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Zaman Alg›s›
…“Düﬂünüyorum da, zaman›n›z› yan›t› olmayan
bilmeceler sorarak harcayaca¤›n›za daha iyi amaçlar
ad›na kullanabilirsiniz.” dedi Alice.
“E¤er ki Zaman’› benim kadar iyi tan›m›ﬂ olsayd›n›z”
diye yan›tlad› ﬁapkac›, “O’ndan harcanabilen bir
nesne olarak de¤il, bir kiﬂi gibi bahsederdiniz.”
“Ne dedi¤inizi anlam›yorum.” diye
söylendi Alice.
“Elbette ki anlam›yorsunuz!” diye baﬂ sallad› ﬁapkac›
kibirli bir tav›rla. “Öyle tahmin ederim ki, Zaman’la
bir kez olsun konuﬂmam›ﬂs›n›zd›r bile.”
“Zannedersem hay›r” diye yan›tlad› Alice tedbirle.
Ancak müzik dinlerken ne kadar zaman aral›klar›yla
tempo tutulmas› gerekti¤ini biliyorum.”
“Ya, iﬂte ﬂimdi anlaﬂ›ld›.” dedi ﬁapkac›. “Zaman›n
temposu tutulmaz. Oysa O’nunla iyi geçinmeyi bir
ö¤renebilseniz, saati hep sizin keyfinize göre iﬂletir.
Kuﬂkusuz hepimizin ortak deneyimidir; mutlu zamanlar›m›z çabucak tükeniyorken, stres dolu bekleyiﬂlerimiz yorar,
bir türlü geçip bitmez. Örne¤in, gelece¤imize yön verecek bir s›nav›n sonuçlar›n›n aç›klanmas›na birkaç saat kald›ysa,
o birkaç saat bize birkaç gün gibi bile
gelebilir. Ancak y›llard›r görmedi¤imiz
yak›n bir arkadaﬂ›m›zla yapt›¤›m›z keyifli bir akﬂam sohbeti, sanki dakikalara s›¤›vermiﬂtir. Zaman alg›s›ndaki bu kiﬂisel
ve ansal farkl›l›klar›n bilim dünyas›nca
çözülmeyi bekleyen en büyük gizemlerden biri oldu¤unu söyleyebiliriz. Peki,
e¤er ki zaman› tahmin gücümüz, duygu
durumu ve beklentilerimizle bu denli etkileﬂim içindeyse, acaba sabit bir zaman
duyusuna sahip olabilir miyiz? Sözünü
etti¤imiz bu soru, bir yüzy›l› aﬂk›n süredir psikologlar›n akl›n› kurcalamaya devam ediyor.
Zaman alg›s›n› deneylerle s›namak,
ço¤u kez yaln›zca süreölçer özelli¤i bulunduran bir saat gerektirecek kadar kolay oluyor. Deney modellerinin en yayg›n›nda kat›l›mc›lar, fiziksel ya da düﬂünsel olarak gerçekleﬂtirdikleri çeﬂitli davran›ﬂlar sonunda ne kadar süre geçmiﬂ
olabilece¤ini sözle dile getiriyorlar. Daha aç›k bir deyiﬂle, eyleme baﬂlad›klar›ndan itibaren ne kadar zaman geçmiﬂ olabilece¤ine dair tahminlerde bulunuyorB‹L‹M ve TEKN‹K 66 Aral›k 2006

Söz geliﬂi sabahleyin saat dokuzda, tam derslere
baﬂlama vakti, ona ﬂöyle bir f›s›ldad›n›z m›, gözünüzü
aç›p kapayana kadar f›rt diye döner, bir de bakars›n›z
saat 13.30 olmuﬂ, tam yemek vakti!''…

