Delilik ve Dahilik

Bundan 61 y›l önce, dünyakabaran say›da psikolog,
n›n önde gelen yazarlar›ndan
psikiyatrist, hatta nöroVirginia Woolf, ‹ngiltere’nin
log, baz› zihinsel rahatSussex bölgesindeki evinden
s›zl›klar›n (özellikle de
ç›k›p, yak›ndaki Ouse nehrine
manik depresyonun) sayürüdü, bastonunu nehir k›y›natç›l›¤›, daha geniﬂ kaps›na b›rak›p büyük bir taﬂ parsam›yla yarat›c›l›¤› tetikças›n› da paltosunun cebine s›leyip tetiklemedi¤i ve ikik›ﬂt›rd›ktan sonra nehrin içine
si aras›ndaki olas› ba¤lar
do¤ru ilerledi. Taﬂ parças› iﬂe
konusunda veri toplamayarad›. Cesedi nehrin karﬂ› k›ya çal›ﬂ›yor. Bir ba¤lant›
y›lar›nda bir yerlerde su üstünolmas› gerekti¤i görüﬂüde yüzer bulunana kadar da
nün en ateﬂli savunucutam tam›na üç hafta geçti. Eﬂi
lar› bile, yarat›c›l›k olaLeonard Woolf’a ﬂöyle bir not
rak de¤erlendirilebileb›rakm›ﬂt›: "Can›m... Yine delircek bütünün, ço¤unlukmeye baﬂlad›¤›mdan eminim...
la zihinsel-ruhsal bozukBu korkunç dönemlerden bir
luklardan ba¤›ms›z ﬂekiltanesine daha giremeyiz. Ve bide ortaya ç›kt›¤›n›, üsteliyorum, bu sefer iyileﬂemeyelik istatisti¤e vurulduce¤im. Yine sesler duymaya
¤unda bu tür hastalar›n,
baﬂlad›m ve dikkatimi toplayagenelden daha yarat›c›
m›yorum. Bu korkunç hastal›k
olmad›¤›n› kabul ediyorgelene kadar, bizden daha
lar. "Ama", diyorlar,
"Deli oldu¤umu söylediler. Ama delili¤in, zekan›n "özellikle
mutlu olabilecek iki kiﬂi düﬂünede Bat› kültüen üst düzeydeki temsilcisi olup olmad›¤›,
miyorum. Ama art›k bununla darünün bunca devinin yaha fazla savaﬂamayaca¤›m..."
ﬂam öyküsünde manik
görkemli olan ço¤u ﬂeyin –ve derin olan
Edebiyat dünyas›na, ancak
depresyon özelli¤ini ça¤bir dehan›n ürünü olabilecek herﬂeyin– hastal›kl› düﬂüncelerden, s›radan akl› r›ﬂt›ran bulgular›n büola¤anüstü güzellikte yap›tlar
yük s›kl›kla ortaya ç›kfeda etmek pahas›na yüceltilen ruh
b›rakm›ﬂ bu kad›n, yak›n geçtesadüften öte birdurumlar›ndan f›ﬂk›rarak ç›k›p ç›kmad›¤› sorusu mas›,
miﬂten beri yeniden tart›ﬂ›lmaya
ﬂey olmal›." Henüz varhâlâ yan›tlanabilmiﬂ de¤il."
baﬂlanan delilik-dahilik-yarat›c›say›m düzeyindeki bu
l›k iliﬂkisinin oda¤›ndaki çok saba¤lant›n›n gizinin ortaEdgar Allan Poe
y›da sanatç›dan, yarat›c› kiﬂilikya ç›kmas›, neye hizmet
ten biri. V. Woolf’un 1915’ten baﬂlayadönemleri çeﬂitli nedenlere (kimi zaedecek peki? Belki yaln›zca, insan zihrak tuttu¤u güncenin sundu¤u veriler,
man mevsim, kimi zaman yazd›¤› kitanini anlama yolunda bir ad›m daha atço¤u uzmana onun "korkunç hastal›b› bitirme döneminde yaﬂad›¤› panik)
maya. Uzun-dönemdeki yarar›n›ysa yi¤›"n›n, ﬂimdi bipolar (=çift kutuplu)
ba¤l› olarak ortaya ç›kan döngüsel nöne zaman gösterecek.
hastal›k olarak da bilinen manik depbetler halindeydi. Ancak depresyon ve
Verilere göre her yüz kiﬂiden biri,
resyon oldu¤unu düﬂündürüyor. Duard›ndan gelen ﬂiddetli manik dönemyaﬂam sürecinin en az bir döneminde
rum, zamanla hem ﬂiddet hem de s›kl›ler aras›nda oldukça yarat›c›, son deremanik depresyon geçiriyor; yaln›zca
¤› artan bir duygusal iniﬂ ç›k›ﬂlar dizisi
ce de canl› ve büyüleyici bir kiﬂilik serdepresyon geçirenlerin oran›ysa % 5.
olarak betimleniyor. Baz› kiﬂiler a¤›r
gilemiﬂti.
Lityumun, hastal›¤›n tedavisi için
depresyon dönemleri aras›nda görece
Bu bilgi, ezelden beri var olan "deli1970’lerin sonlar›nda yayg›n olarak
hafif manik dönemler geçirirken, baz›dahi", "ç›lg›n bilimadam›", "bunal›ml›
kullan›lmaya baﬂlanmas›ndan önce,
lar›nda depresyon hafif, mani çok ﬂidsanatç›" tiplemesine yeni bir boyut kamanik depresyon geçiren her beﬂ kiﬂidetli seyredebiliyor; hatta sanr›lara bile
tacak türden bir bilgi de¤il. Ama, ﬂu da
den birinin intihara kalk›ﬂt›¤› da veriler
izin verecek ölçüde. Woolf’un depresif
bir gerçek ki, son 20-25 y›ld›r, giderek
aras›nda.
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Ressam
Vincent Van Gogh

