B‹L‹M VE TEKN

Nöropsikoloji
Seni Tan›yorum!...
Bir stadyumda oturup
çevrenizdekileri ﬂöyle bir gözden
geçiyorsunuz. Bu binlerce yüz
aras›nda tan›d›k birkaç tanesini
bulabilmek, kolay olmasa da
olanaks›z de¤il. Ama, s›ralar›n makak
maymunlar›nca dolduruldu¤unu
düﬂünün. Daha önce gördü¤ünüz bir
tanesini tan›man›z mümkün mü?
Mümkün. Ama bu iﬂi yapabilecek
olanlar, yetiﬂkinlerden çok, alt› ayl›k
bebekler!.. Dokuz ayl›k bebeklerle
yetiﬂkinlerse, farkl› insan yüzlerini
ay›rdedebildikleri halde, farkl›
maymunlar› alg›lama yeteneklerini
yitirmiﬂ görünüyorlar. Üç ‹ngiliz ve
Amerikal› araﬂt›rmac›, yüz tan›ma
becerisinin de, dil ö¤renme
becerisiyle ayn› yolu izleyip
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izlemedi¤ini merak etmiﬂ. ‹nsanlar›n
dil ö¤renme becerisinin, yaﬂ
ilerledikçe azald›¤› biliniyor. Sheffield
Üniversitesi’nden Oliver Pascalis ve
arkadaﬂlar›na göre insanlar,
beyinlerini yaﬂamlar›n›n ilk y›l›nda en
çok gördükleri yüzlere göre
ayarl›yorlar. Bir model oluﬂturup,
yeni yüzleri bu modelle
karﬂ›laﬂt›rarak, onlara kimlik
veriyorlar. Araﬂt›rmac›lardan
Michelle de Haan’a göre beynin
de¤iﬂik iﬂlevleri yöneten bölümler
halinde uzmanlaﬂmas›n› incelemenin
bir yolu, yüz tan›man›n
mekanizmas›n› belirlemek. "Geliﬂme"
genellikle yeni beceriler edinmeyle
özdeﬂtiriliyor. Bu nedenle, ilk bak›ﬂta
deney sonuçlar› oldukça ﬂaﬂ›rt›c›:
Bebekler, büyüdükçe bu becerilerini
yitiriyorlar. Haan, bunun beynin
kendini, insan yüzlerini birbirinden
ay›rmak için gereken en önemli
ipuçlar›n› tan›maya ayarlamas›, ve bu
iﬂ için fazla önem taﬂ›mayan farklar›
tan›ma yetene¤ini yitirmesine ba¤l›

olabilece¤ini söylüyor. Araﬂt›rmac›ya
göre yaﬂ›n ilerlemesiyle paralel
seyreden bu "alg›sal daralma",
anlamad›¤›m›z yabanc› bir dildeki
sesleri ay›rdetme yetene¤ini giderek
kaybetmemizde de ortaya ç›k›yor.
Araﬂt›rmac›lar yukar›daki sonuçlara
vard›klar› deneyi 11 yetiﬂkin insan, 6
ayl›k 30 bebek ve 9 ayl›k 30 ayr›
bebekle yürütmüﬂler. Deneklerin her
birine önce renkli erkek ve kad›n
resimleri, çiftler halinde gösterilmiﬂ,
daha sonra da farkl› makak
maymunlar›n›n resimleri gene ikili
setler halinde deneklere izlettirilmiﬂ.
Resim çiftlerindeki yüzlerden birinin
daha önce hiç gösterilmemiﬂ olmas›na
karﬂ›l›k, öteki yüzün, bir önceki
ikiliden biri olmas›na dikkat edilmiﬂ.
Araﬂt›rmac›lar, tan›ma iﬂaretlerini
video kay›tlar›n› izleyerek ve
deneklerin yeni gördükleri resme
daha uzun bakma e¤ilimlerini
gözleyerek belirlemiﬂler.
Yetiﬂkinklerin, yeni insan yüzlerini
daha çok izledikleri, ancak, yeni ve
eski maymun yüzlerine ayn› süreyle
bakt›klar› ortaya ç›km›ﬂ. Dokuz
ayl›k bebeklerin insan ve maymun
yüzlerini izleme e¤ilimleri de
yetiﬂkinlerinkini yans›tm›ﬂ. Buna
karﬂ›l›k alt› ayl›k bebeklerin hem
yeni insan yüzlerini, hem de yeni
maymunlar› daha uzun süreyle
izledikleri belirlenmiﬂ. Baﬂka bir
deyiﬂle en genç grup, hem
insanlarda, hem de maymunlarda
yeni yüzlere bakmay› tercih ederken,
daha büyük bebeklerle yetiﬂkinlerin
beyinleri, yaln›zca yeni insan
yüzlerini "iﬂlemden geçirmeyi"
ye¤liyor. Sonuç: T›pk› daha genç
beyinlerin yeni konuﬂma seslerini
yetiﬂkinlere göre daha kolay
ay›rdedebildikleri gibi, yeni yüzleri
tan›ma becerisi de zamanla
"alg›lama penceresi"nin daralmas›
sonucu geriliyor. Ancak, araﬂt›rmac›lara göre, erken oluﬂan bu "ayar"
mekanizmas›, ileride yetiﬂkinlerin
yeni uyar›c›lar› di¤erlerinden ay›rma,
yeni diller ö¤renme ve öteki
hayvanlar› insanlardan ay›rmak için
alg›lama yeteneklerini kullanamayacaklar› anlam›na gelmiyor.
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