Alice Harikalar Diyar›’nda, Lewis Caroll, Bölüm 7

lar. Uygulama ve test tasar›m› bu denli
basit ve kolay bir alanda kuramsal aç›klamalar›n yetersizli¤i ve bulan›kl›¤›ysa
zaman ba¤lam›n›n baﬂl› baﬂ›na karmaﬂ›k
bir yap›ya sahip oluﬂundan kaynaklan›yor. Özellikle de Einstein’›n görecelilik
kuram›ndan sonra zamana dair bildiklerimizi bile tekrar sorguluyorken, kiﬂilerin kendilerine has ak›l süreçleri içinde
yo¤rulan de¤iﬂken zaman alg›lar›n› aç›klayabilmek hiç de kolay görünmüyor.
Bugüne de¤in zaman alg›s›na dair biriken düﬂünsel ve bilimsel birikimse öyle
gösteriyor ki, insano¤lu zaman› iki kaynak üzerinden de¤erlendirip alg›l›yor.
‹lk kaynak fizyolojik iﬂleyiﬂlerden güç
al›yor. ‹kincisiyse genel biliﬂsel süreçlerimizden etkileniyor.

Zaman Duyusu Var m›?
Duyu kavram›, özünde bedene etkide
bulunan fiziksel bir uyaran›n sinirsel yol-

larla kod edilmesi anlam› taﬂ›yor. Beﬂ
duyumuzla görüp, duyup, tad›p, koklay›p hissediyoruz. Ancak zaman, elbette
ki, sinir sistemimizin yan›t verece¤i kimyasal ya da fiziksel bir uyaran niteli¤i taﬂ›m›yor. Örne¤in, zaman duyular›n› harekete geçirecek herhangi bir çevresel
zaman uyaran› bulunmuyor. Buna ra¤men ﬂu da bir gerçek ki yaﬂad›¤›m›z fiziksel fenomenler, zihnimizde illa ki bir
zaman ba¤lam› içinde de¤erlendiriliyor.
Öyleyse, kimi çevresel olaylar›n içeriklerinde zaman bilgisi de taﬂ›d›klar›n› ç›kar›m›na varabiliyoruz. Güneﬂin gökyüzündeki konumu ve çevremizde olup biten sosyal aktiviteler bizlere günün hangi diliminde oldu¤umuz konusunda kabaca bir bilgi verebiliyor. Fakat zaman
alg›s› dedi¤imizde, böylesi ipuçlar›ndan
elde etti¤imiz ç›kar›mlardan ziyade asl›nda herhangi bir sürecin dolays›z ve net
fark›ndal›¤›ndan bahsediyoruz. Bu da içsel bir saatin var oluﬂunu gerektiriyor.
Kalp ritimlerinin, nefes al›p veriﬂlerin ya
da beyindeki elektriksel aktivite döngülerinin say›m› gibi beden referansl› ölçümlerin varl›¤›n›… Hepimizin tahmin
edebilece¤i üzere biyolojik saatlerimiz
asl›nda tam da bu görevi görüyor. Ad›na
“Sirkadyan Ritimler” de denen bu döngüler tek hücreli canl›lardan insano¤luna de¤in evrim basama¤›ndaki tüm can-
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l›larda bulunuyor. Biyolojik döngülerle
günlük zaman süreçlerinin fark›na varan organizmalar, yiyece¤e eriﬂim, avc›lar›n varl›¤› ya da karanl›¤›n bast›rmas›
gibi pek çok yaﬂamsal de¤iﬂimler konusunda beklenti oluﬂturabiliyor. Örne¤in,
uyku, beslenme, beden s›cakl›¤›, hormonsal ve metabolik döngüler biyolojik
saatlerce kontrol ediliyor. Biyolojik saatleri güneﬂ ›ﬂ›¤› gibi temel çevresel etmenlerden soyutlayarak yaln›zca bedensel ve içsel bir referans kayna¤› olarak
de¤erlendirebiliyor oluﬂumuzsa deneysel dayanaklara sahip. Yap›lan araﬂt›rmalarda, ›ﬂ›k, ses, s›cakl›k gibi her türlü
çevresel ipucundan yal›t›lm›ﬂ ma¤aralarda tutulan bitki ve hayvanlar›n tüm bu
koﬂullara ra¤men yaﬂamsal döngülerini
yine de düzenleyebildikleri görülüyor.
Ancak, biyolojik saatlerin tamamen içsel
kaynakl› oluﬂunu iddia ederken deneysel bir hata pay›m›z›n da bulundu¤unun
alt›n› çizelim. Çünkü dünyan›n dönüﬂ h›z› ve manyetik çekimler gibi ilk baﬂta
göz ard› edilebilecek d›ﬂ uyaranlar özellikle de baz› canl› türleri için kimi kez
büyük bir referans kayna¤› olabiliyor.
Tüm bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda, biyolojik saatlerimizi bir tür zaman duyusu olarak görebilir miyiz? ‹ﬂte bu sorunun yan›t›, bilim dünyas›nda halen tart›ﬂmalara neden oluyor. Bir grup bilim insan› biyolojik saatlerle zaman alg›s› aras›nda bir
iliﬂki olabilece¤ini düﬂünüyor. Öyle çal›ﬂmalar var ki, deneyde uyku döngüsü aksayan ve uykuya dalma ve uyanma süreleri uzayan kat›l›mc›lar›n zaman tahminleri de nesnel zaman birimlerini aﬂ›yor.
Bu veriler, biyolojik ritimlerle zaman alg›s›n›n ayn› mekanizmalarca kontrol edilebiliyor olaca¤› ﬂüphesi uyand›r›yor.
Karﬂ› görüﬂte olan bilim insanlar›n›n fikirlerini destekler nitelikte de bulgular
yok de¤il. Örne¤in, kimi etkiler zaman
alg›s›n› de¤iﬂtirirken biyolojik saatlerde
bir de¤iﬂiklik yaratmayabiliyor. T›pk› beden s›cakl›¤›n›n art›p azalmas›n›n zaman alg›s›n› de¤iﬂtirip, biyolojik döngülerde herhangi bir etki yaratmamas› gibi.

