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Okurken Görmek

Bundan y›llar önce, Do¤u Hint adalar› civar›nda bir
deniz kazas›na u¤rayarak vahfli do¤ayla bafl bafla yaflamak zorunda kalan ‹sviçreli bir ailenin hikâyesini konu
alan “‹sviçreli Robinsonlar” adl› roman üzerine a¤abeyimle aramda geçmifl olan küçük bir diyalog an›ms›yorum. “‹nci” demiflti a¤abeyim, “üzerinde roman kahramanlar›n›n ya da roman›n geçti¤i mekânlar›n tasvir edildi¤i kitap kapaklar›n› hiç sevmiyorum. Çünkü daha en
bafltan okuduklar›ma dair zihnimde yarataca¤›m dünyaya s›n›r koyuyorlar.” Sonra elinde tuttu¤u kitab›n kapa¤›n› gösterdi bana. Ailenin tüm fertleri en ince ayr›nt›lar›na kadar resmedilmiflti. “Benim hayalimde kurgulad›klar›m bunlar de¤il.” Belki de bu yüzden garipsedim ben

de sevdi¤im kitaplardan uyarlanm›fl filmleri. En iyi yönetmenlerin ellerinden ç›km›fl bile olsalar, kitab› okurken duydu¤um haz bambaflka oldu hep. Çünkü yaln›zca
karakterleri de¤il, yaflad›klar› evleri, sokaklar›, çay içtikleri fincan›, k›sacas› akl›ma düflen her ayr›nt›y› çizerdim
zihnimde. Ve yönetmenin çizgisi hep te¤et geçerdi benimkilere. Zihnimde nas›l kuvvetli bir görüntüydü ki
oluflturduklar›m, yönetmenin sundu¤u görsel imgeler bile sönük kal›rd›. Okurken görüyordum sanki tasvirleri.
T›pk› bir filmi izler gibi… Peki, dil cidden bu flekilde ifllemleniyor olabilir mi? T›pk› gözlerimizle bakt›¤›m›z imgeler gibi duyumsuyor olabilir miyiz okuduklar›m›z› da?
Bu sorular›n yan›t› bir grup araflt›rmac› taraf›ndan
tasarlanm›fl çal›flman›n sonuçlar›yla aç›kl›¤a kavufluyor
gibi. Sözünü etti¤im çal›flmadan bahsetmeden önce görsel sistemimizin iflleyifline dair ufak bir ipucu vermekte
fayda var. Normalde çevremize bakt›¤›m›zda nesnelerin
sabit olduklar›n› varsay›p, istedi¤imiz anda onlara tekrar
dikkat yöneltebilece¤imizi düflünerek görsel imgelerini
belle¤imizde tutmuyoruz. Dolay›s›yla bakmad›¤›m›z bir
anda ortadan kaybolan bir nesnenin az önce orada olup
olmad›¤›na dair kesin bir yarg›da bulunam›yoruz. Benzer koflullar› hikâyelerin içine yerlefltiren bilim insanlar›
her biri yaklafl›k 8 cümle içeren küçük hikâyecikler haz›rlam›fllar. Örne¤in, hikâyelerin birinde, hastanede yan
yana yatan iki hastadan pencere k›y›s›ndakinin baflucunda duran vazo vurguland›ktan sonra, hemflirenin gelip

Psikoloji ve Sinir Bilim
Son 20–30 y›lda insan beyni ve zihinsel iflleyifllerine dair ortaya konan genetik, anatomik ve fizyolojik
bulgular ne yaz›k ki kimi çevrelerde psikoloji biliminin
geçerlili¤ine dair sorgulamalara yol açt›. Öyle ki davran›fllar›m›z›n kontrolünü elinde bulunduran zihinsel iflleyifllerin beyin üzerine yap›lan biyoloji ve t›p çal›flmalar›yla yeteri kadar ayd›nlatabildi¤i vurguland›. Deneysel
psikolojiye yönelen bu elefltirilerin uzun y›llard›r klinik
psikolojiyi de hedef ald›¤›n› göz önünde bulunduracak
olursak, psikolojinin elefltiri oklar›na en fazla maruz kalan temel bilimlerden biri oldu¤unu söylememiz yanl›fl
olmayacakt›r san›r›m. Peki ama beyni ya da bir bütün
olarak insan› yaln›zca kimya ve biyolojisini çözerek anlayabilmemiz mümkün mü?
Modern sinir görüntüleme araçlar›n›n gelifltirilmesiyle beyne dair çok önemli ipuçlar› elde edildi. Örne¤in bugün, müzikle dilin beynin ayn› bölgesini harekete geçirdi¤ini ya da duyma, görme ve koklama duyular› için farkl› beyin merkezleri bulundu¤unu biliyoruz.
Bu bilgiler, beyin kanserleri ve zihinsel hastal›klar›n tedavisinde de kullan›l›yor. Ancak insan davran›fllar› ve zihinsel iflleyiflleri yaln›zca bu seviyede yürütülen çal›flmalarla çözülemeyecek denli karmafl›k. Geçmiflte yaflad›klar›m›z sonucu biriktirdi¤imiz deneyimler, içinde yaflad›¤›m›z kültür, ö¤rendiklerimiz duyu organlar›yla bilgi
toplad›¤›m›z d›fl dünyay› farkl› flekillerde alg›layabilmemize neden olabiliyor. ‹flte, bu de¤iflkenli¤i salt fizyolojiyle aç›klayabilmemiz mümkün de¤il.
Örnek olarak, elimizde ufak tefek oynamalar yap-