Depresyon, kendisini kabaca isteksizlik, duyars›zl›k, uyuﬂukluk, umutsuzluk, uyku bozukluklar›, hareket ve
düﬂünmede yavaﬂlama, bellek ve dikkat toplama sorunlar›, birﬂeyden zevk
alamama gibi durumlarla gösteriyor.
Tan›sal ölçütler aras›nda, suçluluk duygusu ve intihar düﬂüncesi de var. Mani
veya hafif mani dönemine giren hastalarsa yukar›da say›lanlar›n neredeyse
tersi olan durumlar› yaﬂ›yorlar. Kendilerine güvenleri art›yor, az uyuyor ve
oldukça enerjik oluyorlar, büyük düﬂler ve hayallere kap›labiliyorlar ve üretimleri art›yor. Manik hastalar s›kl›kla
paranoya ve bazen aﬂ›r› huzursuzluk
belirtileri de gösteriyorlar. Genellikle
h›zl› ve heyecanl› bir konuﬂma biçimi
sergiliyor ve düﬂünceleriyle paralel olarak h›zla konudan konuya atl›yorlar.
Fikirlerinin do¤rulu¤una olan güvenleri neredeyse sonsuz oluyor. Özel ve iﬂ
yaﬂamlar›nda kurduklar› iliﬂkilerse genelde çapraﬂ›k özellik sergiliyor.

Deli mi, Dahi mi?
Dedektifler ‹ﬂ Baﬂ›nda

Yazar
Virginia Woolf

yaﬂamlar›n›n en az bir döneminde ciddi ﬂekilde depresyon ya da manik depresyon geçirmiﬂ olduklar› ortaya ç›karken, kontrol grubunda bu oran %
30’du. "Arada bir ba¤lant› olmas› gerekti¤i fikri, ondan sonra beynimde iyice perçinlendi" diye anlat›yordu Andreasen. Andreasen’in bulgular›ndan da
güç alarak, konunun tam anlam›yla ‘kitab›n› yazan’ kiﬂi, psikiyatrist Kay Redfield Jamison. 1980 baﬂlar›nda yürüttü¤ü çal›ﬂmas›n› ﬂöyle anlat›yor: "Çal›ﬂmalar›ma, California Üniversitesi’nden
(Los Angeles) izinli olarak gitti¤im ‹ngiltere’de (Oxford), oldukça tan›nm›ﬂ
‹ngiliz ﬂair, ressam, heykeltraﬂ ve foto¤rafç›lardan oluﬂan, k›saca ‹ngiliz kültür
ve sanat hayat›n›n a¤›r toplar›ndan 47
kiﬂilik bir grubu ele alarak baﬂlad›m.
Hepsi de, baﬂar›lar› çeﬂitli ödüllerle tescillenmiﬂ ya da sözgelimi Royal Academy gibi çok özel kuruluﬂlar›n seçkin
üyeleri olan sanatç›lard›. Ö¤rendim ki,
bu kiﬂilerin % 38’i daha önce ruhsal sorunlar›ndan ötürü tedaviye tabi tutul-

