Dahiler nas›l
düﬂünür?
Çeviri: Ayﬂe Teymuro¤lu

Pythagoras, Einstein, Darwin,
Mozart, Picasso… dahiler biz s›radan insanlar› büyülüyor. Acaba bu insanlar bizlerden farkl›
düﬂünmek için ne yap›yorlard›?
Bu dahilerin yarat›c› yetenekleri
asl›nda bilim için hala gizemini
bir ölçüde koruyor. Dahilerin
kendilerine ün sa¤layan düﬂüncelerini bir anda, bir ilham sonucu oluﬂturduklar›n› düﬂünmeye al›ﬂm›ﬂ›z. Hamamda tas› gözleyen Archimedes, kafas›na elma düﬂen Newton, yemeklerden
sonra haz›m yürüyüﬂlerine ç›kan
Mozart gibi. Bu ola¤anüstü ilham bizi heyecanland›r›r. Büyük
beyinlerin içine girip neler olup
bitti¤ini anlamaya çal›ﬂ›r›z. Ancak, anlaﬂ›lan biraz hayal k›r›kl›¤› bizi bekliyor. Çünkü araﬂt›rmalar gösteriyor ki, bu anl›k ilham, uzun zihinsel süreçlerin,
belli bir konuda uzun süre yap›lan düﬂünme eyleminin bir sonucu. Bir çaban›n ancak arada
bir ulaﬂ›labilen bir tepe noktas›.
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ﬂlevsel nörogörüntüleme (sinir
sistemi görüntüleme teknikleri)
dal›nda araﬂt›rma yapan Nathalie
Tzourio-Mazoyer ve biliﬂsel nöropsikoloji araﬂt›rmac›s› Mauro
Pesanti, 29 yaﬂ›nda, ola¤anüstü hesaplama yetene¤ine sahip bir Alman olan
Rüdiger Gamm’›n beyninin nas›l çal›ﬂt›¤›n› incelediler. Gamm ola¤anüstü
zor hesaplar› son derece h›zl› bir ﬂekilde ak›ldan yapabiliyordu. Örne¤in, iki
saniyeden daha az bir sürede 53’ün 9.
kuvvetini hesaplayabiliyor, ya da iki
asal say› olan 31’i, 61’e bölerek kesirli
sonucu virgül sonras› 60. basama¤a
kadar do¤ru verebiliyordu.
Araﬂt›rmac›lar Gamm’›n ve kendisine yak›n yaﬂlarda, hesap becerisine sahip alt› farkl› dene¤in beyinlerini Pozitron Sal›m Tomografi (PET) kameras›yla incelediler. Kamera hesap iﬂlemleri s›ras›nda beyinsel faaliyeti görüntülüyordu. Bu karﬂ›laﬂt›rma sonucu,
Gamm ve öteki denek grubunun beyinlerinde etkinleﬂen alanlar aras›nda
büyük farkl›l›klar oldu¤u ortaya ç›kt›.
Gamm, öteki deneklerden farkl› olarak uzun süreli belle¤in devreye girdi¤ine iﬂaret eden beﬂ farkl› beyin alan›n› kullan›yordu. Araﬂt›rmac›lar›n vard›¤› sonuca göre, Rüdiger Gamm’›n
beyni, s›n›rs›z bilgi depolama yetene¤i
olan bir makineyle karﬂ›laﬂt›r›labilir.
Yani, Alman hesap kurdu, yapt›¤› hesaplar› do¤rudan uzun süreli bellekte
tutuyordu.
Bir türü de epizodik (olaysal) bellek olarak da adland›r›lan bu uzun süreli bellek, kiﬂilerin deneyimleriyle s›k› s›k›ya ba¤l›d›r ve genellikle bir duyguyla birlikte ortaya ç›kar. Demek ki,
Rüdiger Gamm’›n stratejisi say›larla
özel ve çok s›k› bir iliﬂki oluﬂturmaya
dayan›yor. Baz› say›lar ona sempatik,
baz›lar› ise antipatik geliyor.
Peki, ak›ldan hesap yapmaya 20 yaﬂ›na do¤ru ilgi duymaya baﬂlayan birisi, böylesine bir yetene¤i nas›l kazand›? ‹nceleme bu soruyu yan›tlam›yor.
Ama bu tip yeteneklerin do¤uﬂtan
olup olmad›¤›na sorusuna TzourioMazoyer’in yan›t› son derece net: Bilim adamlar›nda ortaya ç›kan baz› beyinsel alanlar›n aktivasyonundaki
özellik, anatomik kaynakl› de¤il, uzun
bir çal›ﬂman›n ürünü.
Demek ki, bir tür iﬂlem için yapt›r›lan e¤itim sonunda, beynin önceden
kullan›lmayan baz› alanlar› etkin hale

‹

Rüdiger Gamm (solda oturan) bir iﬂlem yapt›¤›nda
s›radan kiﬂilerin kulland›¤› beyinsel bölgeleri
(yeﬂil) faaliyete geçiriyor. Ama buna ek olarak
Rüdiger Gamm’da olgusal belle¤e ba¤l› baﬂka
bölgeler de faaliyete geçiyor (k›rm›z›).

