Renkleri ‹ﬂitmek, Sesleri Görmek

sinestezi
‹nsan›n varoluﬂu, d›ﬂ dünya ile sürekli ve karﬂ›l›kl› bir diyaloga dayan›r.
Duyular›m›z d›ﬂ dünyadan bilincimize
veri ulaﬂt›ran kap›lard›r. Duyma, görme, koklama, tatma, dokunma, zaman
hissi. Bu duyular›n bir k›sm› fizyolojik
süzgeçlere sahiptirler. Gözümüzün
elektromanyetik tayf›n hepsini de¤il de
sadece "görünür" tayf›n› alg›lamas› örne¤indeki gibi. Bu alan, tayf içinde çok
küçük bir bölüm oluﬂturur. Ayn›, s›n›rl› alan iﬂitilen sesler için de geçerlidir.
Fiziksel dünyan›n ve al›c›lar›n s›n›rlamas›n›n ötesinde, beyin de girdileri
kontrol ederek belli oranlarda s›n›rlama oran›n› art›r›r. Duyular›m›zdan gelerek toplanan uyar›lar, iletim istasyonlar› taraf›ndan "yarars›z ve geçersiz"
bilgi miktar› azalt›larak beyine ulaﬂt›r›l›r. Bu nedenle, "bir azize bakan h›rs›z sadece ceplerini görür". Ya da siz
sokakta yürürken ne görür ne duyars›n›z? Reklam panolar›n›, otomobil
seslerini, arabalar›n lastik seslerini,
sa¤dan soldan geçen insanlar›n mimiklerini, konuﬂmalar›? Ya odan›zda?
Saatin tik-taklar›n›, yürürken aya¤›n›z›n sürtme sesini, eklem hareketlerinizi... Asla hepsini ayn› anda alg›layamay›z. Seçilen girdilerden kiﬂisel bir bilinç inﬂa ederiz ve sürekli de¤iﬂen bilgi ak›ﬂ›ndan bir k›sm›n› kal›c› olarak
fark ederiz. Yani, dikkatimizi belli bir
alana yo¤unlaﬂt›rarak, girdi "gürültüsünü" azalt›r, uyaran›n kalitesini art›B‹L‹M ve TEKN‹K 62 Aral›k 2001

r›r›z. D›ﬂtan gelen uyaranlar› tümüyle
varoldu¤u ﬂekliyle alg›layamay›z. E¤er
böyle olsayd› gereksiz bilgilerle bo¤ulur giderdik. Sonuçta, bilince ulaﬂan
veriler az ve küçük olsa da kalite olarak yüksektirler.

Sinestezi Nedir?
Sinestezi, bilinçli zihinsel olaylar›n
tetiklemesiyle ortaya ç›kan bilinçli bir
duyusal bir deneyimdir. “Synesthesia”, Yunanca syn:(birlikte) ve aesthesis: (alg›lamak) sözcüklerinin birleﬂiminden oluﬂan istemsiz bir deneyimdir. Birleﬂmiﬂ duyular ya da "eﬂduyum" olarak da ifade edilebilir. Sinestezi, istemsiz yo¤unlaﬂma sonucu ortaya ç›kan belirgin canl› ve güçlü duyusal deneyimdir. Yaln›zca, insanlar›n
çok az› günlük ola¤an durumda bu

deneyimi yaﬂarlar. Baz› araﬂt›rmac›larca dil d›ﬂ› düﬂünmenin özel bir belirtisi olarak kabul edilirken, baz›lar›nca
tam bir "hastal›k", "anormallik" ve
mucize, mistik bir insan yetene¤i olarak kabul edilir. Hatta, sinesteziyi biyolojik bir olaydan ziyade sosyal ve
kültürel bir fenomen olarak görenler
de vard›r. Sinestezi bir hastal›k olarak
de¤il de bir duyusal alg›lama "hediyesi" olarak görülebilir. Sinestezinin birçok ﬂekli vard›r. En s›k izlenen ﬂeklinde kiﬂi, harfleri renk olarak deneyimler. Her harf, kiﬂinin kendisine göre
farkl› bir renk olarak alg›lan›r. Bu kiﬂiler (sinestezikler), e¤er erken çocukluk döneminde bu deneyimi yaﬂamaya
baﬂlarlarsa sinezteziyi günlük normal,
ola¤an bir olay olarak düﬂünürler. Sinesteziklerin ço¤u, di¤er insanlar›n alg›sal deneyimlerinin bir parças› olarak