Ezelden Beri
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Iowa Üniversitesi’nden Nancy Andreasen, modern psikiyatrik tan› yöntemlerini zihinsel rahats›zl›klar (baﬂta
manik depresyon) ve yarat›c›l›k/sanat
iliﬂkisini inceleme hizmetine sokan ilk
kiﬂi say›l›yor. Ele ald›¤› mutsuz sanatç›lar kulübünün üyeleri aras›ndaysa yok
yok. Liste Tolstoy’dan Edgar Allan
Poe’ya, Michelangelo’dan Van Gogh’a,
Handel’den caz sanatç›s› Charlie Parker’a, milenyumun kokteyl partisinin
protokol listesi gibi. Andreasen
1974’te, ayr›nt›l› görüﬂmeler, kontrol
gruplar› ve s›n›rlar› oldukça keskin tan›sal ölçütlerden yararlanarak gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmada, yarat›c› yönleri
kuﬂku götürmez 30 yazar ve geçmiﬂlerini inceden inceye irdelemiﬂ, grup içinde alkolizmin yan›s›ra farkl› ruhsal bozukluklar›n da oldukça yüksek oranda
ç›kt›¤›n› gözlemiﬂti. Kiﬂilerin % 80’inin

Yarat›c› dehayla ‘delili¤in’ aras›nda bir ba¤
oldu¤u görüﬂü, Bat›l› düﬂüncenin tarihinde oldukça eski. Platon, "Esin Perilerinin delili¤inin
dokunup geçmedi¤i ﬂiirlerin, esinlenmiﬂ bir delinin yarat›lar› taraf›ndan gölgede b›rak›lmaya
mahkum oldu¤unu" iddia ederken, Aristoteles
düﬂünür dururmuﬂ "felsefe, ﬂiir ve bütün sanatlarda ola¤anüstü yetenek sergileyenlerin neden
hep melankolik oldu¤u" üzerine. Eski Yunan’›n
Bat› kültürüne sundu¤u bu perspektif 18. yüzy›la kadar etkisini korudu. 18. yüzy›lda sanat ve
yarat›c›l›¤› biçimlendiren gücün ac›, mutsuzluk,
delilik vb. ruh durumlar› de¤il, sükunet ve mutluluk oldu¤u görüﬂleri daha bir popüler hale
geldi. Deneme yazar› Jonathan Richardson’›n
1715’te yazd›¤› gibi: "Bir ressam›n akl›, tatl› ve
mutlu duygularla dolu olmal›"yd›. Ancak Byron,
Shelley, Coleridge gibi 19. yüzy›l ﬂairleriyle Bat› toplumu gözünde, ac› çeken, deli bak›ﬂl› ve
kesinlikle ola¤an›n çok üstünde bir güçle yap›tlar veren sanatç› tiplemesi yeniden hakim hale
geldi. Tabii yaln›zca edebiyatç›lar için de¤il. Ve
bu tipleme, asl›nda bundan sonra da hiç bir zaman tam anlam›yla yok olmad›.
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muﬂ, bunlar›n da % 75’i, ya bir dönem
hastaneye yat›r›lm›ﬂ ya da ilaç kullan›m› yoluna gidilmiﬂti. Tüm gruplar içinde en büyü¤ünü oluﬂturan ﬂairlerin yar›s›n›n durumu buydu." Jamison, ele
al›nan her gruptaki sanatç› say›s›n›n
azl›¤›n›n, çal›ﬂma aç›s›ndan olumsuz
bir nokta oldu¤unu itiraf etmekle birlikte, verilerin, en az›ndan kendisini
"Öyleyse bu kiﬂilerde yarat›c›l›k yönünde bir e¤ilim mi var? Varsa hep ayn›
yönde mi?" sorular›na itmek için yeterli oldu¤unu savunuyor. Sorular›na cevap bulmak içinse, de¤iﬂik toplumlar
ve gruplarla çal›ﬂmalar›n› sürdürmekte.
Konunun önemli isimlerinden biri,
psikiyatrist Hagop Akiskal’›n da (Tennessee Üniversitesi), bu gizemli ba¤lant› hakk›nda baz› bulgular› var. Bunlardan bir k›sm›n›, depresyon, manik depresyon ve ﬂizofreni tan›s› konmuﬂ 750
hastas›n›, yarat›c›l›k yönünden birbirleriyle k›yaslad›¤› çal›ﬂmada elde etmiﬂ.
Araﬂt›rmas›nda, ﬂiddetli manik depresyon vakalar›n›n önemli bir oran›n›n,
antisosyal davran›ﬂ sergiledikleri (ﬂiddet içeren suçlar da dahil olmak üzere), buna karﬂ›n hastal›¤› daha hafif geçirenlerin % 10 kadar›n›n, yarat›c› sanatç›lar ve yazarlarca oluﬂturuldu¤unu
gözlemiﬂ.
En güncel verilerse geçti¤imiz May›s ay›nda Stanford Üniversitesi’nden
araﬂt›rmac›lar Connie Strong ve Terence Ketter’dan gelmiﬂ bulunuyor. Araﬂt›rmac›lar›n çok farkl› gruplarla (tümüyle sa¤l›kl›, psikiyatrik rahats›zl›¤›
olan, hastal›¤› tedavi edilmiﬂ, depresif,
manik-depresif vb.) yapt›klar› çal›ﬂma,
tümüyle sa¤l›kl› yarat›c› düﬂünürlerin
–özellikle sanatç›lar›n– taﬂ›d›klar› kiﬂilik özelliklerinin, toplumun genelinden
çok, manik depresyon hastalar›na benzerlik gösterdi¤ine iﬂaret eder nitelikte.
Konu üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar
bu kadarla kalm›yor elbette. Ancak
özetlemek gerekirse, ister geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ sanatç› ve di¤er yarat›mc›lara iliﬂkin biyografik incelemeler, ister günüEkim 2002 59 B‹L‹M ve TEKN‹K

