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Psikoloji ve Nobel Bilim Ödülleri
1901 tarihinden beri her y›l düzenli olarak fizik,
kimya, fizyoloji – t›p, edebiyat ve bar›ﬂa hizmet alanlar›nda büyük baﬂar›lar elde etmiﬂ kiﬂilere verilen
Nobel ödüllerinin bu y›l gündemimize Orhan Pamuk
ile taﬂ›nm›ﬂ olmas› kuﬂkusuz hepimiz için büyük bir
gurur ve mutluluk kayna¤› oldu. Nobel tarihinde ilk
kez bir Türk’ün bu ödülü kucaklam›ﬂ olmas› günlerce gündemimizin ilk s›ralar›nda yer buldu. Medya
haftalar boyu, uluslar aras› bilim ve edebiyat arenas›n›n en sayg›de¤er ödülü olan Nobel hakk›nda çeﬂitli programlara ve yaz› dizilerine yer vererek önemi
hakk›nda kitlesel bir bilinç oluﬂturdu. Bu yo¤un “Nobel” tart›ﬂmalar›n›n ortas›nda bizler de olay›n bir
baﬂka yüzüne bakmak istedik. Acaba 100 y›l› aﬂk›n
süredir bir gelenek halini alan Nobel ödüllerinde psikoloji bir bilim olarak yer bulabildi mi?
Nobel bilim ödüllerinin fizik, kimya, fizyoloji –
t›p ve 1969 y›l›ndan itibarense Sveriges Riksbank
Ödülü ad› alt›nda ekonomi alanlar›nda veriliyor olu-

ﬂunun, içinde psikolojinin de yer ald›¤› farkl› bilim
dallar›n› bir ﬂekilde odak d›ﬂ›nda tuttu¤unu söylememiz çok da yanl›ﬂ olmaz. 20. yüzy›l›n baﬂlar›ndaki bilimsel ve sosyoekonomik ortam› göz önünde bulundurdu¤umuzda, o y›llarda psikolojinin daha kendisini kan›tlayamam›ﬂ ve yeni oluﬂmakta olan bir bilim
alan› oldu¤unu görüyoruz. Bu çerçevede, böylesi bir
ödül organizasyonunda daha “köklü” bilimlere geçit
verilmiﬂ olmas› çok da ﬂaﬂ›rt›c› de¤il. Öyle ki, 100 y›l› aﬂk›n Nobel tarihinde ad› geçen tek psikolog 2002
y›l›nda ekonomi alan›nda “Beklenti Kuram›” ad› alt›nda insanlar›n karar verme mekanizmalar›n› inceleyen Daniel Kahneman oldu. Kahneman, geleneksel
ekonomi kuramlar›nda kiﬂilerin mant›ksal ç›kar›mlar
sonucu karar verdikleri varsay›m›na karﬂ› ç›karak insanlar›n karmaﬂ›k durumlar› genelde analiz etmediklerini, genel geçer kural ve fikirler üzerinden karar
verdiklerini aç›¤a ç›kard›. Bu baﬂar›y› bir yana koyacak olursak, gerek psikolojide gerekse di¤er bilim-

Bir As›r Öncesinden Nobelli Bir Çal›ﬂma (1904):
Rus fizyolog Ivan Pavlov, köpeklerin mide enzimleri ve sindirimiyle ilgili yapt›¤› bir çal›ﬂmada farkl› durumlarda tükürük
salg›lar›ndaki miktar de¤iﬂimlerini incelerken, hayvanlar›n bir
süre sonra yiyece¤i a¤›zlar›na almadan da tükürük salg›lad›klar›n› keﬂfetti. Klasik koﬂullanma ad› alt›nda ö¤renme literatürüne darbe vuran bu çal›ﬂma, sonras›nda psikolojide davran›ﬂç› ekolün do¤uﬂuna da zemin haz›rlad›.
Pavlov’un köpeklerinden biri, Pavlov Müzesi, 2005

Kaynaklar:
http://www.psychologytoday.com/articles/pto-20040109-000008.html
http://ist-socrates.berkeley.edu/~maccoun/MacCoun_APS_Observer_essay.html

Uyurgezerlik

Satranç ve Zeka
Küçüklü¤ümüzden beri satranç oynaman›n zihni geliﬂtirdi¤i bilgisiyle büyüdük. Satranc›n zekâyla iliﬂkisi y›llarca bilim adamlar›n›n çal›ﬂmalar›na
da konu oldu, tart›ﬂ›ld›. Peki,
satranç ustalar›n› di¤er oyunculardan özel k›lan etmenlerin
ne oldu¤unu hiç düﬂünmüﬂ
müydünüz? Bu soruya yan›t niteli¤inde, bugüne kadar satranc›n zihin üzerine etkilerine
ve satranç ustalar›n›n sahip olduklar› yetiye yönelik yap›lan pek çok araﬂt›rma ve kuram› sentezleyecek olursak iki temel noktaya ulaﬂ›yoruz. ‹lki,
satranç ustalar›n›n sürekli olarak satranç oynamalar› sonucu kazand›klar› rutin, uygulamaya yönelik
yetenek. Sürekli uygulama yap›yor olmak, ustalara h›zl› ve etkili bir biçimde pozisyonlar› de¤erlendirebilme ayr›cal›¤› veriyor. ‹kinci özellikse, ustalar›n biliﬂsel süreçleri ve uzun süreli bellek örüntüleriyle daha s›k› iliﬂki içerisinde. Ustalar, zihinlerinde bir tak›m pozisyon ﬂablonlar› oluﬂturuyor.
Bu ﬂablonlar, tek tek her bir olas› taﬂ dizilimi ve

