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‹K‹ ARAfiTIRMA, ‹K‹ YORUM…
Korku ‹fadeleri Karfl›s›nda Beynimizin Verdi¤i Tepkiler
Bugüne de¤in insan beyninin farkl› yüz ifadelerine nas›l tepki verdi¤ine dair pek çok çal›flma yap›lm›fl
bulunuyor. Özellikle de fMRI, PET taray›c› gibi geliflmifl beyin görüntüleme teknikleri sayesinde beynin
her bölgesine ait etkinlik ayr› ayr› gözler önüne serilebiliyor. Sözünü etti¤imiz araflt›rma Harvard Üniversitesi’nden böylesi beyin görüntüleme teknikleriyle
çal›flmalar›n› yürütmüfl bir grup araflt›rmac›ya ait. Çal›flmada kat›l›mc›lar›n korku ifadeleri tafl›yan beden
durufllar›na karfl› tepkileri s›ras›nda yaln›zca duyguyla iliflkili beyin bölgelerinin de¤il, motor (hareketle
iliflkili) bölgelerin de etkinleflti¤i ortaya ç›km›fl.
Çal›flmada kullan›lan foto¤raflardan korku (a) ve
mutluluk (b) ifadelerine örnekler. Ortada ise (c) de-

Yorum
Görsel sistemimiz iki ayr› yolak içeriyor. ‹lki, retinadan ç›karak arka pariyetal kortekste sonlanan “nas›l” yola¤›. Bu sistem, gördü¤ümüz uyaranlara verece¤imiz motor yan›tlar, hareket, nesnelerin uzaydaki
yerini kavrama, göz ve kol hareketlerimizin koordinasyonuyla iliflkili. ‹kincisiyse “ne” yola¤›. Bu sistemse retinadan infero-temporal kortekse uzanarak gördüklerimizin flekil olarak fark›ndal›¤› ve uzun süreli
bellekten gerekli bilginin ça¤r›m›yla ilgilefliyor. Daha

neyde kullan›lan tarafs›z (kontrol ad›na) bir beden ifadesi görüyoruz. Foto¤raflarda yüz ifadelerinin karart›lmas›, kat›l›mc›n›n yaln›zca beden ifadelerine yo¤unlaflmas›na hizmet ediyor.
Araflt›rmay› yürüten psikolog Beatrice de Gelder
ve grubu, korku ve mutluluk duygular›na dair beden
ifadeleri tafl›yan 24 adet oyuncunun foto¤raflar›n›
seçmifller. Bu foto¤raflar›n aras›nda duygusal olarak

tarafs›z kontrol ifadeleri de yer alm›fl. Daha sonra foto¤raflardaki modellerin suratlar› karart›larak kat›l›mc›lar›n yaln›zca beden ifadelerine yo¤unlaflmalar›
sa¤lanm›fl. Çal›flman›n sonunda araflt›rmac›lar, mutluluk ifadeleri veren beden durufllar›n›n yaln›zca görsel
kortekste etkinlik yaratt›¤›n› gözlemlerken korku
uyand›r›c› olanlar›n sadece amigdala gibi duygu merkezlerinde de¤il, ayn› zamanda hareket ve eylemle
iliflkili beyin bölgelerinde de uyar›ma neden oldu¤unu
ortaya ç›karm›fllar. Bu mekanizman›n, korku verici
bir uyaran karfl›s›nda (duygu) kaçma davran›fl›n›n tetiklenmesi (motor/ hareket) ad›na yaflamsal oldu¤u
düflünülüyor.
Kaynak: Science, Kas›m 2006.

aç›k söylememiz gerekirse beynimiz, bakt›¤›m›z noktadaki cisimlerin fleklini ayr›, uzaydaki yeri ve o cisme
verdi¤imiz devinimsel kas hareketlerini ayr› ifllemliyor. Bu iki sistem birbiriyle uyumlu çal›flsa da kimi
hastal›klarda birinin zarar görüp, di¤erinin sa¤l›kl› iflledi¤ini görebiliyoruz. Korku, evrimsel aç›dan en hassas oldu¤umuz temel duygulardan birisi. Bir topluluk
içinde, bir sürü tarafs›z yüz ifadesi aras›nda biri k›zg›n, di¤eri mutlu iki farkl› ifade bulunsa k›zg›n olan›
mutlu olana göre daha h›zl› fark ediyoruz. Çünkü bi-

ze bakan k›zg›n gözler ayn› zamanda bir tehlikenin de
habercisi oluyor. Dolay›s›yla bu çal›flma, yaln›zca kendimize yönelen bir tehlike karfl›s›nda duydu¤umuz
korkuya de¤il, bir baflkas›nda sezinledi¤imiz korkuya
da hassas oldu¤umuzu aç›¤a ç›karmas› ad›na oldukça
önemli. Görsel beynin ikili ifllemleme özelli¤ini de düflündü¤ümüzde mutlulu¤un yaln›zca görsel beyinde
etkinleflmeye yol açarken korku ifadesinin hem görsel
hem de motor beyni ayn› anda uyar›yor olmas›ysa evrimsel aç›dan uyumsal. Çünkü mutlu bir ifadede bizi
acilen harekete geçirecek bir uyaran niteli¤i yok.