geliyor. Buna göre, uzun süreli bir e¤itim, ayn› göreve yönelik olsa bile , faaliyete geçen beyinsel alanlar›n co¤rafyas›n› de¤iﬂtirebilir. Ayn› araﬂt›rma
grubu, Rene Descartes Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Olivier
Houde’un da iﬂbirli¤iyle, herhangi bir
biliﬂsel görev için faaliyete geçen beyin bölgelerinin de¤iﬂime u¤ramas›nda
çal›ﬂman›n büyük rolü oldu¤unu gösterdi. Bununla ilgili bir deneyde, deneklerin % 90’›, mant›ksal bir problemin çözümünde, yapt›klar› bir alg›lama hatas›ndan dolay› yan›lg›ya düﬂtüler. PET kameras›, beynin belli bir alan›n›n faaliyete geçti¤ini gösterdi. Daha
sonra bu gruba, mant›ksal kapasitelerini engelleyen bu alg›lama hatas›n› yok
edecek bir çal›ﬂma önerildi. Öncekine
benzer ﬂekilde sorulan sorulara bu defa grubun % 90’› do¤ru cevap verdi.
PET kameras›yla sa¤lanan beyin görüntüleri, verilerin mant›ksal de¤erlendirilmesinde baﬂka beyinsel bölgelerin
faaliyete geçti¤ini gösterdi. Bu sonuç
hayli ﬂaﬂ›rt›c›; çünkü ayn› iﬂi yapmakla
görevlendirilmiﬂ kiﬂi yo¤un bir çal›ﬂman›n ard›ndan sadece biliﬂsel stratejisini de¤il ayn› zamanda beynin çal›ﬂma
biçimini de de¤iﬂtiriyor. O halde anlaﬂ›l›yor ki, say›lar dünyas›yla iç içe yaﬂayan Rüdiger Gamm, onlarla bir tür ba¤
kurmuﬂ.
Hesap gücü vasat olan insanlar, hesap yapnmak için bilinçli bir biçimde ça-

ba gösterirken, Gamm iç içe yaﬂad›¤› say›lar›, bir yüzün an›nda tan›nmas› gibi
biliﬂsel bir çabaya gerek olmaks›z›n tan›yor.
Acaba ünlü dahiler veya belirli bir
alanda di¤er insanlardan farkl› yeteneklere sahip kiﬂiler, çal›ﬂmaya düﬂkün olan ve ayn› zamanda tüm zamanlar›n› kendi tutkular›na harcay›p ola¤anüstü yetenekler geliﬂtiren içine kapan›k tipler mi?
Bu betimleme, genellikle halk taraf›ndan dahiler için çizilen "kendi iç
dünyalar›nda yaﬂay›p, gerçek dünyadan hafifçe kopmuﬂ insanlar" resmine
belli bir uyum gösteriyor.
Acaba böyle, tek bir alana tutkuyla
kendilerini hapseden insanlar, özel yetenekler geliﬂtiriyorlar m›? "Özürlü bilginler" diye alay konusu yap›lan kiﬂiler, bu durum için güzel bir örnek.
Bunlar asl›nda zeka seviyeleri ortalaman›n alt›nda olan ama belli bir alanda (müzik, hesap gibi) ola¤anüstü yetene¤e sahip kiﬂilerdir. Amerikal› nöroMay›s 2001 55 B‹L‹M ve TEKN‹K

1960’l› y›llarda araﬂt›r›lan Amerikal› ikizler George ve Charles, otizm ve düﬂük IQ’lar›na karﬂ›n, ‹.Ö 1000 ve
40 000 y›l içinden seçilen herhangi bir tarihin haftan›n hangi gününe rastlad›¤›n› buluyorlard›.

log Oliver Sachs’›n belirtti¤ine göre
ünlü otistik ikizler bütün vakitlerini,
onbinlerce y›ll›k bir zaman dilimi içinden seçilen herhangi bir tarihin, haftan›n hangi gününe denk geldi¤ini bulmakla geçiriyorlard›. Bu al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda bir yetenek, bir organik özellik
olmaktan çok, yo¤un bir çal›ﬂman›n
ürünüdür. Sürekli olarak tek bir alan-

da yo¤unlaﬂma (takvim örne¤i), kiﬂinin
cevresindeki dünyayla daha iyi iletiﬂim
kurabilme konusundaki organik yetersizli¤inden do¤makta. Bu ola¤anüstü
yetenekler, bir anlamda ciddi entellektüel boﬂluklardan do¤an olumlu sonuçlar. Peki, ya dahilerin yetenekleri
k›smen de olsa baz› entellektüel yeteneksizliklerin dengelenmesinden ileri

geliyorsa? Örne¤in, Einstein geç konuﬂmaya baﬂlam›ﬂ, hatta düﬂüncelerini
kelimelerle anlatmak konusunda yetiﬂkin dönemlerinde bile güçlük çekmiﬂ.
Onun çocuklu¤undan beri geliﬂmiﬂ
olan soyut düﬂünme yetene¤i, acaba
sesli düﬂünme (ifade) yetene¤inin s›n›rl› olmas›n›n bir sonucu muydu?
College de France’da nörobiyolog
olan Jean-Pol Tassin, entellektüel kapasitenin geliﬂiminde psikolojinin etkisini ve çevrenin gücünü yads›m›yor.
Ama yine de kabaca zeka dedi¤imiz
kavramda önemli rol oynayabilen genetik özellikler üzerinde duruyordu.
Bir insandan di¤erine, iyonik kanallarda hafif de¤iﬂimler gözleniyor. Nöron
denen sinir hücrelerinin zarlar›nda
iyonlar›n bir yerden baﬂka bir yere geçiﬂini yöneten bu kanallar, karmaﬂ›k
üçboyutlu yap›lar› belli say›da genlerce belirlenmiﬂ, proteinlerdir. Bu kanallar›n özellikleri, nöronlar›n reaksiyon
h›z›na uyacak ﬂekilde farkl› farkl›d›r.
Bu h›z fark› çok küçük olsa da (mikrosaniyenin onda biri kadar) sahip oldu¤umuz nöron say›s›yla çarp›l›nca
(50 milyar civar›nda) ortaya önemli bir

Dahilik Kal›t›msal m›?
.

