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Murathan Mungan, “Üç Aynal› K›rk Oda” adl› kitab›nda “Ne zaman içime biraz fazla baksam, yükseklik korkum depreﬂir.” diyor. Bu ay da yine,
psikolojinin derinliklerine inmeye ve kendimizle yüzleﬂmeye devam ediyoruz. Keyif alman›z dile¤iyle…

PS‹KO-GENET‹K:
Yaln›zl›k Genlerin
Kontrolü Alt›nda
Bireyci kültüre sahip toplumlarda
günden güne daha da yayg›nlaﬂan yaln›zl›¤›n genetik etmenlerden yo¤un olarak etkilendi¤i bulunmuﬂ. Araﬂt›rma, Amsterdam Free Üniversitesi ile Chicago Üniversitesi’nin ortak bir çal›ﬂmas›. Veri tam 8000
tek ve ayr› yumurta ikizinden toplanm›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar, yaln›zl›k çeken kiﬂilere yard›m›n, onlar›n çevrelerinde de¤iﬂiklik yapmaktan daha
fazlas›n› gereksedi¤i sonucuna varm›ﬂlar.
Daha da ilginci, yaln›zl›¤›n tarih öncesi zamanlardan bizlere miras b›rak›lm›ﬂ olabilece¤i
önergesini sunmalar›. Araﬂt›rmac›lar, avc›-toplay›c› kültürlerde bireylerin yiyeceklerini di¤erlerinden saklamak ad›na kendilerini topluluktan uzaklaﬂt›rd›klar›n› öne sürmüﬂler. Kendini di¤erlerinden ›rak tutanlar
daha iyi beslenip hayatta kalabilmiﬂ,
genlerini bir sonraki kuﬂa¤a aktarabilmiﬂler.
Ancak tüm bu art›lar›n bir de
bedeli var tabii. Yaln›zl›k, beraberinde kayg›ya, düﬂmanl›¤a
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Fiziksel yönden çekici olan kiﬂiler, genelde sosyal iletiﬂimve sosyal çekilmeye de yatk›nde de baﬂar›l› oluyorlar. Peki, bu iliﬂkinin nedeni hakk›nda bir
l›k getirmiﬂ.
fikir yürütebilir misiniz? Yap›lan çal›ﬂmalar göstermiﬂ ki fiTarih öncesi ça¤lardan tekrar
ziksel çekicili¤i olan biriyle göz göze geldi¤imizde beynigünümüze, söz konusu araﬂt›rmam›za
mizin “ventral striatum” ad› verilen bölgesi etkinleﬂiyor.
dönecek olursak, 13-20 yaﬂ aras› ikizleBizde hoﬂlanma duygusu yaratan kiﬂi gözlerini bizden
re “Arkadaﬂlar›m› çabuk kaybederim” ve
baﬂka bir noktaya kayd›rd›¤›ndaysa bu etkinleﬂme
“Kimse beni sevmiyor” gibi belli önergeler
azal›yor. Araﬂt›rmay› ilginç k›lan nokta, “ventral
verilerek, kat›l›p kat›lmad›klar›n› belirtmeleri
striatum”un beyindeki ödül merkezlerinden biri olistenmiﬂ. Tek yumurta ikizlerinin yan›tlar› bümas›. Yani nas›l ki çikolatal› bir pastay› gördü¤üyük benzerlik göstermiﬂ. Yani, yaln›zl›¤›n kuvmüzde beynimiz ödül alarm› vermeye baﬂl›yorsa,
vetli genetik kontrol alt›nda bulundu¤u sonucuhoﬂ biriyle göz göze geldi¤imizde de ayn› tepkiyi
na var›lm›ﬂ. Ancak Belfast Enstitüsü’nden psikoveriyor. Haliyle bir bak›ﬂ›yla çevresini ödüllendilog Dr. Arthur Cassidy, karamsar olma e¤ilimini
ren çekici insanlar, sosyal iliﬂkilerinde de baﬂar›ailemizden ö¤renerek de yaln›zlaﬂabilece¤imizi
l› oluyorlar.
söylemiﬂ. Biliﬂsel- Davran›ﬂç› Terapi yoluylaysa,
Kaynaklar: Hockenbury, D. H. & Hockenbury, S. H., Psychology
davran›ﬂlar›m›zda de¤iﬂiklik yapabileDiscovering (3. Bask›), s.439
Kampe, K. Nature Ekim
ce¤imizden bahsetmiﬂ. Yani ge2001
netik yatk›nl›k, sonuçlar› aç›s›ndan her zaman de¤iﬂmez
kaderimiz olmak zorunda
de¤il. Öyleyse yaln›zl›k hislerini yenebilmek de bizim elimizde.
Kaynak: BBC News, Kas›m 2005

Tarih öncesi devirlerde yaﬂam›ﬂ atalar›m›z da
yaln›zl›¤› tercih ediyordu.