Nereye Bakaca¤›m›za Karar Vermek
Nereye bakaca¤›m›za karar vermek di¤er kiflilerle
iliflkilerimizde oldukça temel bir ö¤e. Her ne kadar baz› durumlarda karfl›m›zdakinin gözlerinin içine bakarak konuflmay› tercih etsek de kimi zamanlarda gözlerimizi ondan kaç›rabiliyoruz. Bazense bu iki karar aras›nda net bir sonuca varamay›p çeliflki yafl›yoruz. Ya
da bir karara varabildiysek bile çok geç olmadan di¤erine geçifl yapabiliyoruz. Örne¤in, gözlerimizi bir anda
baflka bir yöne çevirip, sonra yine karfl›m›zdakiyle göz
göze gelmeyi seçiyoruz.
Bu farkl› göz hareketleri aras›ndaki seçim mekanizmalar›m›za ›fl›k tutan çal›flma Imperial College Lon-

don’daki araflt›rmac›lardan geliyor. Yapt›klar› çal›flma
s›ras›nda beynimizdeki mediyal ön korteksin eylemlerimizi özgürce seçerken ve seçimlerimiz aras›nda gidip
gelirken farkl› bölgelerinde etkinleflme görmüfller. Bu

Yorum
Öncelikle mediyal ön korteksin rollerine göz atal›m. Bugün, yap›lan çal›flmalar her ne kadar bu beyin
bölgesinin sosyal iliflkiler ve çeliflki çözmeyle iliflkili
oldu¤una iflaret etse de halen soru iflaretleri bulunmakta. Bununla birlikte, görsel öz-fark›ndal›k, kendi
konufltuklar›m›z›n kontrolü, düflüncelerimizin takibi,
ac› alg›s› ve duygusal tepkimelerimizin düzenlenmesinde ad› geçen bu bölgenin kendimiz ve di¤erlerinin
içinde bulunduklar› zihinsel durumu kavramada

önemli oldu¤unu biliyoruz. Bu bilgiler ›fl›¤›nda, özellikle de sosyal bilifl ve fark›ndal›k aç›s›ndan bu denli
yaflamsal bir durum olan göz konta¤›nda ad› geçen
bölgenin mediyal ön korteks olmas› flafl›rt›c› de¤il.
Herhangi bir çeliflki durumu ki bizim ele ald›¤›m›z
araflt›rmada bu durum nereye bakaca¤›m›za dair, birçok ö¤enin zihnimizde de¤erlendirilip çözülmesini
gerektiriyor. Bu çeliflkide duyu sistemlerimizden ge-

noktada, mediyal ön korteksin eylemlerimizin kontrolü ve karar vermeyle iliflkili oldu¤unu da belirtelim.
Dr. Masud Husain ve ekibi, kiflilerin nereye bakacaklar›na özgür iradeleriyle karar verdikleri durumlarda beyinlerinde etkinleflen mediyal ön korteksteki özel
bir alan›n d›fl›nda kalan bir k›sm›n›n çeliflki durumunda uyar›ld›¤›n› görmüfller. Yani, bu iki durumu kontrol
eden mediyal ön korteks alanlar› birbirlerinden farkl›l›k göstermifl. Araflt›rma grubu, bu çal›flman›n niçin
beynin bu bölgesine bir zarar geldi¤inde kiflilerin herhangi bir eylemi bafllatma ve kararlar almada zorland›klar›n› aç›klayabilece¤ini düflünüyor.
len ham bilgi söz konusu olabilece¤i gibi (k›zg›n bir
yüz ifadesi karfl›s›nda bilinç d›fl› bir kaç›nma davran›fl› olarak gözlerimizi kaç›rabiliriz) üst düzey biliflsel
düflüncelerimiz de rol oynayabiliyor (yalan söyledi¤imiz anlafl›lmas›n diye zor olsa da karfl›m›zdakinin
gözlerinin içine bakmaya çal›flabiliriz).
Dolay›s›yla çeliflki çözmek, serbest bir eylemde
bulunmaktan farkl› mekanizmalar içeriyor. Birbiriyle
iliflkili ancak farkl› iflleyifllere sahip bu iki eylem, bu
nedenle, beynin ayn› bölgesinde farkl› alanlarda ifllemleniyor olabilir.
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