ayn› deneyimleri yaﬂamad›klar›n› ö¤rendiklerinde büyük bir ﬂaﬂk›nl›k yaﬂarlar. Çünkü, o zamana kadar herkesin kendisi gibi alg›lad›¤›n› kabul etmiﬂ ve düﬂünmüﬂtür.
Sinesteziyle ilgili yay›nlanm›ﬂ ilk olgu John Locke’a (1690) aittir. Locke’un özelliklerini aktard›¤› kiﬂi, kördü ve tam bir sinestezik de¤ildi. Fakat
alg›lamada duyusal birleﬂmenin görüldü¤ü ilk örnekti. Borazan sesini "k›rm›z›" olarak deneyimliyordu. Daha
sonra, uzun süre ciddi olarak sinesteziyle ilgilenen bilim adam› olmad›. Öznel bir deneyim olmas› ve iki kiﬂinin
bile benzer deneyimleri yaﬂamamas›
nedeniyle sinestezinin bilimsel bir inceleme alan› olamayaca¤› düﬂünüldü.
Ancak zamanla biriken olgu örnekleri
ve kan›tlarla incelenmesi gereken bir
konu olarak tekrar de¤er kazand›. Nörolog Dr. Richard E. Cytowic, “A Union of the Senses” (1989) ve “The Man
Who Tasted Shapes” (1993) adl› iki kitap kaleme ald› ve dikkatin tekrar sinesteziye çekilmesini, sonuçta da sinestezi araﬂt›rmalar›nda bir rönesans›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lad›.
Sinestezi deneyimi birbiriyle iliﬂkili
iki k›s›mdan oluﬂur. Bunlar tetikleyiciler ve eﬂleniklerdir. Tetikleyicilere
harfleri örnek verebiliriz. Eﬂlenikler
ise harfler alg›land›¤›nda, her harfe eﬂ
olarak deneyimlenen alg›lar (renk,
ses, dokunma, koku) tan›mlanabilir.
Ya da a¤layan bir bebe¤in sesi (tetikleyici) sinestezik bir kiﬂide hoﬂa gitmeyen sar› renk (eﬂlenik) olarak deneyimlenir. Sinesteziklerin ço¤u için, sinestezi tek yönlüdür. Yani, sesleri
renk olarak deneyimleyen bir kiﬂi,
renkleri ses olarak deneyimlemez. Tetikleyici ve eﬂlenikler aras›ndaki iliﬂki
bir düzen içindedir. Her eﬂlenik, özel
bir tetikleyici taraf›ndan tetiklenir. Bir
kiﬂiye, ayn› tetikleyicilerin uygulanmas› durumunda ayn› eﬂlenikler alg›lan›r. Örne¤in, bir kiﬂi A harfini k›rm›z›
olarak deneyimliyorsa, farkl› el yaz›lar›yla veya küçük karakterlerle yaz›lsa
da, A harfini daima k›rm›z› olarak deneyimler. Özetle, tetikleyicilerin büyük bir esnekli¤e izin vermesine ra¤men, eﬂlenikler sabit kal›rlar. Harfrenk sinestezisinde, harflerin kimli¤i
renklerin kimli¤ini belirler. Konuﬂulan harfler için sesin ﬂiddeti, söyleniﬂ
tipi, harflerin eﬂlenikleri üzerine etki
etmez. Ses-renk sinestezisinde genel-

Kandinksky: "Sar›, k›rm›z›, mavi" (1925) adl› tablosu.

likle, kiﬂiler gözlerinin önünde renkler görürler ve sesin perdesinin de¤iﬂimiyle renkler de de¤iﬂir. Bu kiﬂiler
görme alanlar›n›n tamamen renklerle
doldu¤unu ifade ederler.