Dahili¤in genetik oldu¤u hala inan›lan bir
varsay›m.
Son 10 y›lda dünyada, özellikle de A.B.D’de
bilginlere, sanatç›lara, ünlü atletlere ait spermlerin dondurulup sakland›¤› pek çok sperm bankas› aç›ld›.
Bütün zengin bayanlar gelece¤in harika çocuklar›n› dünyaya getirmek için bu tip yerlere
baﬂvurabilirler.
Acaba zeka kal›t›msal m›, yoksa bir dahiyle
ayn› çevreden olman›n sa¤lad›¤› bir özellik mi?
Bilimsel literatür bu iki görüﬂü de destekleyen
kan›tlarla dolu. Peki bu kargaﬂadan ne sonuç ç›kar›lacak? Acaba, bilimsel araﬂt›rma araçlar›n›n
bu soruya kesin bir cevap verecek kadar geliﬂmedi¤i mi?
Zeka, bilimsel bir kavram olup aç›kça tan›mlanm›ﬂ ve deneysel olarak olarak ölçülebilen bir
özelliktir. Sya›sal olarak ölçülebilense IQ’dur. Sabit ve tek anlaml› sorulara verilen do¤ru cevaplar›n toplam›na göre zeka, olmasa bile, en az›ndan
baz› özel sözel mant›ksal ve uzaysal yetenekler
objektif olarak ölçülebilir.
Çevreden edinilen etkiye yönelik incelemelerse, zekaya de¤il IQ’ya yöneliktir.
Bir geni ya da gen toplulu¤unu izole etmeyi
ve bunlar› reel olarak belirlenmiﬂ bir karaktere
ba¤lamay› hedefleyen moleküler genetik de bugüne kadar IQ düzeyindeki bireysel farkl›l›klar›
aç›klayacak kayda de¤er bir sonuç vermedi.
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Moleküler Genetik, zeka gerili¤ine neden olan ya
da IQ’nun genel düzeyini etkileyen baz› genlerin
ya da belli hatal› kromozomlar›n belirlenmesine
katk›da bulundu.(trisomie 21, X fragile hastal›¤›,
yada fenilketonüri gibi). Genetik modelleme, sa¤l›kl› kiﬂiler aras›ndaki IQ farkl›l›klar›n› ya da baz›
insanlar›n neden ola¤anüstü bir performansa sahip olduklar›n› aç›klamakta yetersiz kal›yor.
Yüksek IQ’yu sa¤layan genler belirlenemedi¤inden, do¤uﬂtan zeki olma fikrini savunanlar,
görüﬂlerini, do¤duklar› andan itibaren ayr› yaﬂayan tek yumurta ikizleri üzerindeki gözlemlere
dayand›r›yorlar. Bu ikizlere s›k rastlanamad›¤›ndan dolay›, böyle ikizler genlerin ve çevrenin zeka üzerinde etkisini araﬂt›ran bilim adamlar› için
çok de¤erli bir malzeme oluﬂturuyorlar.
T›pat›p ayn› genetik yap›ya sahip tekyumurta
ikizleri aras›ndaki farkl›l›klar sadece çevresel faktörlere atfedilebilir. Do¤duklar› andan itibaren
farkl› ortamlarda yaﬂayan ikizlerin e¤er entellektüel yetenekleri genel olarak çevrelerindeki insanlar›nkinden daha yüksekse, bu onlar›n miras
ald›klar› kal›t›msal özelli¤e ba¤lanabilir.
Amerikal›lar do¤duklar› andan itibaren ayr› yaﬂayan tek yumurta ikizleri bulmak için epey çaba
sarfettiler. Asl›nda bu incelemeler, IQ’nun genetik
olarak bask›n bir özellik taﬂ›d›¤› düﬂüncesiyle yap›ld›. Farkl› ailelerce evlat edinilmiﬂ ikizlerin ço¤unlukla benzer sosyokültürel yap›daki ailelerde
yaﬂ›yor olmalar› dikkat çekiciydi. Buradan da, ikiz-