müz ‘a¤›r toplar›’na uygulanan psikiyatrik taramalar, isterse de manik depresyon hastalar›n› oda¤›na al›p, onlar›
‘normalle’ karﬂ›laﬂt›ran yarat›c›l›k derecelendirmeleri olsun, verilerin ço¤u
gerçekten de aradaki olas› ba¤›n varl›¤› lehine.

O Kadar Kolay De¤il...
‹nsan zihninin devreye girdi¤i her
konuda oldu¤u gibi, bu konunun da en
az›ndan "ne normal say›lacak, ne say›lmayacak?" duvar›na çarp›p orada bir
süre tak›l› kalmas› kaç›n›lmaz. Ama
‘ba¤lant›’ varsay›m›n›n ﬂimdilik tak›ld›¤› baﬂka noktalar da var.
‹tirazlardan ilki: ﬁu anda hayatta olmayan yarat›c› kiﬂilerin biyografilerinden yola ç›k›p bunlara tan› koyuyorsunuz; sonra da tan›n›z›, sav›n›z için delil
olarak kullan›yorsunuz. Kald› ki biyografiler her zaman tarafl› olabilir. Yaﬂamakta olan sanatç›lar› incelemekse daha kolay de¤il. San Fransisco’daki California Üniversitesi’nden Frank Johnson, daha ac›mas›z ve kesin. Uzun y›llar boyunca, sanatç›lar›n psikolojik sorunlar›n› çözmek üzere yürütülen bir
programda yer alm›ﬂ olan Johnson’›n
bu ‘ba¤lant›’ sav› için getirdi¤i yorum
ﬂöyle: "Bunun bir baﬂka ifade ﬂekli, ﬂiir
yazmak ya da felsefe yapmak için deli
olmak gerekti¤i!" Johnson gibi, baﬂka
kuﬂkucular›n da üzerinde durdu¤u bir
nokta, manik depresyonun, yarat›c›l›kla ba¤daﬂt›r›lan bozukluklar listesinin
yaln›zca son üyesi olmas›. Modan›n,
1960’larda alkolizm, yirminci yüzy›l
baﬂlar›ndaysa epilepsi (sara) oldu¤unu
söyleyen kuﬂkucular, manik depresiflik
mertebesine ölümden sonra getirilen
birçok sanatç›n›n yetene¤inin, hayattayken farkl› nedenlere, sözgelimi tüberküloza (tüberküloz da manik depresyon benzeri belirtiler ortaya ç›kar›yor) dayand›r›ld›¤›n› söylüyorlar. Hatta
tüberküloz-yarat›c›l›k ba¤lant›s› beyinlerde bir zamanlar öyle yer etmiﬂ ki,
20. yüzy›l baﬂlar›nda, edebiyat ve sanatlar›n kalitesinde yaﬂanan düﬂüﬂü, tüberkülozun kademeli azal›ﬂ›na ba¤layanlar bile olmuﬂ.
Bu ba¤lant› düﬂüncesinden rahats›z
olanlar aras›nda yaln›zca kuﬂkucular
de¤il, manik depresyon geçiren ve geçirmiﬂ baz› kiﬂiler de var. ‹ﬂte dayanak
noktalar›: Hastal›¤› a¤›r biçimde geçirenlerin %10-15’i eninde sonunda kenB‹L‹M ve TEKN‹K 60 Ekim 2002