Sinestezi Tipleri
Sinestezinin birçok biçimi vard›r.
Temelde her duyu bir sinestezi tipini
oluﬂturabilir: ‹ﬂitme, tatma, koklama,
görme, dokunma. Bunlar›n her biri
gerçekte oldu¤undan farkl› bir eﬂlenik
olarak deneyimlenebilir. Beﬂ duyu, 10
olas› farkl› sinestezi eﬂleﬂmesi oluﬂturabilir. Nadir olarak koku ve tad›n her
Harf
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
V
W
Y
Z

En s›k eﬂlenik renk
K›rm›z›
Mavi
Sar›
Kahverengi
Parlak sar›
Yeﬂil
Yeﬂil
Kahverengi
Beyaz
Kahverengi
Kahverengi
Sar›
K›rm›z›/Kahverengi
Kahverengi
Beyaz
Mavi/Yeﬂil
Gri
K›rm›z›
Sar›
Siyah/Yeﬂil
Sar›
Siyah/Gri
Yeﬂil
Kahverengi
Sar›
Siyah

En s›k %
43
26
33
27
20
28
27
24
38
16
17
21
20
31
57
16
13
30
28
20
23
21
17
17
44
23

ikisi sinesteziyi tetikler veya eﬂlenikler
olarak deneyimlenirler. Baz› kiﬂilerse
beﬂ duyudan farkl› olarak farkl› vücut
durumlar›n› farkl› ses ya da renk olarak deneyimlerler.
Araﬂt›rmac› Sean Day, 175 hastadan elde etti¤i verilerle sinestezinin
19 farkl› tipinin oldu¤unu belirlemiﬂtir. Ancak, bu olgular›n bir k›sm›nda
birden fazla tipte sinestezi deneyimi
yaﬂan›yordu. Bu ikincil deneyimler de
kendili¤inden ortaya ç›k›yor ve istemle bask›lanam›yordu. En s›k izleneni,
harflerin renk olarak deneyimlenmesidir. Konuﬂulan harfler (phonomes) ya
da yaz›lan harfler olsun (graphemes),
her iki durumda da bu tür s›kt›r. Tetikleyicinin, duyusal veya kavramsal
olmas›na göre de iki ana tipi vard›r.
Duyusal tipinde, eﬂlenikler özel duyusal bir uyar›n›n alg›lanmas›yla ortaya
ç›kar. Kavramsal tipindeyse özel kavramlar›n düﬂünülmesiyle eﬂlenikler tetiklenerek deneyimlenir. Say›-yer sinestezisinde, her hesaplanan say›
onun çevresindeki uzayda yerleﬂmiﬂ
olarak alg›lan›r. Benzer olarak, zaman
aral›¤›-yer kavramsal sinestezisinde,
zaman aral›klar› uzamsal bir planda
düﬂünülür.

Sinestezinin Nedenleri
Sinestezi deneyimi üç yoldan biriyle ortaya ç›kabilir: geliﬂimsel, kazan›lm›ﬂ ve farmakolojik sinestezi ﬂeklinde.
Bunlar›n aras›nda en s›k rastlan›lan›,
geliﬂimsel sinestezidir. Bu kiﬂiler, erken çocukluk döneminden baﬂlayarak, ola¤an bir ﬂekilde alg›sal ve/veya
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kavramsal sinestezi deneyimi yaﬂarlar.
Geliﬂimsel sinestezinin nedeni bilinmemekle birlikte genetik olarak bask›n kal›t›m veya X-kromozomuna ba¤l› bir geçiﬂi olabilece¤i yönünde kan›tlar vard›r. Bir ailede birden fazla kiﬂide bu yetenek ortaya ç›kabilir. Bu ailelerden en ünlüsü Rus yazar Vladimir
Nabokov’un ailesidir. Bu sinestezik ailelerin varl›¤› sinestezinin genetik temelli oldu¤unu gösterir. S›kl›¤› kesin
olmamakla birlikte 2000'de 1 ila
25.000’de 1 kiﬂide ortaya ç›kar. Kesin
olan, kad›nlarda erkeklerden 3-8 kat
daha s›kl›kta ortaya ç›kt›¤›d›r.
Farkl› olarak sinestezi deneyimi beyin travmalar› sonras› veya duyusal
girdilerin azalmas›-kaybolmas›yla (iﬂitme, görmenin kayb› gibi) eriﬂkinlik