ler aras›ndaki davran›ﬂ ve IQ benzerli¤inin benzer
çevre faktöründen ziyade do¤uﬂtan olmas›na atfedilme riskininde hesaba kat›lmas› gerekiyor.
Bir an için, do¤duklar› andan itibaren ayr› yaﬂayan ve farkl› sosyokültürel çevreye konulmuﬂ
ikizlerin sadece "do¤uﬂtan" olan özellikleri paylaﬂt›¤›n› göz önünde bulundurun. Bu, ortam›n etkisinin do¤uﬂtan baﬂlamad›¤›n› unutmak demektir. Oysa, do¤um öncesi ortam›n önemi giderek
daha çok anlaﬂ›l›yor. Bu da hesaba kat›l›nca, sonuçlar›n de¤erlendirilmesi zorlaﬂ›yor ve sonuçlar
do¤ruluklar›n› kaybediyor.
IQ üzerinde çevre koﬂullar›n›n bask›nl›¤›n›
gösteren incelemeler, art›k baz› araﬂt›rmac›lar
için pek bir de¤er ifade etmiyor. Michel Duyme’ün, zaman›nda epey tepki toplayan bir çal›ﬂmas› olumsuz bir sosyokültürel çevrede büyümüﬂ
çocuklar›n 6-7 yaﬂ›na do¤ru entellektüel olarak
yüksek bir aile taraf›ndan evlat edinildiklerinde
IQ’lar›n›n orta seviyeye ç›kt›¤›n› gösteriyor. Bu
etüt IQ’nun geliﬂiminde sosyo-e¤itimsel çevrenin
önemini ortaya koyuyor olsa da, genetik faktörler hakk›nda bir ﬂey söylemiyor.
Entellektüel ve duygusal yoksunlu¤un uç koﬂullar›n›n IQ’nun geliﬂimini geciktirdi¤i gerçe¤i,
kal›t›m›n gücünü hic bir bak›mdan geçersiz k›lm›yor. Bu tip etütlerin zorlu¤u, kal›t›m ve çevrenin
ters orant›l› olmamas›, ama bu iki faktörün birlikte etkileﬂiminin de say›sal olarak ifade edilememesi.

‹nce Denge
Beyin bir alg›lamayla, örne¤in bir kedinin görüntüsüyle uyar›ld›¤›nda (1),
nöron toplulu¤u aktive oluyor
(2). Bu bilgi analojik mod’da
çekim bölgesi oluﬂturan nöronlarca bilinçsiz olarak iﬂleniyor
ve bir ba¤lant› oluﬂuyor(3):
"Ailemin evindeki kedi!". Kedinin bu görüntüsü evi hat›rlat›yor. (4). Bu iﬂlem, 300 milisaniyeden daha az süre al›yor. Ama belki de bir hataya yol aç›yor, çünkü, o arada
örne¤in havlamaya benzeyen bir ses duyuluyor. Bu uyar›c›, yanl›ﬂ bir
çekim bölgesini faaliyete geçiriyor (5): "Bilgi-iﬂlem uzman› komﬂunun
köpe¤i!"(6)".

fark ç›k›yor. Böylece, baz› insanlarda
beyin sistemi daha baﬂar›l› sonuçlar
verebiliyor. Örne¤in, s›radan bir insan, duyusal bir uyar›y› 10 milisaniyede iﬂleyebiliyorsa, ayn› iﬂi 98 milisaniyede iﬂleyebilen bir beyne sahip kiﬂi,
belirgin bir üstünlük sa¤layabiliyor.

Uzun Çal›ﬂma Ürünü
Jean-Pol Tossin’e göre zeka iki
farkl› mod alt›nda çal›ﬂ›yor: Analojik
ve biliﬂsel. Yani benzerlik kurarak ya
da bilgileri sentezleyerek. Analojik
mod’da bilgi (örne¤in bir yüzün tan›nmas›) bizim fark›nda olmam›z› gerektirmeden, çok h›zl› bir biçimde iﬂleniyor. Tersine, biliﬂsel modda, bilgi süreklilik kazan›r ve bilince dönüﬂür. Bu
iﬂlem türü, bilginin süreklilik kazanmas›na olanak sa¤lad›¤›ndan bunlar
birleﬂtirilebilir, ilintilendirilebilir ve
yeni anlamlar oluﬂturulabilir.
Biliﬂsel iﬂlem prefrontal korteksde
gerçekleﬂir ve beynin bu bölgesinin
yeterince olgunlaﬂma düzeyine ba¤l›d›r. (örne¤in, henüz olgunlaﬂmam›ﬂ
prefrontal kortekse sahip yeni do¤an
bebeklerde zeka salt analoji modunda
görev yapar). Fakat, genetik olarak baz› kiﬂiler bilgiyi biliﬂsel modda daha
uzun süreli koruma yetene¤ine sahip
olabilirler. Bu yetenek onlar›n beyinlerinde "çekim bölgeleri" oluﬂmas› avantaj›n› sa¤lar. Bu bölgelerde farkl› say›larda bir araya gelmiﬂ olan nöronlar
ayn› anda uyar›ld›klar›nda, özel bir anlam›n oluﬂmas›n› sa¤larlar.
Örne¤in Rüdiger Gamm say›larla
ba¤lant›l› olarak, ortalaman›n çok üstünde çekim bölgesi oluﬂturdu. Bu
bölgeler bir kez oluﬂtuktan sonra analojik modda korunurlar. Bu demektir
ki, kiﬂi bilinçli bir çaba göstermeden,

Kedi ilk önce bir köpek olarak düﬂünüldü. Alg›lanan uyar› ve harekete geçirilen çekim bölgesi aras›ndaki bu anlaﬂmazl›k, bilginin biliﬂsel moda göre (yani daha yavaﬂ) analizine yol aç›yor (7). Hata yakalan›ncaya ve kadar farkl› çekim bölgelﬂeri denenir (8); ta ki, uyar›ya karﬂ›l›k gelen do¤ru çekim bölgesi bulununcaya kadar gecikme sürüp gider (9).

