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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Psikoloji

Uyku Sersemli¤i
Uykusuzluktan Beter
Colorado Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›nca gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂma, sekiz saat deliksiz
uyuduktan sonra aniden uyand›r›lan bir insan›n, k›sa bir süre için zihinsel iﬂlemlerde

24 saat uykusuz kalm›ﬂ bir insandan daha
baﬂar›s›z oldu¤unu ortaya koydu. Sonuçlar›
Amerikan T›p Derne¤i Dergisi’nin 11 Ocak
say›s›nda yay›mlanan araﬂt›rmada denekler

Avc›-Toplay›c›lar
Geometriden Geçti
Üçgenler, daireler ya da öteki geometrik
ﬂekiller, insan›n beynine do¤uﬂtan kaz›nm›ﬂ
m› bulunuyor? Amazon’un ›ss›z ormanlar›
içinde bir köyde yaﬂayan çocuk ve
yetiﬂkinlerle deney yapan bir grup bilimciye
göre bu sorunun yan›t›, “evet”.
Daha önce de birçok araﬂt›rma grubu, avc›toplay›c› toplumlardaki bireylerde do¤uﬂtan
matematik yetileri üzerinde araﬂt›rmalar
yapm›ﬂlar ve ilginç bulgulara ulaﬂm›ﬂlard›.
Örne¤in, rakamlar› tan›mlayan sözcüklerin
olmay›ﬂ› nedeniyle, 3 ya da dörtten sonra
say› kavram› belirsizleﬂiyor.
Paris’teki College de France’da Stanislas Dehaene yönetimindeki bir grup araﬂt›rmac›ysa,
ilkel toplumlarda daha az araﬂt›r›lm›ﬂ olan
geometri bilgisini ortaya ç›karmak için Amazon’daki avc›-toplay›c› Munduruku kabilesinden çocuklar ve yetiﬂkinlerle deneyler yürütmüﬂ. Çocuklar, okulla tan›ﬂmad›klar› gibi,
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cetvel ya da harita gibi geometrik ve metrik
kavramlar temelinde kullan›lan hiçbir araç
da görmemiﬂler. Araﬂt›rmac›lar, 6 ve daha üstü yaﬂta 14 çocukla 30 yetiﬂkine, güneﬂ enerjisiyle çal›ﬂan bir dizüstü bilgisayar›n ekran›nda alt›l› gruplar halinde kümelenmiﬂ
çeﬂitli ﬂekiller göstermiﬂler. Bunlar içinden,
örne¤in üçgen gibi bir geometrik ﬂekilden,
ya da paralellik, simetri vb. gibi temel bir
kavramdan sapan “kötü” ya da “garip”
olan›n› göstermelerini istemiﬂler. Denekler
testlerin ortalama üçte ikisini baﬂar›yla
geçmiﬂler. Daha da interaktif bir deney için,
araﬂt›rmac›lar bir harita okuma testi
kurgulam›ﬂlar. Oda büyüklü¤ündeki bir
alanda bir dik aç›l› üçgen biçiminde
yerleﬂtirilen üç kaptan birinin içine bir cisim
gizlenmiﬂ. Deneklerden, cismin bulundu¤u
kaba bir iﬂaret konmuﬂ olarak kaplar›n
konumunu gösteren bir krokiye bakt›ktan
sonra, gidip cismi bulmalar› istenmiﬂ. Bu
testte baﬂar›l› olmak, birçok beceriyi
gerektiriyor: iki boyutlu bilgiyi üç boyuta
çevirebilmek; boyutlarda gerçekleﬂen 10 kat
bir de¤iﬂikli¤e karﬂ›n ayn› örüntüyü

alt› gün süreyle günde sekiz saat uyuduktan
sonra, kendilerine rasgele verilen iki haneli
rakamlar› toplamalar› istenmiﬂ. Sonuçta “uyku sersemli¤i” olarak bilinen süre içinde deneklerin k›sa bellek yeteneklerinde, basit
aritmetik iﬂlem becerilerinde ve genel biliﬂsel yetilerinde dikkat çekici bir azalma oldu¤u belirlenmiﬂ. Araﬂt›rmac›lara göre, uyku
sersemli¤inin biliﬂsel iﬂlevler üzerindeki en
zay›flat›c› etkisi uyand›r›ld›ktan sonraki ilk
üç dakika içinde görülüyor. Sersemli¤in 10
dakika içinde da¤›lmas›na karﬂ›l›k, saptanabilir etkileri iki saat boyunca sürüyor. Nedeni, uykudan sonra beynin “al›n lobu” gibi biliﬂsel iﬂlevlerde yo¤un rolü olan kabuk bölgelerinin, öteki beyin bölgelerine göre daha
geç “on line” hale gelmesi. Deneyin, özellikle hastanelerde uzun süreler kal›p acil vakalar nedeniyle s›k s›k uyand›r›l›p göreve koﬂmas› gereken doktorlarla, yine aniden uyand›r›l›p apar topar yang›na ya da acil bir ça¤r›ya yetiﬂmesi istenen ambulans ve itfaiye
sürücüleri için önlemleri gerektirdi¤i de
araﬂt›rmac›larca vurgulan›yor.
Colorado Üniversitesi Bas›n Bülteni, 10 Ocak 2006

alg›layabilmek ve noktalar aras›ndaki
ba¤›nt›dan yola ç›karak cismi bulabilmek. Bu
deneyde de baﬂar› oran› %71’e ulaﬂm›ﬂ.
Her iki deneyde de Munduruku kabilesinin
hem çocuklar›, hem de yetiﬂkinleri Amerikal›
26 çocuktan oluﬂan bir kontrol grubuyla ayn› baﬂar›y› göstermiﬂler. (28 Amerikal› yetiﬂkinin baﬂar› oran›ysa daha yüksek ç›km›ﬂ).
Dehaene’nin vard›¤› sonuç, “herhangi bir
e¤itim görmeden ve harita gibi araçlarla
tan›ﬂmadan yal›t›lm›ﬂ bir biçimde yaﬂam›ﬂ
olsalar da, insanlar›n bir geometri sezgisi
geliﬂtirebildikleri”. Munduruku
yetiﬂkinlerinin çocuklardan daha baﬂar›l›
olamamas›n›ysa araﬂt›rmac›, bu kavramlar
için geliﬂtirilmiﬂ bir dilin yoklu¤una ve
dolay›s›yla insanlar›n bu temel bilginin
ötesine geçememesine ba¤l›yor.
Baz› baﬂka biliﬂsellik uzmanlar›n›n,
araﬂt›rman›n alana önemli katk›lar yapt›¤›n›
söylemelerine karﬂ›l›k, Paraguay’daki Ache
kabilesinin biliﬂsel yeteneklerini inceleyen
ve King’s College’da (Londra) davran›ﬂ
geneti¤i üzerinde doktora ö¤renimi gören
Rosalind Arden ayn› düﬂünceyi paylaﬂm›yor.
Arden’a göre çal›ﬂmada kullan›lan testler
“ilkel kavim bireylerinin ortaklaﬂa sahip
olduklar› bir temel geometri bilgisinden
çok, genel bir mant›k yürütme becerisini”
ölçmüﬂ. Arden, “Munduruku üyelerine sözel
olmayan bir aç›k hava zeka testi
uygulad›¤›” görüﬂünde.
Science, 20 Ocak 2006