di canlar›na k›y›yorlar. Diyelim ki sanat
ve manik depresyon, genel anlamda
‘delilik’ aras›nda bir ba¤lant› var. Ne olmuﬂ? Bu ba¤› fazla önemsemek, bir katili yüceleﬂtirmekle eﬂde¤er. Biz, b›rak›n yaratmay›, ayakta kalabilmek için
çabal›yoruz. Hasta olmak yeterince kötü birﬂeyken, bir de yaratmam›z› bekleyen insanlarla m› u¤raﬂaca¤›z? Ressam
olan bir hastan›n hissettikleri de ﬂöyle:
"Resimlerime bak›l›p yarat›c›l›¤›ma
hayran kal›n›p, böylesine y›k›c› ve kimi
zaman öldürücü bir hastal›¤›n bilinçsizce de olsa desteklenmesinden nefret
ediyorum..."

Üst düzeyde yarat›c›l›¤› ortaya ç›karmak için hangi etkenlerin bir araya geldi¤ini anlamak çabas›yla, tan›nm›ﬂ
1004 kad›n ve erkekle ilgili 2200 biyografiyi inceleyen Arnold Ludwig de
konuya farkl› bir bak›ﬂ aç›s› getiriyor.
Karﬂ›laﬂt›rd›¤› gruplar, yarat›c› sanatç›larla di¤er mesleklerden yarat›c› kiﬂiler. Bulgular›, özellikle de manik depresyonun sanatç›lar aras›nda daha büyük s›kl›kla ç›kt›¤› yolundaysa da Ludwig, bunun mutlaka bu rahats›zl›¤›n
yarat›c›l›¤›, en az›ndan sanatsal yarat›c›l›¤› art›rd›¤› anlam›na gelmedi¤i görüﬂünde. Saptamas›, herhangi bir zihinsel rahats›zl›¤› olan kiﬂilerin önemli
bir oran›n›n, kendilerini ister istemez
sanata daha yatk›n hissettikleri. Bunun
bir nedeni de, s›kl›kla de¤iﬂebilen ruh
durumlar›n›n ve bunun getirdi¤i baﬂka
özelliklerin (dikkat eksikli¤i gibi), onlar› iﬂ dünyas› ya da bilim gibi alanlardan
cayd›rabilmesi. "Bilim dünyas›nda baﬂar›l› olmak için ak›lc› düﬂünme, kararl› olabilme gibi özellikler taﬂ›mak gerekir" diyor Ludwig. "Proje yürüteceksi-