kendi baﬂlar›na tutars›z alg›lamalara
anlam verir.
Zeka ayn› zamanda, biliﬂsel, a¤›r, bilinçli, düﬂünsel iﬂlem türünden, analoji moduna geçmenin ya da bunun tersinin h›zl› bir biçimidir. Böylece, bir
alanda ola¤anüstü yetenek sergileyen
bir kiﬂi, orada yo¤un bir ﬂekilde analojik iﬂlem modunu geliﬂtirmiﬂ demektir.
Rüdiger Gamm’›n durumu da bu. Baﬂkalar› say›lar› biliﬂsel modda hesaplamaya çal›ﬂadursun, Gamm tan›ma modunda hesaplar› an›nda yap›yordu. Bu,
bir parçadaki notalar› an›nda tan›y›p,
onlar› biliﬂsel bir iﬂlemden geçirmeye
gerek duymadan tekrarlayan (uygulayan) müzisyenlerin durumunu da yans›t›yor. Oysa, analoji gücü, uzun bir biliﬂsel çal›ﬂman›n ürünüdür.

lerle geliﬂen bir kas gibi anatomik de¤iﬂiklilere olanak sa¤lar. California
Üniversitesi’nden (Berkeley) Marian
Diamond, Einstein’›n yetene¤ini, dahi
fizikçinin 1955’ten beri formaldehid
içinde korunan beyninde gözlenen bir
özellikle aç›kl›yor: Alt parietal lob’da
bulunan "Gyrus angularis" alan›nda
normalin üstünde yo¤unlukta glia hücrelerinin varl›¤›. Bu

Beynin De¤iﬂim Yetene¤i
Müzi¤e yetene¤i olanlar›n beyninde baz› kortikal alanlar›n al›ﬂ›lm›ﬂ›n
d›ﬂ›nda bir geniﬂlik taﬂ›d›¤› gözlenmekte. Örne¤in, mutlak kula¤a sahip kiﬂilerde sol yar›kürenin iﬂitsel alanlar›
olan plenum temporalis,
ya da kemanc›larda sol
elin parmaklar›ndaki
duyuyla ilgili korteks
bölgesi hayli geniﬂ
yer tutar.
Beynin de¤iﬂim gücü, sürekli yap›lan
egzersiz-

1895’de 16 yaﬂ›ndaki Alman talebe
bir ›ﬂ›k demetine bindi¤i zaman kendisine nas›l görünece¤ini sordu.
Einstein bu paradoksla zihnini 1905 y›l›n›n bir may›s akﬂam›nda ilham
gelinceye kadar meﬂgul etti. 5 hafta sonra Einstein görelilik teorisini
tamamlad› ve bütün dünyada kabul geren kuramlar› altüst etti.
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bölge, say›sal çokluklar›n iﬂlenmesiyle ilgili görünüyor.
McMaster Üniversitesi’nden Sandra Witelson da 1999da yay›mlad›¤›
bir çal›ﬂmas›nda bu ünlü beyinde
makroskopik bir anormallik belirledi¤ini aç›klad›: Parietal loblarda belirgin bir ﬂiﬂkinlik ve bu parietal lobdaki k›vr›mlar›n, normal yönlerinden oldukça sapm›ﬂ bulunmalar›.

Ans›z›n Gelen ‹lham
Asl›nda dahilerin s›rlar›n› fizyolojik olarak aç›klama iste¤i yeni bir ﬂey
de¤il. Dahilerde hesaplama ya da bir
notay› tan›ma yetene¤inden baﬂka
ﬂeyler de var. Dahiler dünyan›n yeni
vizyonu oluﬂturuyor, yarat›yor ve üretiyor. Günümüzde insan›n yarat›c›l›¤›n› fizyolojik olarak ölçmeye yarayan
bir aletse bulunmuyor.
Einstein ve Poincare kendi yarat›c›l›k süreçlerini anlatan pek çok metin
yazd›lar. Bu dahilerin her ikisi de her
ﬂeyden önce, yapt›klar› keﬂfin birdenbire ortaya ç›kt›¤›n› vurguluyor. Poincare, yarat›c›l›¤›na yönelik sürecini dört

Thomas Edison: Dahilik %1 ilhamdan, %99 çal›ﬂmadan oluﬂur.
Mozart: En iyi fikirler akl›ma formumda oldu¤umda, örne¤in iyi bir yemekten sonra ç›kt›¤›m
gezinti esnas›nda, yada tersine, uyuyamad›¤›m
s›k›nt›l› gecelerde geliyor. Nereden ve nas›l?
Bunu hiç bilmiyorum
Poincare: Mant›¤›m›zla kan›tl›yoruz, sezgilerimizle icat ediyoruz. Geometri yapmak için salt
mant›ktan daha fazla ﬂeye ihtiyaç vard›r.

farkl› evrede belirtiyor: ‹çleme, kuluçka
evresi, ayd›nlanma ve aç›klama. ‹çleme,
kiﬂinin bilinçli bir ﬂekilde problemin verilerini içine sindirmesidir. Daha sonraki kuluçka evresinde kiﬂinin daha önce
içledi¤i veriler bilinçsiz modda yollar›n›
izlerken, kiﬂi problemden uzaklaﬂ›r.
Üçüncü evreyse, ayd›nlanma (illumination). Bu en önemli olan›d›r; çünkü bu
problemin çözümünün umulmad›k bir
ﬂekilde ortaya ç›kt›¤› and›r. Dördüncü
ve en son evreyse, aç›klama-do¤rulama
evresi. Ayd›nlanma’da ortaya ç›kan içeri¤in, birbirine eklenmiﬂ mant›ksal bir
düﬂünce zinciri biçiminde tercümesi ve
do¤rulanmas›d›r.
Bu birdenbire çözümlenmiﬂ gibi
görünen, asl›nda bilginin iﬂlenmesin-

deki uzun bilinçsiz sürecin bir bölümüdür.