lemlere dayan›yor. Hoagland, eﬂinin ateﬂinin yükseldi¤i dönemlerde belli süreçleri zamansal aç›dan daha “uzun” de¤erlendirdi¤ini fark ediyor. Bu gözlem,
O’nu zaman alg›s›ndaki bir tak›m alg›sal
çarp›tmalar›n beden s›cakl›¤›na ba¤l› fizyolojik iﬂleyiﬂlerden kaynaklanabiliyor
olabilece¤i fikrine itiyor. Öyle ki, yüksek
s›cakl›¤›n bedende gerçekleﬂen kimyasal
tepkimeleri ve pek çok biyolojik mekanizmay› h›zland›raca¤›n› göz önünde bulunduran fizyolog, zaman duyusunun
beyindeki s›cakl›¤a duyarl› kimyasal saatlerle iliﬂkili oldu¤unu öne sürüyor.
Fizyolojik etkilerin önemine vurgu
yapan ikinci bir örnekse psikoaktif ilaç
çal›ﬂmalar›ndan geliyor. Yat›ﬂt›r›c› ilaçlar, uyar›c›lar ya da alkol kullan›m› da
zaman alg›s›nda çarp›tmalara neden olabiliyor. Maddelerin bu etkisi, fizyolojik

Fizyolojik Etkiler ve
Zaman Alg›s›

Biliﬂsel Süreçler Zaman
Alg›m›z› Etkiliyor

Zaman alg›s›n›n fizyolojik bir tak›m
etkilere aç›k oldu¤una dair erken dönem bulgular›ndan biri, fizyolojist Hudson Hoagland’›n eﬂinin ateﬂli bir hastal›¤a yakaland›¤› dönemde edindi¤i göz-

