün sonra bile, ar›lar ödül ald›klar› yüz foto¤raf›n› halen tan›yabiliyorlarm›ﬂ. Ar›lar›n farkl› çiçekleri
tan›yabilmelerine dair çal›ﬂmalar yürüten etolojist James Gould’nun konuyla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamalarsa oldukça ilginç. Gould’ya göre insanlar›n birbirlerinin yüzlerini tan›yabilmeleri için evrimsel nedenleri var.
Ar›lar içinse, insan yüzleri yaln›zca farkl› ﬂekil ve dokular. Haliyle onlar›n gözünden insan yüzleri, garip görünüﬂlü çiçeklerden ibaret! Öyleyse,
diyebiliriz ki insanlar›n insan yüzlerini tan›mas› ile, ar›lar›n insan yüzlerini tan›mas› farkl› iﬂleyiﬂler içeriyor.
Kaynak: http:// sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2005/1202/2?etoc

PS‹KO-MOT‹VASYON

Yeni Y›lda Kendimize Verdigimiz Sözler
Yeni bir y›la girerken ço¤umuz, hayat›m›zda radikal de¤iﬂimlere yelken açacak kararlar al›r›z. Örne¤in; “Bu y›l sigara içmeyece¤im, fazla yemek yemeyece¤im, spor yapaca¤›m...” gibi. Oysa
ki y›l›n ortalar›na gelirken bu sözleri unutur, eski al›ﬂkanl›klar›m›za tekrar geri döneriz. Washington Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar, kendimize verdi¤imiz sözleri tutarak giriﬂimlerimizde
baﬂar›l› olabilmemiz ad›na birkaç ipucu vermiﬂler. Gelin, bize
önerileri nelermiﬂ hep beraber göz atal›m. Öncelikle, de¤iﬂime
kendimizi adamam›z gerekti¤ini söylemiﬂler. Yani daha en baﬂtan, bu de¤iﬂimin gerçekleﬂece¤ine dair kuvvetli bir inanç taﬂ›mal›ym›ﬂ›z. Daha sonraysa, ortaya ç›kabilecek sorunlarla“baﬂ et-

Bir sosyal psikolog, çal›ﬂmas› için denek grubunu 12
yaﬂlar›ndaki erkek çocuklardan seçiyor. Çocuklara, bir
yaz kamp›na kat›lacaklar› ve kamp s›ras›nda, oluﬂturulacak iki ayr› gruptan birinin üyesi olacaklar› söyleniyor.
‹lk hafta yaln›zca kendi grubuyla zaman geçiren çocuklar, beraber yemek yiyip çeﬂitli aktivitelerde bulunuyorlar. Daha sonra ise psikolo¤umuz, iki grubu birbiriyle
yar›ﬂ içine sokacak oyunlar tasarl›yor. Son aﬂamada, çocuklar farkl› bir yere al›n›p bir üçüncü grup deneye dahil ediliyor. Bu üçüncü grubun kamp›n su yollar›na zarar verdi¤i söyleniyor. Psikolo¤umuz ne araﬂt›r›yordu
dersiniz? Yan›t›n› bir sonraki say›m›zda bulacaks›n›z.

PS‹KOLOJ‹ SÖZLÜ⁄Ü
Belirsiz Figür: Belirsiz
figürler, kiﬂinin
da¤arc›¤›ndaki iki farkl›
ﬂeklin de¤iﬂimli olarak
alg›lanmas›n› tetikliyor.
E¤er ki beynimizde bu
ﬂekle ait oluﬂturmuﬂ
oldu¤umuz ﬂemalar,
bakt›¤›m›z resimle eﬂit
ölçüde uyum
yakal›yorsa s›rayla bir
birini, bir di¤erini
görmeye baﬂl›yoruz.
Örne¤in, yandaki
ﬂekilde yaﬂl› ve genç kad›n resimlerini dönüﬂümlü olarak
alg›l›yoruz.

me yollar›” geliﬂtirmemiz gerekiyormuﬂ. Diyelim ki, sigaray› b›rak›rken sürekli ac›k›yorsak, bunu nas›l atlatabilece¤imize dair
çözüm önerileri de bizim bu süreçteki baﬂ etme yollar›m›z› oluﬂturuyor. Örne¤in, sigara içmek yerine sürekli olarak salatal›k
yemek. Önerilerinin son basama¤›nda kendimize verdi¤imiz geri bildirimler var. E¤er ki yapt›klar›m›zda kontrolü kendi elimizde tutabilirsek, baﬂar›l› olma olas›l›¤›m›z da o oranda art›yormuﬂ. Peki ya yine de baﬂar›s›z olursak. Örne¤in tekrar sigara içmeye ya da çok fazla yemek yemeye baﬂlarsak. Araﬂt›rmac›lar
bunun için kendimizi suçlamam›z›n yanl›ﬂ olaca¤› görüﬂünde.
Bunun yerine, niçin baﬂar›s›z oldu¤umuzu düﬂünerek engelleri
saptamam›z ve onlar› yolumuzdan kald›rmam›z gerekti¤ini söylüyorlar.
Kaynak: http:// web. Psych. Washington. Edu/news/story.php?news

Geçen Say›m›zdaki Sorunun Yan›t›:
Beyin Dalgalar› ve Uyku
Beynimiz, uykunun de¤iﬂik evrelerinde farkl› beyin dalgalar› yay›yor ve bu dalgalar EEG makineleriyle saptanabiliyorlar. Normal bir yetiﬂkinin uyku döngülerinin her biri 90 dakika sürüyor. Sa¤l›kl› olansa bu döngülerden 5 tanesini tamamlamak, yani günün yaklaﬂ›k 7.5 saatini uykuda geçirmek. Oysa uyku poblemleri çeken kiﬂilerde bu uyku
döngüleri kesintiye u¤rayabiliyor. Örne¤in uyurgezerler, yavaﬂ dalga uykusu s›ras›nda birdenbire rüyalar›n görüldü¤ü uyku dönemi olan REM’den ç›karak anormal bir uyku seyri izlemeye baﬂlayabiliyor. Tahmin edersiniz ki, bu seyir uyan›kl›k durumunda yay›lan beyin dalgalar›yla büyük benzerlik gösteriyor. ‹ﬂte, uyku konusunu sinirbilim dinamikleriyle çal›ﬂan psikologlar›n yapmaya çal›ﬂt›klar›, uykuda beynimizin yayd›¤› beyin dalgalar›yla uyku hastal›klar› aras›nda böylesi iliﬂkiler kurabilmek.
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