Keﬂfetmek ‹çin Bilinçli
Düﬂünce Yeterli De¤il
Bilinçli düﬂünce, bu sürece bir sonuç getirildi¤inde, yani daha önceden belirlenmiﬂ olan s›n›rl› algoritma
uyguland›¤›nda, etkilidir. Örne¤in
bu, çok basamakl› say›lar›n uzun toplam›ndaki durumdur. Bilinçli düﬂünce, sonucu bulmak için her etapta,
daha önceden belirlenmiﬂ ve hep ayn› olan kurallar›n uygulanmas›d›r.
Burada zekan›n yarat›c›l›¤›na gerek
yoktur; sadece bilinen kurallar uygulan›r.
Keﬂfetmek içinse, bilinçli düﬂünce
yeterli de¤ildir.
Anglo-Saksonlar›n "kavrama sorunu" olaralak tan›mlad›klar›, sonuçlar›
tümevar›m ya da deneme-yan›lma yöntemiyle ç›kar›lamayacak olan ve çözüm için alan›n boﬂalt›lmas›n›, yani
güçlü bir ﬂekilde düﬂünce kopuklu¤u
gerektiren sorunlar bu türdendir. Bilinçsiz düﬂünce, salt mant›ktan ve s›k›

Yarat›c›l›¤›n El Kitab›
.

Herkes dahi olamazsa bile, yarat›c›l›k pek
çok kiﬂinin erimi içindedir. En az›ndan yaﬂam›m›zda bir kez, tasar›m› tümüyle kendimize ait bir
ﬂey gerçekleﬂtirmiﬂizdir. Herkesin içinde, daha
çok bilinç alt›nda bulunan yarat›c› yetenek vard›r.
Bu yetenek geliﬂtirilip kullan›labilir. Çocuklar›n
do¤al yarat›c›l›klar› buna en aç›k kan›tt›r.
De¤iﬂik meslek gruplar›na ait kiﬂiler daha yarat›c› olacak ﬂekilde nas›l motive edilebilir? Burada psikologlar için gerçek bir pazar vard›r. 60’l›
y›llarda ABD’de ortaya ç›kan bu pazar›n ad› "creative thinking", yani yarat›c› düﬂüncedir.
‘Yarat›c› düﬂünce’, ‘lateral düﬂünce’, ‘paralel düﬂünce’ ve baﬂkalar› bu pazar›n tezgahlar›ndaki mallar›n baz›lar›.. Bu pazarda, yarat›c›l›k
konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ psikologlardan esinlenen bir dan›ﬂman, kendi metodunu uygulayarak
do¤rudan kiﬂisel geliﬂmeye inanm›ﬂ bir toplumun özlemini tatmin etmeye odaklanm›ﬂt›r. Internet sitelerinde de yarat›c›l›¤› geliﬂtirmeye, ya
da okulda ve sonras›nda baﬂar›y› art›rmaya yönelik pek çok oyun vard›r. Bütün bu metodlar
her birimizi dahi mi yap›yor? Bundan pek emin
de¤iliz ama hepsi bir temel ilkede toplan›yor:
Yarat›c› olabilmek için analitik mod’da düﬂnmekten vazgeçilmeli.Ama, yarat›c› düﬂünce kuramc›lar›n›n önerilerine uyuldu¤u zaman da insan kendisini düﬂ k›r›kl›¤›na u¤ramaktan alam›yor. "Farkl› düﬂünün", ya da "yasaks›z (s›n›rs›z)
düﬂünün" ‹yi, güzel de bu iﬂ nas›l yap›lacak? Za-
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ten iﬂler de burada kar›ﬂ›yor. Baﬂlang›ç olarak
yarat›c›l›k nedir?
Fikirleri güzelleﬂtirme yetene¤i:
Tan›m, 1958 y›l›nda ABD’de Georgia Üniversitesi psikologlar›ndan Profesör Paul E. Torrance taraf›ndan geliﬂtirildi. Torrance’a göre yarat›c›l›k, insan›n problemlere, eksikliklere, bilgi eksikli¤ine, baz› ö¤elerin yoklu¤una, uyumsuzluklara vb. karﬂ› hassas oldu¤u süreçtir. Zorlu¤un
tan›mland›¤›, çözümlerinn arand›¤›, tahminlerin
yap›ld›¤›, hipotezlerin formüle edildi¤i; insan›n
kendi hipotezlerini devaml› denedi¤i, gerekti¤inde onlar› de¤iﬂtirdi¤i ve daha sonra bu de¤iﬂiklikleri do¤rulad›¤› ve en sonunda da sonuçlara
ulaﬂt›¤› süreçtir. Araﬂt›rmac›, ünlü " Torrance’›n
yarat›c› düﬂünce testi"’ile yarat›c›l›¤› ölçmek istedi. Bunu yaparken, soru ve resimlere baﬂvurdu
ve bilimadamlar›, sanatç› ve yazarlara gerekene
yak›n olan düﬂünce mod’lar›n› kulland›.Görsel
unsurlar, bitirilmemiﬂ çizimlerin tamamlanmas›
ya da geometrik verilere göre farkl› cisimler keﬂfetmekten oluﬂur. Verilen cevaplar, ak›c›l›k (çok
fazla fikir üretme yetene¤i), esneklik (cevaplar›n
çeﬂitlili¤i), özgünlük, derinleﬂtirme (yani fikirleri
geliﬂtirme, geniﬂletme ve güzelleﬂtirme yetene¤i) gibi kriterlere göre analiz edilir.
Yarat›c›l›¤›n›z› her ölçmek istedi¤inizde asl›nda onun ölçüsünü de¤iﬂtirmiﬂ olursunuz. Örne¤in yarat›c›l›k testinden geçmiﬂ birisi, bir sonraki testte daha iyi sonuç al›rsa, bu sorular›n yan›t-