döneminde baﬂlayabilir. Bu tipe, geliﬂimsel olan›na göre daha az rastlan›r.
Kazan›lm›ﬂ sinestezide yaln›zca sinestezik alg›lama oluﬂur, kavramsal sinesteziye rastlanmam›ﬂt›r. Son olarak da,
lisejikasit dietilamid (LSD) veya meskalin gibi halüsinojenik ilaçlar›n al›m›yla sinestezi deneyimi ortaya ç›kabilir. Buna farmakolojik sinestezi denir.
LSD’nin oluﬂturdu¤u sinestezik duyum, beraberinde kiﬂide duygu, düﬂünce ve davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri (korku, endiﬂe, titreme, kalp h›z›nda ve
kan bas›nc›nda art›ﬂ) meydana getirir.
Alg›lama aç›s›ndan iﬂitsel, görsel ve
dokunsal halüsinasyonlar yapar.
Sinesteziklerin ço¤unlu¤u solakt›r.
Herhangi bir ruhsal ve beyinsel rahats›zl›k eﬂlik etmez, sa¤l›kl›d›rlar. Hepsi-

Ünlüler ve Sinestezileri
.

Belki de sinestezi yetene¤i, en çok sanatç›lar›n,
yazarlar›n yarat›c›l›¤› ve üretimine katk›da bulunmuﬂtur. Birçok ünlü sinestezik vard›r: Vladimir Nabokov, Amy Beach, Gyorgy Ligeti, Joachim Raff,
Henrik Wiese, Franz Liszt, Olivier Messiaen, Konstantin Saradzhev ve bilim adam› Nicola Tesla, fizikçi Richard Feynman
bunlardan sadece birkaç›d›r. Rus
besteci ve piyanist Alexander Scriabin (1872-1915) kendi sinestezisini, 1910’da “Prometheus, The
Poem of Fire” ad›yla orkestra, piyano, org ve koro için yapt›¤› besteyle ifade etmiﬂti. Notalar› "parlak
ve çakan ›ﬂ›klar" olarak hissediyordu. Frans›z besteci Olivier Messiaen, bestelerinin sinestezik durumundan do¤du¤unu söylüyordu:
"Ne zaman bir müzik dinlesem veya notalara baksam, renkleri görürüm… Bryce Canyon piyesine
beste yapt›¤›mda, uçurumlar›n rengi k›rm›z› ve turuncuydu." Vasilly Kandinsky (1866-1944)’de sinestezikti. Duyusal birleﬂmenin en derin sempatizan› olmal›yd›. Çünkü ressamd›. Bunun sonucu olarak, renkler ve sesler aras›ndaki uyumu tablolar›nda en güzel ﬂekilde yans›tt›. Her resminden sonra,
resimlerindeki derinli¤i açmaya çal›ﬂan temel yaz›lar kaleme al›rd›. Kandinsky tablolar›n› tan›mlamak
için müzikal terimler kullanm›ﬂt›. Resimlerinde oldu¤u gibi, derslerinde de temel amac› nesnelerin
yap›s›na ulaﬂmak ve simgeleﬂtirmekti. Sanat› "lirik
geometri" olarak tan›mlan›rd›. Kendisine göre, resimleri sezgisel kökenliydi. Yine ünlü Nobel ödüllü
fizikçi Richard Feynman’da (1918-1988) sinestezikti. Harf ve say›lar› renk olarak deneyimliyordu.
Di¤erlerinden farkl› olarak fizik denklemlerini (kavramsal tip) de¤iﬂik olarak deneyimliyordu: "Bir
denklem gördü¤üm zaman, karakterleri renk olarak görüyorum. Neden bilmiyorum... parlak J’ler,
hafif menekﬂe-mavi N’ler ve koyu kahverengi
x’ler..." Belki de herkesten farkl› olan düﬂünce ﬂek-
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li ve baﬂar›s›n›n alt›nda, do¤ay› oldu¤undan farkl›
alg›lamak yat›yordu. Besteci Vladimir Nabokov’da
sinestezikti. Speak Memory (1966) adl› otobiyografisinde bu deneyimlerini çok aç›k olarak dile getirmiﬂ ve "renkleri iﬂitti¤ini, ancak iﬂitmenin uygun
bir tan›mlama olamayaca¤›n›" da
belirterek x’i sert metal, z’yi y›ld›r›m bulutu gibi, q’yu k’dan daha
kahverengi, p’yi olgunlaﬂm›ﬂ elma
yeﬂilinde, t’yi ise f›st›k yeﬂili, g,h,j
harflerini ise kahverenginin farkl›
tonlar›nda deneyimledi¤ini söylüyordu.
Johann Von Goethe’ydi (17491832). Onsekizinci yüzy›l›n sonlar›nda, klasik renk kuram›n›n gerçe¤i aç›klamadaki yetersizli¤ini ilk
farkedenlerden biri oldu. Renk kuram›n› ilk aç›klad›¤› kabul edilen Newton’un fikirlerini tart›ﬂmaya aç›yordu. Goethe "Dünyada ç›¤›r
açmak için iki ﬂey gerekir: iyi bir kafa ve büyük bir
miras...; ben kendi ad›ma Newton ö¤retisinin hatas›n› miras ald›m" diyerek Newton’un fikirlerini
eleﬂtirdi. Goethe en çok, rengi ve ›ﬂ›¤› gerçekte nas›l gördü¤ümüz, dünyay› ve sanr›lar› nas›l yaratt›¤›m›z sorusuyla ilgileniyordu. Ona göre bütün bunlar Newton’un fizi¤iyle de¤il, beynin henüz bilinmeyen iﬂlevlerinin aç›klanmas›yla ö¤renilebilecekti. Bunu da "Görsel sanr› nörolojik bir gerçektir"
sözüyle özetliyordu. Goethe, Renkler Kuram› (Zur
Farbenlehre,1810) adl› çal›ﬂmas›n› ﬂiirsel eserlerine eﬂ de¤erde tutuyordu. Ça¤daﬂlar› taraf›ndan bu
çal›ﬂmas› önemsenmedi ve unutulup gitti. Renk kuram›n›n opti¤iyle ilgilenen H. von Helmholtz
(1892) daha sonra bu eserden etkilenerek "rengin
süreklili¤i"ne yöneldi. ve eﬂyan›n renginin süreklili¤inin onun s›n›fland›r›lmas›n› sa¤lad›¤›n› öne sürdü. Ona göre rengin süreklili¤i, genel anlamdaki
görsel süreklili¤in, kaotik duyular selinden istikrarl› ve anlaml› bir görsel dünya oluﬂturma yolunun
öznel bir örne¤ini oluﬂturuyordu.