niz, proje önerileri yaz›p duracaks›n›z,
deney yapacaks›n›z, belli saatlerde belli yerlerde olman›z gerekecek, insanlarla iyi geçineceksiniz. Bunlar, sürekli
de¤iﬂip duran bir ruh hali; delicesine
bir heves dönemi ve ard›ndan gelen,
felç edici durgunlu¤a meydan verecek
durumlar de¤il. Ama bir sanatç›, bunlardan bir esin kayna¤› olarak pekala
yararlanabilir. ‹ﬂin ayr›ca bir de toplumsal yönü var. Baﬂar›l› bir sanatç›,
bir uçtan di¤erine dalgalan›p duran
zihnini gizlemeye gerek duymayabilir.
Hatta, belli ölçüde olmak üzere, dramatik bir f›rça darbesinin, sanatç› kiﬂili¤ine baﬂka bir boyut kazand›rd›¤›, ona
biraz sayg›nl›k katt›¤› da yads›namaz.
Siz bir de depresif ya da alkolik bir siyasetçinin baﬂ›na gelecekleri düﬂünün!
Bunu gizlemeye çal›ﬂmas› kaç›n›lmaz.
Ama tan›nm›ﬂ bir ﬂairin alkolik oldu¤unu duyarsan›z, olsa olsa ‘ee?’ dersiniz;
‘yeni haber yok mu?’ "
Ludwig’e oldu¤u kadar yukar›da sözü geçen ressama, dolayl› olsa da yan›t
veren biri var. Bu, yine psikiyatri profesörü Jamison. Yan›t›n› ilginç ve etkili
k›lan ﬂeyse, kendisinin de bir manik
depresyon hastas›, ayn› zamanda üst
düzey yarat›c›l›¤› kan›tlanm›ﬂ bir bilim
kad›n› olmas›: "Kendime s›kl›kla sordu¤um bir soru var: Seçim hakk›m olsayd›, manik depresyonla yaﬂamay› seçip
seçmeyece¤im. Lityum alam›yor, ya da
lityum iﬂime yaram›yor olsayd›, yan›t›m
basitçe ‘hay›r’ olacakt›. Ama lityum bana gerçekten de iyi geliyor; zaten o
yüzden bu soruyu sormaya cesaret edebiliyorum. Tuhaf olabilir ama, san›r›m
yine bu hastal›kla yaﬂamay› seçerdim.
Anlatmas› hiç kolay de¤il. Ama içtenlikle inan›yorum ki bu sayede baﬂkalar›ndan çok daha fazla hissettim ve çok daha fazla ﬂey hissettim; ancak dizlerim
üzerinde sürünerek hareket edebildi¤im günler oldu, ama daha fazla deneyimim de oldu. Bunlar› daha ﬂiddetli
yaﬂad›m, daha çok sevdim, daha çok sevildim, daha çok güldüm, daha çok a¤lad›m. ‹ster normal, ister manik dönemde olay›m, daha h›zl› koﬂtum, daha h›zl› düﬂündüm..."

Anlama Yolunda
Yarat›c›l›k, kiﬂinin, kendisiyle d›ﬂ
dünya aras›nda var oldu¤unu hissetti¤i
bir boﬂlu¤u doldurma, ya da bir ba¤lant›s›zl›¤› giderme dürtüsünden do¤ar.

Bu boﬂluk mant›ksal, bilimsel
ya da duygusal nitelikte olabilir. Doldu¤undaysa birﬂey
art›k bir yap-boz parças› gibi
yerine oturmuﬂtur; mutluluk
getirsin veya getirmesin. Yarat›c›l›¤›n ortaya ç›kmas› için,
çarp›lacak bir duvar da olmas› gerekir. Sorunsuz, sorusuz
ak›p giden bir yaﬂam, ya da
hiç bir engele tak›lmadan, hiç
bir a¤›rl›k taﬂ›madan ak›p giden düﬂüncelerin, bu dürtüyü sa¤lamas› pek beklenemez. Öyleyse boﬂlu¤u dolduranlar›n, o duvara öyle veya böyle çarpan kiﬂiler olmas› (çarpman›n mutlaka
ac› vermesi gerekmez) çok ﬂaﬂ›lacak
birﬂey olmamal›. Boﬂlu¤u, kopuklu¤u,
ba¤lant› gereksinimini de, depresyon
ya da benzeri durumlar›n do¤urdu¤u
d›ﬂar›da kalm›ﬂl›k duygusuyla yaﬂayanlar kadar kim hissedebilir?
Bu, bütün kuﬂkuculara yan›t olmasa
da, sözkonusu ‘ba¤lant›’y› en az›ndan
mant›ksal yönüyle do¤rulayabilecek bir
aç›klama olabilir. Columbia Üniversitesi’nden psikiyatrist Bob Klitzman, bu
d›ﬂar›da kalm›ﬂl›k duygusunun önemini vurgulayanlardan. Ve diyor ki "bunu