lar›n› ö¤renmiﬂ oldu¤undan de¤il, kendisine soorulan sorulara karﬂ› tutumunun de¤iﬂmesi nedeniyle olacakt›r. Bu da yarat›c›l›¤›n geliﬂtirilebilece¤i görüﬂünü do¤ruluyor.
Gimca Konseyi adl› kuruluﬂtan Hubert Jaoui’ye yarat›c›l›k potansiyelini art›ran temel önerileri soruldu¤unda ﬂunlar› s›ral›yor:
1) Devaml› merakl› olun. Farkl› konularla ilgilenin. Devaml›, neden, nas›l sorular›n› sorun,
2) Hem kendi aralar›nda, hem de sizden farkl›
olan, olabildi¤innce de¤iﬂik soydan insanlarla temas edin,
3) Hem geçmiﬂteki hem de bugünkü keﬂiflere ilgi duyun,
4) Bol bol hayal kurun. Sizi meﬂgul eden bir
problemde, çözüm aray›ﬂ›na ara verin; b›rak›n,
düﬂ gücünüz özgürce gezinsin.
1) Çocuklarla, iki yaﬂ›nda olsalar bile, mümkün
oldu¤unca s›k konuﬂun,
6) Fiziksel ve zihinsel faaliyetleriniz aras›nda tatmin edici bir denge kurun,
7) De¤iﬂik egzsersizlerle esnek düﬂünme yetene¤inizi geliﬂtirin. Örne¤in, olamayacak bir senaryoyla ilgili çok say›da çözüm geliﬂtirin.
8) Bir enstrüman çal›n ya da resim yap›n,
9) Karﬂ›laﬂt›¤›n›z insanlarda ya da durumlarda
benzerlik aray›n,
10) Rastlant›lar› olumlu karﬂ›lay›n,
11) Cesaretsizli¤e kap›lmay›n, kendinize güvenin;
ileride baﬂar›l› olmak için hatalar›n›zdan ders al›n.

Manik-Depresif Psikoz
.

Schumann, Van Gogh, Virginia Woolf, Edgar
Alan Poe, Gustave Mahler, Alexandre Dumas, Ernest Hemingway, Paul Gauguin. Bütün bu dahilerin yetenekleri d›ﬂ›nda manik depresif hastal›klar› da ortakt›r.
Bu hastal›k kendisini büyük coﬂku evreleriyle, aﬂ›r› umutsuzluk evresi (depresif evreler) aras›nda gidip gelmelerle gösterir.
Manik depresif psikoz, halk›n %1’ini etkilerken, sanatç›lar aras›ndaysa bu oran %10’lara kadar ç›k›yor.
Manik evrelerde, kiﬂiler iyimser bir coﬂku
içindedirler ve yo¤un entellektüel faaliyet gösterirler.
Nörokimya plan›nda, noradrenalin boﬂalmas›
gözlenir. Bu maddenin yo¤un üretimi, baz› nö-

kurallardan kaçarak gereken bu kopuklu¤u sa¤lar. Bu bir ilintilendirici
düﬂünce biçimi olarak farkl› alanlar›n
çözüme katk›lar›na olanak sa¤l›yor.
Dahiler, aﬂ›r› kuramsal problemlerin çözümünde görme, iﬂitme, koku
ve hareket yeteneklerinden yararlan›yorlar. Örne¤in, 16 yaﬂ›nda ‹sviçre’de
okumaktayken görsel canland›rman›n gücüne inanan Einstein, bir ›ﬂ›k
dalgas›n›n üzerine binildi¤inde ne alg›lanaca¤›n› düﬂlemeye çal›ﬂt›. Kendi
anlat›m›na göre bu deney onu görelilik kuram›na götürdü.
Ayr›ca, matematik ve fizikteki pek
çok dahi (Einstein ve Poincare ve son
zamanlarda Alain Connes) estetik düﬂünceye baﬂvurmuﬂlard›r. Bu onlar›
öncelikle güzelli¤iyle çeken bir biçimdir. Bir matematikçi için estetik
ve güzellik kavramlar›, t›pk› de¤iﬂmezlik ve simetri gibi kesin tan›ml›
özelliklerdir. Estetik güç olarak tan›mlanabilecek olan bu özellik, ya yo¤un bir çal›ﬂman›n ya da do¤uﬂtan
bir yetene¤in ürünüdür ve bilime katk›lar› da hiç ﬂüphe götürmez.
Kimbilir belki de bu büyük bilim
adamlar› ayn› zamanda büyük sanatç›lard›r.

