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LOJ‹ HABERLER‹

Zihin Gezintiye
Ç›kt›¤›nda...
Son hat›rlad›¤›n›z, asl›nda son derece
gereksiz buldu¤unuz o toplant›da yap›lan sunumu, yine de var gücünüzle izlemeye çal›flt›¤›n›z; ya da diyelim, karmafl›k bir mant›k probleminin önermeleriye bo¤ufltu¤unuz. Kendinize geldi¤inizdeyse bir bak›yorsunuz, toplant›daki anlat›c› alm›fl bafl›n› gitmifl, ya da mant›k
probleminin yerinde yeller esiyor. Aradaki bofllukta ne oldu peki? Belki akflam ne yiyece¤inizi düflündünüz, belki
sevgilinizin yüzünü, belki de içinizden
çocu¤unuzla konufltunuz. K›sacas› beyniniz, ald› bafl›n› gitti! Zihnin böyle gezintilere s›k s›k ç›kt›¤›n› biliyoruz. Harvard T›p Okulu’nda yap›lan bir araflt›rma da bu gezintiler s›ras›nda beyine neler oldu¤u hakk›nda ipuçlar› veriyor. 19
kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen ve fMRI
(ifllevsel manyetik rezonans) görüntüleme tekni¤inden yararlan›ld›¤› deney, bu
zihinsel gezintiler s›ras›nda, birbirleriyle
ba¤lant›l› beyin bölgelerinden oluflan
belirli bir a¤da etkinli¤in artt›¤›n› ortaya koymufl durumda.
2001 y›l›nda yap›lan bir baflka çal›flmay-

Bu Haberi Yar›n
Yazsam?
“Amaaaan, yar›n yapar›m!” Bu sözler,
her iflini zaman›nda yapmakla gurur
duyabilen flansl› az›nl›k d›fl›ndakiler
için ne büyük bir iç rahatl›¤›, ne büyük
bir mutluluk demektir. Ay›n birine
yetiflecek dergiye yazaca¤›n›z haberleri,
ucu ucuna yetiflecek flekilde gün be
gün hesaplam›flken, televizyon
program›nda gözünüze iliflen bir film,
bütün hesaplamalar›n›z› gereksiz
ve geçersiz k›lmaya yeter, içinizi
›l›k bir iyimserlik duygusu
kaplar: “Nas›lsa yetiflir, yar›n
yaz›veririm.” Yar›n olur öbür
gün; öbür gün de bir sonraki,
ta ki son gün gelene kadar!
Bu kendine iflkence biçimini
iyi tan›yanlardansan›z
Kanada’n›n Calgary
Üniversitesi’nden Piers
Steel’in araflt›rmalar›na bir

la da gündeme gelen sözkonusu yap›lar›n, belirli bir ifle ya da düflünceye yo¤unlafl›lmad›¤› zamanlarda etkinleflti¤i
gözlenmifl. A¤, araflt›rmac›lara göre gelifligüzel düflüncelerin ortaya ç›kmas›nda
gerekli oldu¤u gibi, içsel yaflant›m›z›n
içeri¤ine de önemli katk› sa¤lamakta.
Sözkonusu a¤ yap›lar›n›n bir k›sm›nda

hasar bulunan bir kad›n› örnek veren
araflt›rmac›lar, kad›n›n zihninin de neredeyse ‘bofl’ oldu¤unu söylüyorlar. Bulgulara bak›l›rsa, yarat›c› kavray›fl anlar›
da, genellikle bu gezinti dönemlerinde
ortaya ç›kmakta.

göz atabilirsiniz. Konusu, “erteleme
ba¤›ml›l›¤›”. Geciktirdi¤i ya da
erteledi¤i için mi, bilemeyiz, ama bu
konudaki 10 y›l› aflk›n araflt›rma ve
incelemelerinin sonuçlar›n› yeni
yay›mlam›fl! ‹flte baz› bulgular: • Bu
durum, insanlar›n tahminen en az %
20 kadar› için geçerli. • Erteleme
huyunun kökeninde yatan fley
mükemmeliyetçilik de¤il. • Neden,
büyük ölçüde kendine güven eksikli¤i,
iflin

bitirilebilece¤ine iliflkin inanc›n
yeterince güçlü olmay›fl›.
‹flin kendisinden kaç›nma, ilgi ve
dikkatin herhangi bir etmenle aniden
da¤›labilmesi, yine herhangi bir
etmenle çok çabuk ayart›labilme,
baflarma iste¤inin güçsüzlü¤ü de
önemli belirleyicilerden. Steel’e göre
temel, kiflinin, ifle bir an önce
bafllaman›n yarar›na inand›¤› halde bir
türlü bafllayamamas›. Umutsa iradenin
inan›lmaz gücünde yat›yor. “Kendinizi
kontrol etme konusunda aflama
kaydettikçe, dürtülerinize direnme
gücünüze olan güveniniz de artar”
diyor Steel. Baz› kiflilerin bu
türden bir davran›fl özelli¤ini
‘kapmaya’ neden daha uygun
oldu¤una gelince, durumun
genetik kökenli bile
olabilece¤ine iliflkin düflünceler
var. Neyse, film bafllamak
üzere... devam› yar›na!
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