Bir ‹pucu...
Zihinsel bozukluklarla yarat›c›l›k aras›nda bir
ba¤lant› varsa bile, bu ba¤lant›n›n iﬂleyiﬂ ﬂekline
iliﬂkin bir aç›klama yap›lmadan, eldeki verilerin
çok da fazla birﬂey ifade etmedi¤i görüﬂünü, konuyla ilgili tüm uzmanlar paylaﬂ›yor. Bir ﬂairi yaka
paça beyin görüntüleme cihaz›n›n içine yerleﬂtirip
"hadi bakal›m, ﬂimdi bir ﬂiir yaz da beyninde neler
oluyor, görelim" demek mümkün olmad›¤›na göre, durumu bütünüyle nesnel verilerle de¤erlendirmek için baﬂka bir yol bulmak gerekiyor. Görüntüleme teknikleri yine de araﬂt›rmac›lar›n, zihinsel
bozuklu¤u olan kiﬂilerin beyninde neler olup bitti¤i hakk›nda bilgilenmelerini yavaﬂ da olsa sa¤lamaya baﬂlam›ﬂ durumda. Ancak bunlar da yelpazenin daha çok depresyon bölgesiyle ilgili. Bunun da
bir nedeni var: manide yaln›zca zihinsel de¤il, fiziksel hareketlili¤in de sözkonusu olmas›; manik
dönemdeki birini bu nedenle bir görüntü taray›c›s›n›n içinde tutmak bile sorun olabiliyor. Tüm bunlara ra¤men, sinirbilimciler (neuroscientist), manik depresyonun en az›ndan bir yönünü; ak›c› konuﬂma (tutarl› olup olmamas›ndan ba¤›ms›z olarak) özelli¤ini ayd›nlatabilecek bir durumun fark›na varm›ﬂ bulunuyorlar.
Manik depresyonu ilk tan›mlayan Alman psikiyatrist Emil Kraepelin’in önemli bir bulgusu, hastalar›n›n kafiye, espri, f›kra gibi, sözcük oyunlar›n›n
devreye girdi¤i durumlara oldukça duyarl›, hatta

hissetmek için mutlaka hasta olmak gerekmez. Eﬂcinsel oldu¤unuz için, kad›n
oldu¤unuz için, erkek oldu¤unuz için,
siyah derili oldu¤unuz için de kendinizi ‘d›ﬂar›da’ hissedebilirsiniz. Size, gördü¤ünüz dünyan›n, baﬂkalar›n›n gördü¤ü dünya olmad›¤› hissini veren herﬂey, ‘kendi hikayenizi’ anlatman›z için
bir itici güç olabilir."
Depresyon sorup, sorgulay›p, düﬂünüp, duraksarken, mani de sorulara
güçlü ve kesin yan›tlar veriyor. Depresyon, kara gözlüklerle bakan birinin
dünyay› alg›lay›ﬂ biçimi olarak betimlenebilirken, manik birinin bakt›¤›nda
bunlarda çok baﬂar›l› olduklar›yd›. Oregon Üniversitesi’nden Michael Posner ve ekibinin gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmaysa, bir grup gönüllünün baﬂlar›n›
elektrodlarla donat›p, onlar› iki farkl› sözcük-ça¤r›ﬂ›m testine tabi tutmay› içeriyor. Gönüllülere baz›
sözcükler verip ("çekiç", "süpürge" gibi), bu sözcüklerin hemen ça¤r›ﬂt›rd›¤› baﬂka sözcükler üretmelerini istemiﬂler ("vurmak", "süpürmek" gibi).
Talimat› yerine getiren gönüllülerin etkinleﬂen beyin bölgelerinin, genelde dil becerileriyle ilgili oldu¤u bilinen bölgeler (sol yar›mkürenin ön k›sm› ve
yan k›sm›) oldu¤u görülmüﬂ. Ancak ikinci bölümde
daha dolayl› ça¤r›ﬂ›mlar ("çekiç" için "savurmak";
"süpürge" için "cad›") oluﬂturmalar› istenen gönüllülerin beyninde etkinleﬂen bölge, bu sefer sa¤ yar›mküre olmuﬂ. Dille ilgili baz› becerileri sa¤ yar›mküreye borçlu oldu¤umuz görüﬂü yeni de¤il. Sa¤
yar›mkürede hasar› olan baz› hastalar›nsa sözcüklere duyarl›l›klar›n›n azald›¤›, espri, mecaz gibi inceliklere karﬂ› tepkisiz kald›klar›, gözlenmiﬂ bir olgu. Depresyonun sol yar›mküre, maninin de sa¤ yar›mkürenin ‘baﬂ›n›n alt›ndan ç›kt›¤›’ biraz fazla eskimiﬂ ve basite indirgeyici bir görüﬂse de araﬂt›rmac›lar, sa¤ yar›mkürenin en az›ndan baz› tür manik durumlarda etkili olabilece¤ini düﬂünüyorlar.
Peki bu, beyninin sa¤ yar›mküresinde bir nedenle
iﬂlev bozuklu¤u olan bir kiﬂiye, sözcük oyunlar›yla
ilgili bir alandan daha kolay yararlanma yetisi kazand›rabilir mi? Bu, ﬂimdilik yaln›zca bir varsay›m;
Posner ve ekibi de bunun bilincinde. Çünkü varsay›m, henüz maninin müzik gibi baﬂka yarat›c› etkinlikleri nas›l etkiledi¤ini aç›klamaktan uzak.