lerde geniﬂ etkiler yaratm›ﬂ, insan davran›ﬂlar›n› ve
zihinsel süreçleri anlamada ›ﬂ›k yakm›ﬂ geniﬂ bir deneysel psikoloji literatüründen hiçbir örne¤i bu ödüllerde görememiﬂ olmak üzücü ve bir o kadar da düﬂündürücü. Olay›n düﬂündürücü boyutu kayna¤›n› bilimde ekonominin gücünden al›yor. Ödülün ilk da¤›t›ld›¤›
y›llarda bir baﬂl›k olarak yer almayan
ekonomi bilimi,
daha sonra ‹sveç
Merkez Bankas›’n›n finansal
deste¤iyle 61
y›l sonra Nobel
ödüllerine eklemleniyor. Ancak uluslar aras›
psikoloji arenas›nda
böylesi bir finansman›n
sa¤lanarak ödüllere bu alan›n da kat›lmas› ne yaz›k ki pek de
olanakl› görülmüyor. Bir anlamda bir bilim dal›n›n
sayg›nl›¤›n› ve gücünü belirleyen etmenlerin baﬂ›nda,
uygulamaya ne denli yatk›n oldu¤u ve bulgular›n paraya ne denli dönüﬂtürülebildi¤i geliyor. “Gücünü
salt meraktan alan bilim…” diye baﬂlayan tan›mlarsa gitgide zihnimizde yaln›zca bilim tarihine ait güzel
an›lar› canland›r›yor.

hamleyi bar›nd›rmasa
da, genel hatlar›yla pozisyon ﬂemalar›n› kaps›yor. Etkili ö¤renmede de
sözü geçen bu durum,
kiﬂinin uzun süreli belle¤indeki düzen ve bilgileri nas›l s›n›fland›r›p aralar›ndaki ba¤lant›lar›
kodlad›¤›yla iliﬂkili. E¤er
ki, her bir oyun s›ras›nda kiﬂi pozisyonlar› de¤erlendirip genel ipuçlar› elde edebiliyor ve bu ç›kar›mlara bir bilgi paketi ﬂeklinde (örne¤in, bir kitaptan) de¤il de, kendi deneyimlerinden ulaﬂ›yorsa yetene¤i de o ölçüde geliﬂiyor. Ancak bu noktada satranca dair okuma yapman›n de¤erini de
küçümsememek gerekiyor. Yaln›zca, okunanlar›n
özümsenip uygulamaya geçirilebilmesi ad›na üzerinde zaman harcanmas› ve kiﬂisel çaba gerekiyor.
Böylece, kodlanan bilginin geri ça¤r›m› da daha
h›zl› ve etkili gerçekleﬂiyor.
Kaynak: Eysenck, M. W. Psychology. Psychology Press. 2004. sf. 283
– 284.

Uyku birbirini takip eden bir
tak›m evrelerden meydana geliyor Söz konusu evrelerin en kritiklerinden birisi de, genellikle
rüya gördü¤ümüz süreci kapsayan REM (H›zl› Göz Hareketleri)
evresi. REM döneminin en ilginç
özelli¤i bu s›rada yayd›¤›m›z beyin dalgalar›n›n uyan›kken yayd›¤›m›z dalgalarla benzerlik gösteriyor oluﬂu. Ancak
bedenimiz REM s›ras›nda bir nevi felç durumunda.
Bu da, rüyalar›m›z s›ras›nda hareket edip kendimize
zarar vermemizi engelliyor. Rüyalar› felç durumunun
gözlemlenmedi¤i REM d›ﬂ› evrelerde gördü¤ümüzdeyse bir tak›m sorunlar yaﬂanabiliyor. Uyurgezerlik
de, iﬂte bu evrelerde görülen rüyalar›n etkisiyle kiﬂinin hareketlenmesi sonucunda gerçekleﬂiyor. Uyurgezer, her ne kadar fiziksel uyaranlar›, duyumsasa
da, o s›rada mant›¤›yla hareket etmiyor. Bunu bakmakla görmek aras›ndaki fark örne¤iyle aç›klayabiliriz. Kiﬂi, önündeki kap›ya bak›p, onu açsa da bu s›rada o kap›n›n d›ﬂ kap› oldu¤unun ve kendisini ana
caddeye att›¤›n›n fark›nda olmuyor. Bu nedenle de
uyurgezerlik ço¤u zaman deneyimleyeni tehlikeli durumlara itebiliyor.
Kaynak: Eysenck, M. W. Psychology. Psychology Press. 2004. sf. 126.
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