Her ne kadar fizyolojik de¤iﬂimler ve
biyolojik saatler zaman alg›m›za dair
önemli ipuçlar› verse de, biliﬂsel süreçlerimizin etkisi kuﬂkusuz yad›rganamayacak ölçüde büyük ve önemli. Bu nokta-

h›z ayarlay›c› mekanizmalar›n çal›ﬂmalar›n› etkilemeleriyle aç›klan›yor. Vücutta
dopamin seviyesini artt›ran maddeler
zaman›n daha h›zl› geçti¤i izlenimi
uyand›r›rken, dopamin seviyesini azaltan maddeler zaman alg›s›n› yavaﬂlat›yor. Dopaminin mutluluk salg›s› olarak
da geçti¤ini düﬂünecek olursak, mutlulu¤u tetikleyen bir maddenin zaman›n
çabuk geçti¤ini düﬂündürüyor olmas›
asl›nda bizleri baﬂlad›¤›m›z noktaya geri getiriyor. Mutluyken niçin zaman daha çabuk geçiyor?

da herhangi bir sürenin zaman birimleri
ölçüsünde tahmininde duyusal uyaranlar›n zenginli¤i, dikkat ve belle¤in rolü de
ön plana ç›k›yor. Duyusal uyaranlar›n
zenginli¤i, belli bir süre içinde duyu sistemimizi etkinleﬂtiren çevresel etkilerin
say›s›n› kaps›yor. Örne¤in, kalabal›k ve
gürültülü bir ortamda k›s›tl› bir sürede
daha fazla zaman›n geçmiﬂ oldu¤unu
düﬂünebiliyoruz. Ancak bu genellemeye
uymayan durumlar da yok de¤il. Boﬂ bir
odada tek baﬂ›m›za vakit geçirdi¤imizi
düﬂünelim. Can s›k›nt›s›, dakikalar› saatler olarak yorumlamam›za bile neden
olabiliyor. Böyle bir durumda, zihnimiz
ne zaman birilerinin odaya girece¤i, bu
bekleyiﬂin ne zaman sona erece¤i konusunda öyle meﬂgul oluyor ki, küçük anlar› bile yine büyük zaman dilimleriymiﬂçesine alg›layabiliyor. Öyleyse zihinsel
aktivite de, zaman alg›s›nda en az çevresel uyaranlar kadar önem kazanabiliyor.
Öyle ki, uyar›c› ilaçlar›n zaman alg›s›nda
yaratt›klar› de¤iﬂim ço¤u kez düﬂünce,
duyu ve duygu deneyimlerindeki art›ﬂla
da aç›klanabiliyor. K›saca toparlamam›z
gerekirse, zaman alg›m›z gerek d›ﬂ dünyadaki fiziksel uyar›mlardan gerekse zihnimizdeki düﬂünce yo¤unlu¤u ve duygu
durumumuzdan kaynaklanabiliyor. Bir
di¤er etmense dikkat unsurlar› olarak
göze çarp›yor. Bir iﬂe yo¤unlaﬂt›¤›m›zda,
saatlerin nas›l geçip gitti¤ini anlayamayabiliyoruz. Ancak tam aksine, zaman›n
k›s›tl› oldu¤u bilgisini akl›m›zda tutup
da herhangi bir sürecin sonlanmas›n›
beklerken de dikkatimiz d›ﬂ ve iç uyaranlara çabucak yönelebildi¤inden o zaman dilimi oldu¤undan daha uzun alg›lanabiliyor.
Ar›lar›n, bulduklar› bir yiyecek kayna¤›n› kolonilerine haber verirken, kovanla yiyecek aras›ndaki uzakl›¤› di¤er iﬂçi
ar›lara, yapt›klar› özel bir dansla ve bu
dans›n süresiyle bildirdiklerini biliyoruz.
Bu uzakl›¤› alg›lar›ysa yol s›ras›nda gözlerinin önünden geçen görsel uyaran
konturlar›n›n s›kl›¤›yla azal›p artabiliyor. Örne¤in, uyaran›n az oldu¤u bölgelerde kat ettikleri mesafeleri daha k›sa
alg›layabiliyorlar. T›pk› bizlerin zaman
alg›s›n›n da duyusal uyaran zenginli¤inden etkilendi¤i gibi.
‹nci Ayhan
Kaynaklar:
Warren H. M. (2005), Neuropsychology of timing and time perception. Brain and Cognition Vol 58, pg 1.
William Friedman (1990), About Time. The MIT Pres

Aral›k 2006

67 B‹L‹M ve TEKN‹K