NE, NASIL, N‹Ç‹N?
Uyku Laboratuvar›
Bu ayki araﬂt›rmam›z için bir uyku laboratuvar›n› ziyaret ediyoruz.
Araﬂt›rmac›m›z, uyku durumunda alg›lay›c› ve di¤er ölçüm aletlerine ba¤l› deneklerini gözlemleyebilmek ad›na tüm gece uyan›k kal›yor. Alg›lay›c›lar› izleyerek, deneklerinin ne zaman rüya görmeye baﬂlad›klar›n›, ne zaman heyecanland›klar›n› ya da uyku düzensizlikleri gösterip göstermediklerini anlayabiliyor. Araﬂt›rmas›n›n amac›, kimi insanlar›n uyurken niçin
zorluk çektiklerine bir aç›klama getirebilmek. Sizce araﬂt›rmac›m›z ne gibi bir sonuca varm›ﬂ olabilir? Yan›t›n› bir sonraki say›m›zda bulacaks›n›z.

Geçen Say›m›zdaki Sorunun Yan›t›:
Gözyaﬂlar›ndaki Mucize
Minnesota’da St Paul Ramsey Sa¤l›k Merkezi’nde yap›lan araﬂt›rmada
deneklere dramatik bir film izlettirilmiﬂ. Duygusal içerikli gözyaﬂ› üretmeleri tetiklenen kat›l›mc›lar›n gözyaﬂlar›nda, so¤an do¤rayan kat›l›mc›lar›nkine göre yo¤un miktarda biyolojik yan ürün saptanm›ﬂ. Saptanan bu yan
ürünlerin, normalde duygusal stres esnas›nda vücutta oluﬂturulan zehirli
maddeler oldu¤u belirlenmiﬂ. Bulunan en önemli maddeyse stresin birincil göstergesi olan “Adrenokortikotrofik hormonu” olmuﬂ. Araﬂt›rmac›lar,
a¤laman›n bu zehirli maddelerin boﬂalt›m›nda iﬂlevsel oldu¤u ve haliyle de
stresi azaltarak bizleri rahatlatt›¤› sonucuna varm›ﬂlar.
Kaynak: http://www.answersingenesis.org/creation/v15/i4/tears.asp
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Resimdeki beyin MR’›nda sar› ile gösterilen k›s›m “ventral striatum”, çekici
biriyle göz göze geldi¤imizde aktive oluyor, bu kiﬂi gözlerini bizden kaç›rd›¤›nda bu aktivasyon sönüyor.

PS‹KOLOJ‹
SÖZLÜ⁄Ü
Koridor Yan›lsamas›: Bir nesnenin gözümüze olan uzakl›¤›, o
nesnenin retina üzerinde b›rakt›¤› görsel imaj›n boyutlar›n› etkiliyor. Haliyle, ayn› ebatta iki ya
da daha fazla ﬂekil perspektif
bar›nd›ran bir koridor boyunca
s›raland›¤›nda, koridorun derinliklerine do¤ru ﬂekillerin büyüdü¤ü yan›lsamas›na düﬂüyoruz.
Yanda tüm ﬂekiller ayn› ebatta.
Bir Adam Çiz Testi: Çocuklar için
F. Goodenough taraf›ndan tasarlanm›ﬂ
bir zekâ testi olan Bir Adam Çiz Testi’nde, çocuklardan bir adam çizmeleri
isteniyor. Daha sonraysa adam›n parmaklar›, gözleri, kulaklar›, saçlar› gibi
pek çok ö¤e üzerinden puanlan›yorlar.
Yanda, Bir Adam Çiz Testi’ne verilmiﬂ
bir yan›t örne¤i görüyoruz.

