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“Mutluluk” Denen Bilmece

Picasso ve Nöropsikobiyoloji

Mutlulu¤un bilimsel olarak tan›m›n› yapabilmek en az resmini çizebilmek
kadar zor görünüyor. Zira bir duygu mu yoksa zihinsel bir düﬂünce durumu mu
oldu¤u konusu bile tart›ﬂmal›. Ancak duygu üzerine çal›ﬂmalar yürüten pek çok
kuramc› mutlulu¤un ﬂaﬂk›nl›k, korku, i¤renme, öfke ve üzüntüyle beraber temel 6 duygudan biri oldu¤u sav›n› destekliyor. Tan›m›na yönelik ortaya at›lm›ﬂ
en güçlü iki kuramsa “Hazc›l›k” ve “Biliﬂsel yaklaﬂ›m”. Hazc› yaklaﬂ›m organizmalar›n ac›dan kaç›narak zevk aramaya motive olduklar›n› savunuyor. Haz hissini görme, duyma, tatma, koklama ve dokunma yoluyla edindi¤imiz duyusal
bilgiler sayesinde deneyimledi¤imizi, mutlulu¤unsa farkl› duyu sistemlerinden
gelen olumlu etkilerin olabildi¤ince geniﬂ alg›lanmas› anlam›na geldi¤ini öne
sürüyor. Ancak mutlulu¤un bu denli basitleﬂtirilmesine ve duyusal boyuta indirgenmesine karﬂ› ç›kan biliﬂsel yaklaﬂ›m mutlulu¤un, koydu¤u hedeflerine
yaklaﬂan organizman›n mant›ksal ç›kar›mlar›na dayand›¤›n› sav ediyor. Küçük
bir örnek verelim: Herhangi bir yüksek lisans program›na kabul edilmek isteyen bir ö¤renci, ald›¤› her güzel nottan mutluluk duyacakt›r. Çünkü lisans seviyesinde ald›¤› her iyi not, yüksek lisansa seçilebilmesi için bir referans noktas› olarak göz önünde bulundurulacakt›r. Bu noktada göze çarpansa hazc›lar›n mutlulu¤u hedefin kendisi, biliﬂsel kuramc›lar›nsa hedefe giden yoldaki bir
deneyim olarak görüyor olmalar›.
Peki, mutlu kiﬂileri di¤erlerinden farkl› k›lan ne? Uzmanlar, mutlulu¤u kendine güven, iyimserlik, d›ﬂa dönüklük ve uyumluluk karakterleriyle ba¤daﬂt›r›yorlar. Bunun yan› s›ra, mutlu kiﬂiler genellikle düzenli bir aile hayat›, uyku ve
egzersiz program›na sahip oluyor.
E¤er ki mutluluk düzeyimizde bir de¤iﬂiklik yaratmak istiyorsak, uzmanlar
bunun olas› oldu¤unun da alt›n› çiziyorlar. Ö¤renilmiﬂ davran›ﬂlar, mutluluk seviyemizde büyük farklar yaratabiliyor. Çünkü bu davran›ﬂlar, öz yeterlilik inanc›m›z› kuvvetlendirerek beynimizde “mutluluk hormonu” olarak ad› geçen norefinefrin salg›s›n› arttr›yor. Bu ö¤renilmiﬂ davran›ﬂlardan birisi de “mutluluk
oyunu” olarak geçiyor. Mutlu oldu¤umuzu düﬂünüp, ona uygun davrand›kça,
hissetti¤imiz mutluluk da art›ﬂ göstermeye baﬂl›yor. Genel mutluluk durumumuza dair en ilginç bulguysa günlük hayattaki iniﬂ ve ç›k›ﬂlardan çok da fazla
etkilenmemesi. Mutlu olman›n bir durum oldu¤unun alt›n› çizen bilim insanlar›, sürekli mutlulu¤un peﬂinde koﬂman›n anlams›z oldu¤unu vurguluyorlar. Son
olarak, bizi neyin mutlu edece¤inin yan›t›n› ararken, çevremizdeki insanlar›n
hayatlar›na bir göz atmam›z› öneriyorlar. Karﬂ›laﬂt›klar›m›za benzer durumlarda hangi tercihleri yapt›klar›n› ve ne kadar mutlu olduklar›n› incelememizin yararl› olaca¤›n› söylüyorlar.