Dahice, De¤il mi?
Bilgisayar programlar›n›n ne bilinci
ne de ruhu vard›r. Ama yine de bunlar›n ilk tasar›mlar› kendi deha düzeyimiz hakk›nda bir fikir veriyor. LIP Biliﬂim Laboratuvarlar›’nda Brezilyal›
araﬂt›rmac› Geber Ramalho, mekanik
bir bas programlad›. Bu genç biliﬂim-

ronlar aras›ndaki iletiﬂimi daha h›zl› ve etkili hale getiriyor. Bu da biliﬂsel ve yarat›c› kapasiteyi
art›r›yor.
Sa¤l›kl› bir kimseye amphetamine verilerek
manik evreye eﬂde¤er bir durum yarat›labilir. Noradrenalin boﬂalmas› görülür bu da kendini biliﬂsel kapasitenin iyileﬂtirilmesiyle gösterir.
Ama bu yo¤un uyar›m evresinden sonra nöronlar›n enerjisi tükenmiﬂ oluyor ve kiﬂi depresyon ve entellektüel durgunlu¤a giriyor. Ayr›ca,
biliﬂsel kapasitenin amphetamin sayesinde iyileﬂtirilmesi de yüzeysel oluyor.
Beyne doping yap›lm›ﬂ oluyor ama asl›nda
kapasite de¤iﬂmeden kal›yor.
K›sacas› çok amphetamin al›narak dahi olmak mümkün de¤il.

ci, sanal basç›s›na baz› kontrabas parçalar› ezberletti ve ona caz›n ana kurallar›na, parça yap›s›na, akort geçiﬂlerine dikkat etmeyi ö¤retti.
Bu makinay› çevreye uyacak, örne¤in davul ya da k›r›lan bardak seslerine uygun notalar üretecek ﬂekilde
programlad›. Ortamdaki en küçük bir
de¤iﬂim bile makinenin tümüyle yeni
bir ﬂeyler üretmesi için yeterliydi. Bu
bir caz adam›n›n do¤açtan çald›¤›
parçadan farks›zd›.
Bu deneyin as›l amac›, kesinlikle
müzisyenleri iﬂsiz b›rakmak de¤il, yarat›c›l›k sürecini yapay olarak oluﬂturmakt›.
Yarat›c› bir yapay zekan›n araﬂt›r›lmas› boﬂuna de¤il. Hiç kimse insan
yarat›c›l›¤›n› tam olarak tan›mlayam›yor. O halde, yarat›c› gibi görünen
bir makine icat edelim ve bunun iﬂlevini analiz ederek, dahilerin yarat›c›l›¤›n› kavramaya çal›ﬂal›m. K›sacas›
insano¤lunu anlamak için makiney›
inceleyelim. Bize Geber Ramalho’nun
basç›s› yarat›c›l›k hakk›nda ne ö¤retiyor?
E¤er koﬂullar tümüyle ayn› olursa,
örne¤in, ayn› bardaklar ayn› anda k›r›l›rsa, o zaman bu makina hep ayn›
notay› çalacak.
Bu sanal müzisyen, yaln›zca çevreye çok duyarl› olan kaotik bir sistem.
Pasif olan ve kiﬂisel esinden yoksun
olan bu makine asl›nda sadece ortam›n ve kendisine ö¤retilen kurallar›n
bir kölesidir. O halde basç›’n›n üretti¤i müzik yeni, ama yarat›c›l›k ürünü
de¤ildir. Oysa, sezgilerimizle, yarat›c›l›¤›n d›ﬂ dünyadan belli bir ba¤›m-

s›zl›k gerektirdi¤inin fark›nday›z.
D›ﬂ dünyadan ba¤›ms›z olacak bir
makine icat edebilir miyiz?
Tabii ki, bir makine,
istedi¤i her ﬂeyi yapacak
ﬂekilde programlanabilir. Yarat›c›l›k ürünü bir
ﬂey icat etmek içinse,
d›ﬂar›dan bilgileri
al›p içeride

Isaac Newton 23 yaﬂ›nda kendini kan›tlam›ﬂ bir
matematikçi olarak bir gün annesinin bahçesinde
düﬂünürken kafas›na bir elma düﬂtü. Bu "ilham",
akl›nda evrensel çekim kanununun
belirginleﬂmesine yard›mc› oldu.

onlar› yeni bir sistemde yeniden organize edecek bir makine tasarlamak
gerekir.
D›ﬂ dünyay› içinde yeniden kurabilen ilk makine 1956 y›l›nda Herbert
Simon ve Allen Newel taraf›ndan haz›rland›. "Logic Theorist" program›yla donat›lm›ﬂ bu makine sadece aksiyomlardan ve tümevar›m kurallar›ndan giderek mant›ksal matemati¤in
ispatlar›n›, do¤ru olarak gerçekleﬂtiriyordu.
Bunun için basit olarak bir a¤aç
inceleniyordu. Çünkü matematik
dünyas› bir a¤aç olarak düﬂünülebilir. Kökler için aksiyomlar, dallar için
mant›¤› yetkili k›lan temel iﬂlemler,
budaklar için aksiyomlardan ç›kar›labilecek önermeler konulabilir. ‹spat,
asl›nda a¤açta köklerle budaklar aras›nda bir gezintiden baﬂka bir ﬂey de¤il. Logic Theorist’in ilerlemesi her
teoremin tekrar keﬂfedilmesinden
oluﬂuyor. Keﬂfi h›zland›rmak için her
budakta kendisine en uygun dal› seçiyor. . Sonunda Logic Theorist, Principia Mathematica’n›n 2. Bölümündeki 52 teoremden 38’ini tekrar bulmay› baﬂar›yor. Kaotik basç›n›n aksine,
burada bir iç çevrenin (budaklar›n
keﬂif tekni¤i) d›ﬂ çevre (a¤aç) ile etkileﬂimi sa¤land›.
Poulantzas A, “Comment Pensent les Génies” Science & Vie, ﬁubat 2001
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