nin olmamakla birlikte, ço¤unlu¤unun bellekleri çok iyidir. Ancak, hat›rlamada daha çok eﬂlenikleri kullan›rlar. Nesnelerin uzamsal yerleﬂimini
çok kesin olarak hat›rlarlar. Yüksek
zekalar›na ra¤men, bir k›sm› belirgin
olarak hesap yapmada zorlan›r. Sa¤sol yanlar›n› s›kl›kla kar›ﬂt›r›rlar. Birinci derece akrabalar›nda disleksi
(okuma bozuklu¤u), otizm ve dikkat
eksikli¤i normal toplumdan daha s›k
olarak, %15 oran›nda ratlan›r. Bilinmeyen bir nedenle homoseksüel tercihler sinesteziklerde s›kt›r (%10). Yaﬂam›ﬂl›k hissi (deja vu), olacak olaylar› önceden rüyalar›nda görme gibi
"nadir deneyimleri" de s›k yaﬂarlar.

Sinestezi Tetikleyicileri
Tetikleyiciler müzik notalar›, harfler, rakamlar, dokunma, tat, koku,
görme, ses, ayr›ca zaman birimleri
olan y›l, ay, hafta veya gün olabilir.
Rakamsal olanlarda, "5+2" toplam›n›
düﬂünen birisi 7’ye karﬂ›l›k gelen rengi sonuç olarak deneyimler. Birçok kiﬂi sinestezik deneyimi, herhangi bir
duyusal uyarana maruz kalmadan, istemli ﬂekilde hayal ederek yaﬂar. Hayal etme eylemi, beynin birçok k›sm›n› uyar›r ve bu alanlar alg›lama esnas›nda da uyar›l›rlar. Yeterli uyaran olmad›¤›nda ve hayal etme s›ras›nda hiç
bir d›ﬂsal girdiye gerek olmad›¤› halde, yaﬂanmas›, alg›lama esnas›nda duyusal uyaran›n, normalde geçece¤i sinirsel yollardan farkl› bir yol izledi¤ini
düﬂündürüyor.

