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ESRARENG‹Z VAD‹
Bilim ve teknoloji ilerledikçe robotlarla da fazlas›yla haﬂ›r neﬂir olmaya baﬂlad›k. Mutfakta, bankamatiklerde, güvenlik sistemlerinde hizmetimize sunulan "ak›ll›" sistemler bir yana, insana benzeyen
makineler yaratma çabas› da gitgide büyüyor. T›pk›
"bizim" gibi görünen, ama "bizden" olmayan bir yabanc›, bir robot. Daha do¤ru bir söylemle bir android. Hiç düﬂündünüz mü; günlük hayatta böyle bir androidle yüz yüze gelseniz ne hissederdiniz? Onu insanm›ﬂ gibi kabullenebilir miydiniz? Örne¤in, robot
oldu¤unu unutup konuﬂmaya dalabilir miydiniz? Bu
sorulara kendi yan›tlar›m› vermeye çal›ﬂ›rken televizyon kanallar›n›n y›llarca tekrar tekrar yay›mlad›klar› ve her seferinde de izleyiciyi ekran baﬂ›na çekmeyi becerebilen Terminatör serilerinden birinden
bir sahne geldi akl›ma: Android k›l›¤›ndaki Arnold
Schwarzenegger'in derisinin yan›p alt›ndan metalik
bir parçan›n parlad›¤› sahne. Nedense bu sahne her
izleyiﬂimde bende garip bir hissiyat uyand›r›r. E¤er
ki filmi siz de seyrettiyseniz insan oldu¤una inand›¤›n›z bir cismin bir anda robotik görüntüsüyle karﬂ›
karﬂ›ya kalman›n do¤urdu¤u o garip duyguyu sizler
de tatm›ﬂs›n›zd›r.

Android,
insan görünümlü
robotlara
verilen isim.

B‹R S‹H‹RBAZ OLSAYDIM
Hayat›n sürprizlerle dolu oldu¤una ve zaman›n insana getirebileceklerinin s›n›rs›zl›¤›na inananlardan olsak bile kabul etmeliyiz ki günün birinde yapt›¤› gösterilerle izleyicileri
büyüleyen bir sihirbaz olma olas›l›¤›m›z pek kuvvetli de¤il. Yine de bu
zay›f olas›l›k hayalgücümüzün önünde bir engel oluﬂturmamal›. E¤er
sizler de en az benim kadar sihirbazlar›n renkli dünyalar›na ilgi duyuyorsan›z, beraberce sihirbaz oldu¤umuzun düﬂünü kurabiliriz. Bir sihirbaz
olsayd›k izleyiciyi nas›l ﬂaﬂ›rt›rd›k?
Ayn› soru kuﬂkusuz görsel alg› çal›ﬂan bilim insanlar›n›n da akl›n› kurcal›yor olacak, sihirbazlar›n

‹ﬂte, benim tan›mlamakta zorland›¤›m bu hissiyat yaklaﬂ›k 40 sene kadar önce, Japon bir robot bilimci taraf›ndan adland›r›lm›ﬂ bile: Esrarengiz Vadi.
Kula¤a polisiye bir roman ismi gibi gelse de, gerçekte insanlar›n robotlara ve androidlere verdikleri
duygusal tepkilere dair Masahiro Mori'nin ortaya
koymuﬂ oldu¤u kuram›n ismi. Bu kurama göre, bir
android görüntü ve hareket ba¤lam›nda insana ne
denli yaklaﬂ›rsa insan da androide karﬂ› o denli
olumlu hisler besliyor. Ta ki bir noktaya kadar. Belli bir noktaya gelindi¤inde, androidin insana benziyor oluﬂu itici olmaya baﬂl›yor. ‹ﬂte esrarengiz vadi
bu noktay› tan›ml›yor. Bu nokta aﬂ›labilirse, androidin bir ç›rp›da tekrar sempati toplay›p t›pk› sa¤l›kl›
bir insana hissetti¤imiz duygular› tetiklemeye baﬂlayaca¤›na inan›l›yor.

men insans› bir cisimdense mükemmel insans› tepkiler beklemeye baﬂl›yoruz. Di¤er bir deyiﬂle, beklenti ç›tam›z yükseliyor. Yüksek beklentilerimiz karﬂ›lanamay›nca da daha olumsuz hissediyoruz. Hatta
bu s›rf bu yüzden ço¤u bilim insan› robotlar› insana
benzetme hevesinden vazgeçmiﬂ görünüyor. Biri d›ﬂ›nda: David Hanson.

David Hanson'un k›z arkadaﬂ›n›n yüzünden esinlenerek tasarlad›¤› android.