gördü¤ü, bir kaleydoskop görüntüsü gibi –rengarenk, ama parçal›. ‹çlerinde Strong’un da oldu¤u kimi
araﬂt›rmac›lar, bu rahats›zl›¤› taﬂ›yanlarda görülen yarat›c›l›k e¤ilimini, biraz da bu ‘çift yönlü’ bak›ﬂa
ba¤l›yorlar. Yaﬂama karﬂ› sabit ve
de¤iﬂmez bir tav›r sergileyen biriyle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, hissettikleri ve
yaﬂad›klar› da çok fazla; bunu dile
getirme gereksinimi duyduklar›ndaysa, ham malzemelerini bir yarat›ya döndürmeleri zor olmuyor.
Kald› ki, bu kiﬂilerden ço¤unun, yarat›lar› üzerinde çal›ﬂt›klar›, deneyimlerini ürüne dönüﬂtürdükleri dönemler, hastal›¤›n tutsa¤› durumundayken de¤il, ‘t›pk› normal insanlar gibi’ zihinlerinin aç›k oldu¤u dönemler.
Ba¤lant›n›n varl›¤›ndan neredeyse
emin olup onun özelliklerini belirlemeye çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar bile, manik
depresyon baﬂta, birçok zihinsel bozuklu¤u romantize etmenin hem etik
bak›mdan, hem sa¤l›k bak›m›ndan tehlikeli oldu¤unun fark›ndalar. Ama oturdu¤umuz koltuktan, biz s›radan insanlar, suya sabuna, bu tart›ﬂmalara bulaﬂmadan bile (ve bütün bencilli¤imizle)
biliyoruz ki, V. Woolf ‘hasta’ olmasayd›, en az›ndan aﬂa¤›daki sat›rlar› da
okumam›z mümkün olmayacakt›.
"... Ama ben aran›za dahil de¤ilim.
Bütün bu ba¤›r›ﬂ ça¤›r›ﬂ›n, hareketin,
aray›ﬂlar›n sonunda, bu incecik tülü delip yapayaln›z düﬂecek, ateﬂten uçurumlar›n dibini boylayaca¤›m. Ve bana
yard›m etmeyeceksiniz. Eski iﬂkencecilerden daha da zalim olan sizler, düﬂmeme izin verecek, düﬂtü¤ümde de beni parçalar›ma ay›racaks›n›z. Ama öyle
zamanlar var ki, zihnin içindeki duvarlar eriyor, içeriye emilmeyen hiç birﬂey
kalm›yor; iﬂte böyle bir anda düﬂleyebiliyorum koca bir balonu ﬂiﬂirdi¤imizi;
içinde güneﬂin do¤up batt›¤›, yan›m›za
ö¤lenin mavisini, geceyar›s›n›n karas›n›
alarak birlikte uçup gidebilece¤imiz...
buradan ve ﬂu andan..." (The Waves /
Dalgalar)
Zeynep Tozar
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