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Beden Sorunu: “Bilinç, Sinir Sistemi ve Psikoloji Baz›nda Zihin”
17. yüzy›lda Descartes, özellikle de bilinçli deneyimlerimizin iﬂleyiﬂinde söz sahibi mekanizmalar›
“ruh” ve “beden” temelli olmak üzere ikiye ay›rm›ﬂt›. Bu fikir, günümüze de¤in süregelen en büyük bilimsel tart›ﬂmalardan birini baﬂlatt›. 400 y›l sonra
bugün, bilim dünyas› halen sinir baz›nda gerçekleﬂen
olaylar›n zihinsel bir deneyim olarak psikolojik fenomenlere nas›l dönüﬂebildiklerini sorguluyor. Nas›l
olabiliyor da, örne¤in, biçim ve renk gibi fiziksel
özellikleri fizyolojik düzeyde sinirsel uyar›mlar yaratan k›rm›z› yuvarlak bir nesne, alg›sal süreçte zihnimizdeki “elma” fark›ndal›¤›na ulaﬂabiliyor. Bu sorunun yan›t›n› verebilmek güç ancak insan sistemini
çözebilmek ad›na bir o kadar da kritik.
Bu noktada, sinir bilimciler aras›ndaki yayg›n görüﬂü temsilen Francis Crick ve Christof Koch’un modeli dikkat çekiyor. Görsel bir uyaran›n h›z, renk,
biçim gibi farkl› özellikleri beynin farkl› bölgelerinde,
farkl› sinir yolaklar›yla iﬂlemleniyor. Bu bulgu, elman›n k›rm›z› renginin, masa üzerindeki duruﬂunun, yuvarla¤a yak›n görüntüsünün farkl› sinir gruplar›yla
beyne iletildi¤i ve duyumsand›¤› anlam›na geliyor.
Modelde varsay›lansa, bilinçli bir nesne alg›s›na yol
açan›n tüm bu sinir yolaklar›n›n birbirleriyle ayn› anda uyar›l›yor oluﬂu. Söz konusu nesneye dair kiﬂisel
an›lar›m›zsa di¤er sinir gruplar›n› da tetikleyerek beyinde geniﬂ ve yayg›n bir aktivite yarat›yor. K›rm›z›
bir elmay› alg›lad›ktan sonra Pamuk Prenses masal›n› an›msamam›z ve verdi¤imiz duygusal tepkiler hep
bu ikinci aﬂama aktivasyonun ürünü. Peki, e¤er ki bir
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nesnenin renk, biçim, h›z gibi farkl› özellikleri farkl›
sinir gruplar› eﬂli¤inde beyne iletiliyorsa, nesneye ait
tek bir alg› nas›l gerçekleﬂiyor? ‹ﬂte bu konuda da,
Prof. Semir Zeki, duyusal bilgilerin toplan›p birleﬂtirildi¤i sinir merkezlerinden söz edilebilece¤inden
bahsediyor. Bu olas› sinir merkezlerinin, her bir farkl› sinir uçlar›ndaki bilgileri toparlayarak tek bir nesne
görüntüsüne ulaﬂt›rd›¤›n› varsay›yor. Ancak tüm bu
bütünleﬂme durumu zaman alaca¤›ndan, sistem çok
küçük an dilimleri için do¤ru formlar› yanl›ﬂ renklerde alg›lamak gibi hatalar yapabiliyor. Bu hatalarsa
farkl› sinir yolaklar›n›n birleﬂtikleri varsay›lan merkezlere ulaﬂana de¤in bir süre otonom, yani özerk hare-
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tek bir nesne görüntüsüne ulaﬂt›rd›¤›n› varsay›yor.
Ancak tüm bu bütünleﬂme durumu zaman alaca¤›ndan, sistem çok küçük an dilimleri için do¤ru formlar› yanl›ﬂ renklerde alg›lamak gibi hatalar yapabiliyor. Bu hatalarsa farkl› sinir yolaklar›n›n birleﬂtikleri varsay›lan merkezlere ulaﬂana de¤in bir süre otonom, yani özerk hareket ediyor oluﬂundan kaynaklan›yor. Buraya kadar bahsettiklerimiz Descartes’›n
“beden” ba¤lam›nda bilimin geldi¤i güncel noktaya

ket ediyor oluﬂundan kaynaklan›yor. Buraya kadar
bahsettiklerimiz Descartes’›n “beden” ba¤lam›nda bilimin geldi¤i güncel noktaya iﬂaret ediyor. Ancak bir
de “ruh” var tabii. Psikolojik ba¤lamda “zihin” olarak adland›rd›¤›m›z bir ikinci eleman.
D›ﬂ dünyan›n zihnimizdeki bir alg› deneyimine
dönüﬂene de¤in geçti¤i basamaklar› düﬂünecek olursak hata pay›n›n yüksek olmas›n› beklememiz do¤al.
Öncelikle duyulardan beyne ulaﬂan farkl› sinirsel
gruplar›n birleﬂtirilmesi, bu esnada zihinde bu form
ve özelli¤e uygun ﬂemalar›n uzun süreli bellekten
ça¤r›lmas›, sonras›ndaysa kiﬂinin o güne de¤in yaﬂad›klar›yla birikimini yapt›¤› dünya bilgilerinin duyularla al›nan bu nesne bilgilerine uyumu gerekiyor.
Son aﬂama oldukça önemli. Çünkü “ruh” ve “beden”
verilerinde herhangi bir uyuﬂmazl›k durumunda bunu çözebilmek ad›na sistem ya dünya bilgileri do¤rultusunda gerçekli¤i yeniden yaratarak yan›lsamalara kap› aç›yor, ya da sinirsel veriyle ba¤daﬂan farkl›
bir zihinsel mant›k kuruyor. ‹ﬂte, pek çok bilim kurgu filmine ilham veren ve gördü¤ümüz dünyan›n gerçekli¤ine yönelik felsefik sorgulamalar kayna¤›n› biraz da bu ikilemden ve yan›lsamalara aç›k alg› sistemimizden al›yor. Ancak zihin ve beden aras›ndaki
köprü ne yaz›k ki halen gizemini korumaya devam
ediyor.
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