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FOTO⁄RAFSI BELLEK

Eidetik çocuklar, yaln›zca ilk resim gösterildi¤inde bunu bir insan surat›na benzetmiyor. Zaman aral›klar›yla ilk ve ikinci resim gösterildi¤inde ise, bu resimleri belleklerinde üstüste bindirebiliyorlar. Üçüncü resimdeki adam surat› bir anda gözlerinde canlan›yor.

Sessiz ve ferah bir deney odas›. Önünüzde boﬂ
ve beyaz bir zemin var. Biraz sonra asistan, önünüzdeki bu bembeyaz zeminin üzerine renkli, ilgi
çekici bir resim koyarak sürenizi baﬂlat›yor. Yaln›zca yar›m dakikan›z var. Resmi belle¤inize kaz›yabilmek ya da imgesini canl› tutabilmek ad›na
yar›m dakika. Daha sonraysa resim görüﬂ alan›n›zdan çekiliyor ve en ince ayr›nt›s›na kadar resmi hat›rlaman›z isteniyor: “Öndeki yapra¤›n kaç
damar› vard›?”
Karmaﬂ›k bir doku ya da resmin detayl› görsel
imgesini canl› tutabilme yetisi olarak tan›mlanan
“eidetik imgeler”, konu hakk›nda yap›lan ilk deneylerden bir as›r sonra halen psikologlar›n akl›n› kurcalamaya devam ediyor. Dilimize ço¤u kez
“foto¤rafs› bellek” olarak çevrilse de eidetik imgeler as›l uyaran›n t›pat›p kopyas› olmayabiliyor.
Bu nedenle de “yeniden biçimlendirilen imgeler”
olduklar› düﬂünülüyor. Ancak eidetik imgeler kiﬂi-

Foto¤rafs› Belle¤e Sahip
Bir Yetiﬂkin: “Elizabeth”
Eidetic (foto¤rafs›) bellek üzerine yap›lan araﬂt›rmalar›n ço¤u çocuklar üzerine odaklanm›ﬂ olsa
da, üstün bir yetiye sahip “Elizabeth” isimli bir yetiﬂkin gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük istisna olma özelli¤ini günümüzde de halen koruyor. Elizabeth, resimlerin ayn›s›n› akl›ndan tuvale yeniden yans›tabiliyordu.

ye nesneleri görselleﬂtirme ya da onlar› zihinde
canland›rabilme imkan› veren görsel imgelerden
farkl›. Çünkü herhangi bir zamanda örne¤in bir
elmay› gözlerinizin önüne getirebiliyorken (görsel
imge), eidetik belle¤e sahip olabilmeniz için size
gösterilmiﬂ bir ﬂeyi her detay›na dek aktarabiliyor
olman›z gerekiyor. Örne¤in matematik denklemleriyle dolu bir sayfaya yaln›zca saniyeler içinde
bakarak tümünü hat›rlayabilmeniz! Foto¤rafs› belle¤e sahip kiﬂilerle yap›lm›ﬂ pek çok çal›ﬂma var.
‹lginç olansa, “eidetik” olarak tan›mlanan grubun
genellikle çocuklardan oluﬂmas›. Araﬂt›rmac›lar,
bunu evrimle ba¤lant›land›r›yor. Bir çocuk görsel
uyaranlara sonuna dek aç›k olmal› ki, bellekte ne
tutup ne tutmamas› gerekti¤i bilgisini ö¤renebilsin. Büyüdükçeyse, imgelerden ziyade “kelimeler” ile düﬂünme oran› art›yor.
Peki “eidetik” ya da daha s›k an›l›r ﬂekliyle
“foto¤rafs› bellek”e sahip bu çocuklar bakt›klar›
Üstelik çizdikleri, kendisine gösterilen resimlerle üstüste bindirildi¤inde çizgiler birbirleriyle eﬂleﬂiyordu. Stromeyer’in çal›ﬂmalar›nda (1970) Elizabeth’in
sol gözüne 10.000 adet kareden oluﬂan bir stereogram gösterildi. Haftalar sonra, Elizabeth’in sa¤ gözüne ilk stereogram›n eﬂi yans›t›ld›¤›nda, Elizabeth
üç boyutlu görüntüyü görmeyi baﬂarm›ﬂt›. Bu da demek oluyordu ki, haftalar önce sol gözüne gösterilen 10.000 siyah ve beyaz kare düzeni belle¤inde
halen canl› duruyordu!

Stereogramlar› kare bulmaca dokular›na benzetebiliriz. Beyaz ve siyah karelerle oluﬂturulan iki ayr› doku,
birbirlerinin sa¤a ve sola kayd›r›lm›ﬂ ﬂekli. Sol göz birine, sa¤ göz di¤erine bakt›¤›nda- ki bu stereoskop
makineleriyle gerçekleﬂtirilebiliyor- derinlik alg›s› oluﬂuyor.

her sahneyi ak›llar›nda tutabiliyorlarsa dünyay› alg›larken nas›l oluyor da sorun yaﬂam›yorlar. Örne¤in, annelerinin yüzüne bak›p baﬂlar›n› babalar›na
çevirdiklerinde nas›l oluyor da annelerinin imgesi
gözlerinin önünde kalmaya devam etmiyor. ‹ﬂte
bu sorunun yan›t› göz hareketlerinde ve kodlama
zaman›nda sakl›. Foto¤rafs› imgeler en az beﬂ saniye boyunca söz konusu görüntüye birebir bakma gerektiriyor. Eidetik çocuklar, sürekli göz k›rparak imgeyi silebildiklerini, ayr›ca onu görebilmeleri için kaynak yüzeye bakmalar› gerekti¤ini,
yoksa imgenin yok oldu¤unu söylüyor. Yani anne
görüntüsünün gözlerinin önünde canl› kalabilmesi için annelerini önünde gördükleri duvara bakmalar› gerekiyor. Baﬂlar›n› babalar›na, yani di¤er
duvara çevirdiklerinde ise gözlerinin önündeki görüntüsel imgeyi kaybediyorlar.
Peki bu çocuklar› di¤er yaﬂ›tlar›ndan ay›ran
ne. Daha m› zekiler? Yap›lan çal›ﬂmalar gösteriyor
ki, zeki olmak eidetik belle¤i di¤erlerinden ay›rt
etmiyor. Çünkü zihinsel geliﬂimi geri kalm›ﬂ çocuklarda bile böyle bir yetiye rastlanabiliyor. Zaten iﬂin içine zihinsel beceriler girdi¤inde (Örne¤in resimdeki herhangi bir ö¤eyi adland›rarak
gruplamak gibi:çiçek, a¤aç vs...) foto¤rafs› imge
yok oluyor. Öyleyse bu imgeler, üst düzey zihinsel
becerilerden daha farkl› bir yerde duruyor olmal›.
Ancak ne yaz›k ki eidetik (foto¤rafs›) imgeler üzerine yap›lan bunca araﬂt›rmadan sonra bile hakk›nda bilinenler çok az. Foto¤rafs› bellek, daha
uzun y›llar çözümlenmeyi bekleyen esrarengiz bir
konu kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
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