Grafikte endüstriyel bir robotun, insans› bir robotun, hareket eden bir Japon kuklas›n›n bizde ne
derece olumlu ve olumsuz duygular uyand›rd›¤›n›
görebiliyoruz. Biz psikologlar› as›l ilgilendiren soruysa ﬂu: Esrarengiz vadinin s›rr› ne olabilir?
Pek çok psikolog, esrarengiz vadinin beklentilerle iliﬂkili oldu¤unu düﬂünüyor. ‹nsan özellikleri
taﬂ›yan ancak robot oldu¤u bariz bir cisimle iletiﬂime geçti¤imizde yapt›¤› her "ak›ll›ca" hamle ilgimizi çekip, hoﬂumuza gidiyor. Fiziksel özellikleri tama-

kimi gösterilerini görsel sistemi anlayabilmek için kullanabiliyorlar. Bu
gösterilerden biri de "kaybolan
top". Sihirbaz topu havaya at›yor ve
top bir anda havada yok oluyor.
Gerçekte top havaya hiç at›lmad›¤› için ortada kaybolan bir nesne
yok asl›nda. Ancak sihirbaz izleyicilere öyle bir aç›yla duruyor ki, yapt›¤› el hareketi topu f›rlatt›¤› izlenimi uyand›r›yor. Çünkü sosyal canl›lar olarak, karﬂ›m›zdakinin elindeki
nesneden çok yüzüne, bedenine ve
ellerine odaklanmaya e¤ilimliyiz.
Dolay›s›yla yüz, gövde ve el aç›lar›n› duruﬂuyla do¤ru ayarlayan bir sihirbaza kanmamak iﬂten de¤il. Havaya hiç at›lmam›ﬂ bir topun havada kayboldu¤una bile inanabili-

K›z arkadaﬂ›n›n yüzünden esinlenerek tasarlad›¤› androidin insanlarda s›cak hisler uyand›rd›¤›n›
belirten Hanson, esrarengiz vadinin bilimsel bir kuram olmad›¤› ve gerçe¤i yans›tmad›¤› görüﬂünde.
Hanson'›n bu androidi kuram üzerine ﬂüphe düﬂürdüyse de, Mori'nin esrarengiz vadisini psikolojik
olarak irdeledi¤imizde kula¤a hiç de mant›ks›z gelmiyor. Bilim insanlar›, kol ya da bacaklar› kopan
hastalara yerleﬂtirilen protezlerin gerek hastalar›n
kendilerince gerekse sosyal çevrelerince kimi zaman "garipsenebiliyor" oluﬂunuysa yine ayn› nedene ba¤l›yor.
Kaynak: http://www.androidscience.com/theuncannyvalley/proceedings2005/uncannyvalley.html

riz! Bu örnek, alg›lar›m›zda beklentilerimize ne denli güvendi¤imizi ve alg›lar›m›z›n yan›lg›ya aç›k oldu¤unu gösteriyor. Sihirbaz›n el pozisyonlar›ndan topun hareketine dair ç›kar›mlarda bulunuyoruz. Sonra da, sistemimiz topun kendisinden gelen hiçbir
uyaran almam›ﬂ oldu¤undan (zira o s›rada dikkatimiz sihirbaz üzerinde), ç›kar›mlar›m›zdan yeni bir
gerçeklik yarat›yoruz: Top havaya f›rlat›ld›! Ama yere düﬂen bir cisim yok? O zaman havada kaybolmuﬂ
olmal›.
Sonuç olarak, sihirbazlar›n görsel alg›y› öyle ya
da böyle, bilinçli ya da bilinçsiz çözümlemiﬂ olduklar› bir gerçek! ﬁimdi bana sorsalar, görsel alg› çal›ﬂan bir deneysel psikolog olmasayd›n hangi mesle¤i seçerdin deseler, yan›t›m gayet net: Tabii ki sihirbaz olurdum! ‹nsanlar› kendi yaratt›klar› gerçekliklerle ﬂaﬂ›rtabilmek ad›na...
Kaynak: http://www.medicalnewstoday.com/articles/57176.php

“Einstein’›n beyni ﬂu anda nerede?” ve çok daha fazlas›… Her hafta güncellenen psikoloji köﬂemizle internette buluﬂuyoruz:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/index.htm Psikolojiye dair yazm›ﬂ oldu¤unuz popüler bilim yaz›lar›n›z› i n c i a y h a n @ y a h o o . f r e-posta adresine
gönderebilir, fikirlerinizi ve ilgi çeken haberleri sitemizde bizlerle paylaﬂabilirsiniz.
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