Eﬂlenikler
Farkl› kiﬂiler sinestezinin ayn› tipini
deneyimledikleri gibi tetikleyicileri de
ayn› olabilir. Ancak, sinestezik eﬂlenikler kiﬂiler aras› büyük fakl›l›klar gösterirler. Alfabenin ayn› harflerini, ayn›
renk olarak deneyimleyen iki kiﬂi bulma ﬂans› çok azd›r. Eﬂleniklerde kiﬂiler aras› farkl›l›klar olmas›na ra¤men,
kiﬂilerin deneyimledikleri eﬂlenikler
ileri derecede özel ve uyumludur. Ayn›
kiﬂi belli harfleri belli renkler olarak
deneyimliyorsa, o harfleri sürekli olarak ayn› renkler olarak deneyimler.
Normal kiﬂiler (sinestezi yetene¤i olmayanlar) ve sinestezikleri içeren bir
çal›ﬂmada, her iki gruba 117 harf ve
kelimeye bir renk anlam› vermeleri is-

Sinestezinin Nörobiyolojik Teorileri
.

Primatlar›n ve insan›n beyin kabu¤u yerel organizasyon gösterir. Sesler normalde ﬂakak, görüntüler arka lob bölgesinde alg›lan›rlar. Her iki bölge
beynin geneline bak›ld›¤›nda birbirlerine oldukça
uzakt›rlar.
Beyinde, bir çok alanda ileri (feed-forward) ve
geri (feed-back) beslemeli alanlar bulunur. Bu ba¤lant›lar daima karﬂ›l›kl›d›r. Beyindeki bu ba¤lant›lar, d›ﬂar›dan gelen duyusal uyaranlar›n kendi sinir
a¤lar› d›ﬂ›na ç›kmas›n› engellerler. Görme duyusu,
iﬂitme alan›na geçmez. Sinesteziklerde, geri beslemenin normal çal›ﬂamamas› sonucu gelen duyusal
uyar›lar, farkl› sinir a¤lar›na geçerek eﬂlenik yollarda aktivasyona neden olur. Bu nedenle, sinestezikler sesleri iﬂitti¤inde iletilen uyar›lar kendi sinir a¤lar›n›n d›ﬂ›na ç›karak, görme sinir a¤lar›na da etki
eder ve sesler renk olarak deneyimlenirler.
Yenido¤an döneminde insan beyninde anatomi,
iﬂlev ve metabolizma h›zla de¤iﬂir. Simon Baron-Cohen 1993’te yenido¤an sinestezi hipotezini ortaya
atarak: "yenido¤an döneminde, muhtemelen dördüncü aya kadar, tüm bebekler ayr›ﬂmam›ﬂ bir yol-

Sinestezinin nöroanatomik temeli ve tetikleyici yol ile eﬂlenik
sinirsel a¤. Sinir a¤lar› aras›nda yatay ba¤lant›lar da vard›r.
Kavramsal ya da alg›sal sinestezi, tetikleyici yoldaki
uyaranlar›n, yatay olarak veya daha üst seviyede geçiﬂ yerleri
ile eﬂlenik yolu aktive etmesiyle ortaya ç›kar.

la duyusal girdileri deneyimlerler. Bu tam anlam›yla tüm duyular›n karmakar›ﬂ›k ve çok yo¤un alg›land›¤› bir dönemdir" der. Ona göre, herkes do¤uﬂ-

tan sinestezi yetene¤iyle do¤ar. Do¤uﬂta çok fazla
say›da sinir hücresiyle do¤ar›z ve beynimizin olgunlaﬂmas›yla birçok hücre seçici bir ﬂekilde ortadan
kalkar. Her duyu tek baﬂ›na deneyimlenir hale gelir. Sinir a¤lar› di¤erleriyle kar›ﬂmazlar. Ancak, seçici hücre ölümünden kurtulan baz› hücreler beyinde "ayr›k duyusal alanlar ya da sinirsel a¤lar" oluﬂtururlar. Zamanla azalmas› gereken bu ba¤lant›lar›n kalmas› sinestezik deneyimle sonuçlan›r.
Konuﬂulan kelimeleri renkler olarak deneyimleyen kiﬂilerin üzerinde yap›lan beyin kan ak›m› ve pozitron emisyon tomografisi (PET) çal›ﬂmas›yla (xenon-133 gibi radyo izotoplarla beynin kan ak›m›nda
veya enerji kullan›mdaki de¤iﬂiklikleri görüntüler)
farkl›l›klar›n nerede oldu¤u ortaya konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ bulunuyor. Sinesteziklerin, harfleri gördüklerinde, görme alan› d›ﬂ›nda yer alan farkl› bölgelerde enerji kullan›m›nda belirgin art›ﬂ oldu¤u tespit
edilmiﬂ. Yani, harfleri gördükleri zaman, bu sadece
beyindeki görme merkezini uyarm›yor, ayn› zamanda baﬂka alanlara da yay›l›yor. Bu görüntüleme bulgusu her iki teoriyi de destekliyor.