‹çerisinde pek çok
alg›sal ö¤e bar›nd›ran
sanat, psikolojiyle yak›ndan ilgili. Görsel alg›ya nöropsikobiyolojik
bir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂacak olursak, Picasso
da farkl› bir kimlik ve
duruﬂ kazan›yor. Gerçek hayatta nesneleri
sürekli olarak farkl› aç›lardan ve uzakl›klardan
alg›l›yoruz. ‹ﬂte, görüntüyü bir foto¤raf karesi
canl›l›¤›nda, oldu¤u gibi aktaran ressamlar›n
paradoksu da tam bu Picasso’nun “Avignonlu Kad›nlar” isimli tablosu.
noktada baﬂl›yor: Tek
bak›ﬂ aç›s› ve tek uzakl›k. Oysa Picasso’nun en büyük temsilcili¤ini üstlendi¤i “kübist” ak›m nesnenin zamana yay›lan her durumunu tek bir darbede birleﬂtirerek hareketi dura¤an bir ﬂekilde temsil etmiﬂ oluyor. Gerçek hayatta farkl› aç›larda,
uzakl›klarda, ›ﬂ›k ﬂiddetlerinde alg›lanan her bir nesne tüm bu farkl› ﬂartlara ra¤men zihnimizdeki kendine has kimli¤ini korumaya devam edebiliyor. ‹ﬂte bu alg›sal gerçeklik, Picasso’nun tablolar›na beynin iﬂlevsel yollar› taklit edilerek yans›t›l›yor. Nas›l ki beynimiz pek çok görüﬂ aç›s›ndan
ald›¤› görüntü bilgilerinden tek bir görüntü elde ediyorsa, Picasso da tablolar›nda ayn› yolu izliyor. Örne¤in, 1900’lü y›llarda yaratm›ﬂ oldu¤u
“Avignonlu Kad›nlar” isimli tablosuna göz atal›m:
Bu tablonun alt sa¤›nda oturan figürde ilginç bir belirsizli¤e rastl›yoruz. Yaklaﬂ›k 500 y›ll›k bir ‹talyan Rönesans Dönemi özelli¤i olan matematiksel perspektif ve tekil, dura¤an bak›ﬂ aç›s› y›k›larak, kafas› bedeninden 180 derece döndürülmüﬂ “eﬂzamanl›” bir görüntüye kucak açm›ﬂ
oluyoruz. Picasso’nun tablolar›ndaki bu belirsizlikler nesnelerin olduklar›
gibi temsil edilme çabas› olarak yorumlan›yor. Ancak baﬂar›s›zl›k olarak
görülen ﬂu ki, beyin bu de¤iﬂik bak›ﬂ aç›lar›n› toparlayarak tek bir nesne
s›n›fland›rmas› yapabiliyorken, kâ¤›t üzerindeki bu çizimler bu hedefe varam›yor ve ait olduklar› nesne s›n›f›na çok da uyum sa¤layam›yorlar.
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Etik ‹kilemler ve Psikoloji
Etik ikilemler, durumlara dair sezilerimizi yakalayabilmek ad›na felsefede oldukça s›k kullan›lan bir yöntem. Bu yöntemler, ço¤u kez psikoloji deneylerine
de uyarlanarak kiﬂilerin etik anlay›ﬂlar›na ve bu veriler do¤rultusunda da psikolojik ç›kar›mlara yol veriyor. Gelin, aﬂa¤›daki “tramvay ikilemi”ne hep beraber
göz atal›m:
Bir süre bitiﬂik devam eden tramvay yolu, belli bir uzakl›ktan sonra iki farkl› yola ayr›l›yor. Yollardan birinde ba¤l› bulunan beﬂ kiﬂinin hayat›n› kurtarmak,
tramvay› di¤er yola yönlendirerek o yoldaki bir kiﬂinin ölümüne
yol açmaktan geçiyor. Acaba etik olarak, beﬂ kiﬂinin hayat›n› tramvay› bir kiﬂinin ba¤l› bulundu¤u yola yönlendirerek kurtarmak
do¤ru mu? Ço¤umuzun bu soruya yan›t› “evet” olacakt›r. Peki,
ﬂimdi bir baﬂka durumu ele alal›m. Tramvay yolunun yan›nda oldu¤umuzu hayal edelim. Beﬂ kiﬂinin hayat›n› kurtarmak için cüsseli bir adam› tramvay yoluna atmam›z gerekiyor. Bu davran›ﬂ etik
mi? Bu soruya ço¤u kiﬂi “hay›r yan›t›n› veriyor. Bu noktada zihin-
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sel bir tutars›zl›k söz konusu gibi görünse de sorunun yan›t›n›n duygusal yan›tlara karﬂ› beyin aktivasyonlar›ndaki de¤iﬂimde oldu¤u öne sürülüyor. Örneklem
grubu, bir kiﬂinin hayat›n› beﬂ kiﬂinin hayat› için feda edebilmenin etik oldu¤unu savunuyorken, benzer bir durumda beﬂ kiﬂinin hayat›n› kurtarmak için bir kiﬂiyi tramvay yoluna sürüklemeyi yanl›ﬂ buluyor. Ahlaki karar mekanizmalar›na
dair ortaya at›lan kimi kuramlar, güçlü bir duygu yan›t›yla (Adam› tramvay yoluna do¤ru itmek) güçlü bir biliﬂsel yan›t (Beﬂ kiﬂinin hayat›n› kurtarabilme hedefi) karﬂ› yönlerde çak›ﬂt›¤›nda ortaya ç›kan ikilemlerin kiﬂiler için oldukça zorlay›c› etiksel problemlere dönüﬂtü¤ünü savl›yor. Bu sav, sinirsel görüntüleme
teknikleriyle de destekleniyor. Böylesi etik ikilemlerle karﬂ› karﬂ›ya kalan kiﬂilerin yan›t çeliﬂkisinden sorumlu beyin bölgesi olan ön singulat korteksleri aktivasyon gösteriyor. Daha da ilginci, kiﬂiler duygusal de¤il de biliﬂsel yan›t do¤rultusunda kafa yorarak yan›t verdiklerinde (Örne¤in,
adam› beﬂ kiﬂinin hayat›n› kurtarabilmek ad›na tramvay yoluna atmay› düﬂündüklerinde) üst-düzey biliﬂsel iﬂleyiﬂlerden sorumlu arka yanal prefrontal kortex bölgeleri aktive oluyor.
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