Normal bir insanda görsel ve iﬂitsel uyaranla oluﬂturulan beyin enerji kullan›m› art›ﬂ›n›n Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) görüntülenmesi. Kahverengi k›rm›z› olan ve
sar› ok ile gösterilen yerel alanlar uyarana yan›t olarak enerji tüketiminin artt›¤› beyin alanlar›n› göstermektedir.

tenmiﬂ. Bir hafta sonra normal kiﬂiler
iﬂaretlerin yaln›zca %38'inde ayn› renk
anlamlar›n› tutturabilmiﬂler. ‹lginç olarak, bir y›l gibi uzun bir süre sonra sinesteziklerden oluﬂan grupta bu oran
%92 olarak ortaya at›lm›ﬂ. Bu test sinestezinin eﬂleniklerinin ne kadar sabit oldu¤unu ve sinestezinin objektifli¤ini ortaya koyuyor.
Asl›nda sinesteziye benzer deneyimleri hergün hepimiz yaﬂar›z. Örne¤in, baz› müzikleri "s›cak, so¤uk", baz›lar›n› "keskin" olarak hissederiz. Neden? Acaba, iﬂitti¤imiz seslerin sinirsel
a¤lar›, sinestezikler kadar olmasa da
k›smen beyindeki "s›cak, keskin" alg›lama alanlar›na m› kar›ﬂmakta? Richard C. Cytowic’e göre "... tümümüz
sinestezikiz ve ama alg›laman›n holistik (bütüncül) do¤as›n›n bilinçli ﬂekilde fark›nda olan, yaln›zca bir avuç insan". Peki sinestezinin bir yarar› var

m›? Cytowic’e göre insanda dilin evrimsel geliﬂimi çapraz (cross-modal)
ça¤r›ﬂ›ma ba¤l›d›r: "Dil, olas›l›kla ilk
insanlarda, sinestezide görülen çapraz
ça¤r›ﬂ›m›n bir türü olmadan asla evrimleﬂmeyecekti". Bu düﬂüncesi asl›nda dil üzerine çal›ﬂmalar›yla tan›nan
Norman Geschwind’inkiyle ayn›d›r:
"Dil yetene¤ini kazanma, çapraz-ça¤r›ﬂ›m yetene¤ine gerek duyar". Buna
göre sinestezi, türe ba¤l› veya türün
kendi geliﬂimi s›ras›nda beyinlerimizde kalm›ﬂ "biliﬂsel bir fosil"dir. Ancak,
fosili her beyinde bulmak mümkün de¤ildir. Do¤adaki normal fosiller gibi,
"bulunabilmesi" için içinde yer ald›¤›
ortam›n (beynin) onun kal›c›l›¤›na uygun ﬂartlar› sa¤lam›ﬂ olmas› gerekir.
E¤er sinestezi gerçekse, normal insanlar›n yaﬂayarak deneyimledi¤i gerçek nedir? Birinci kiﬂi, öznel olarak
bir sinestezik, gerçe¤i alg›lad›¤› gibi

deneyimliyorsa (harf-renk) ve bu deneyimin normalden farkl› oldu¤unu bir
ikinci kiﬂiden, yani di¤er insanlardan
edindi¤i bilgiyle ö¤reniyorsa, bizim
beyinlerimizle alg›lad›¤›m›z öznel gerçek nedir? Hepimizin öznel gerçekli¤i
neden ayn› de¤il? Ya hepimiz dünyay›evreni oldu¤undan farkl› alg›l›yorsak
ve onlar›n gördü¤ü gerçekse!
Dr. Sultan Tarlac›
Nöroloji Uzman›
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