aralar›na perde gerdi¤i ve bu hastay› özel olarak muayene etti¤i belirtilmifl. Hikâyeyi okuduktan sonra kat›l›mc›lara sorulan soru basit: Hastan›n bafl uzunda vazo var
m›yd›? Ayn› hikâye farkl› bir sonla daha bitirilmifl. Bu
sonda vazoyu gizleyecek bir perde yok. Hemflire yaln›zca gelip hastalar›n tansiyonunu ölçüyor. Vazonun görünmedi¤ine dair tasvirin yap›ld›¤› hikâyeden sonra deneye
kat›lanlar›n hastan›n baflucunda vazo olup olmad›¤›na
dair verdikleri yan›t süresi yaln›zca kan bas›nc›n›n ölçüldü¤ü belirtilen ve ortada vazonun sakl› kalaca¤› hiçbir
durum yarat›lmayan hikâyeye göre uzam›fl. Di¤er bir deyiflle, kat›l›mc›lara “perde çekildikten sonra vazo görünmez olmufltu” bilgisi verilmedi¤i halde hemflirenin araya
perde gerdi¤i hikâyede ortada vazo olup olmad›¤›na dair yan›t verme süreleri gecikmifl.
Bu araflt›rman›n sonucunda bilim insanlar› okuduklar›m›za dair imge olufltururken de beynimizin t›pk› görsel bir nesneye bakar gibi ifllem yapt›¤›n› öne sürmüfller.
Bu varsay›m di¤er çal›flmalarla ne kadar desteklenir bilemeyiz ama flu koflullarda öyle görünüyor ki, kitap
okurken zihnimizde oluflturdu¤umuz tüm o tasvirler ortada gerçek bir görsel uyaran varm›flças›na yarat›l›yor.
Bir anlamda okuduklar›m›z› görüyoruz! Bu bulgu, dil ve
görsel sistem aras›ndaki iliflkiye yeni bir yorum getiriyor
gibi, ne dersiniz?
Kaynak: Horton, W. S., & Rapp, D.M. (2003). Out of sight, out of mind:
Occlusion and the accessibility of information in narrative comprehension. Psychonomic Bulletin & Review, 10(1), 104-110.

Sonuç olarak insan davran›fl› ve biliflini çözmeye çal›flan tüm disiplinler araflt›rmalar› s›ras›nda farkl› seviyelerde aç›klama getiriyor. Bu seviyeler birbirlerine indirgenemeyecek katmanlar oluflturarak konuflmalar›m›z›, hareketlerimizi, düflüncelerimizi, duygular›m›z› bir
arada tutuyor.
Tan›d›k bir yüz ya
da sevdi¤imiz bir hayvan›n resmini gördü¤ümüzde geçmifle dair pek çok an›y› an›msar›z. Kimi zaman biri ya da bir nesne belle¤imize kodlam›fl oldu¤umuzu bile hat›rlamad›¤›m›z pek çok
fleyi bir anda akl›m›za getirebilir. Ayn› flekilde bir
koku ya da ses… Bilim insanlar›n›n yapt›¤› son çal›flmalar öyle gösteriyor ki hat›rlamay› kolaylaflt›ran bir di¤er etmen de beden hareketlerimiz. Örne¤in, geçmiflte arkadafllar›m›zla voleybol oynad›¤›m›z bir ana dair bir fleyler hat›rlamaya çal›fl›yorken voleybol oynuyormuflças›na hareketler yapmak daha kolay hat›rlamam›za neden oluyor. Ya
da kahve içerek sohbet etti¤imiz bir arkadafl›m›z›n
söylediklerini ellerimizi kahve içiyor gibi oynatt›¤›m›zda daha rahat an›msayabiliyoruz.

B‹L‹YOR
MUYDUNUZ?

mak istedi¤imiz bir foto¤raf bulunsun. Bu amaç için
hangi bilgisayar program›yla çal›flmam›z gerekiyorsa o
program› kullanmay› bilmemiz gerekir. Bilgisayar› parçalara ay›rmak ya da o program›n kodlar›n› incelemek
ifle yaramayacakt›r. Benzer flekilde görsel sistemin rengi nas›l alg›lad›¤›na dair ortaya konan psikolojik bulgular da televizyon izlerken hangi beyin bölgemizin aktif
oldu¤u henüz ortaya konmam›fl y›llarda renkli foto¤rafç›l›¤›n ve televizyonun keflfine yol açm›flt›. Ya da Stanley Milgram’›n ünlü deneyini düflünelim. Normal insanlara otoriter yetkiler verildi¤inde nas›l da ac›mas›zca
hareket edebileceklerini ortaya koymufltu.

Kaynak: Dijkstra, K., Kaschak, M.P., & Zwaan, R.A. (2007). Body
posture faciltates retrieval of autobiographical memories. Cognition, 102, 139-149.

“Einstein’›n beyni flu anda nerede?” ve çok daha fazlas›… Her hafta güncellenen psikoloji köflemizle internette bulufluyoruz:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/index.htm Psikolojiye dair yazm›fl oldu¤unuz popüler bilim yaz›lar›n›z› i n c i a y h a n @ y a h o o . f r e-posta adresine
gönderebilir, fikirlerinizi ve ilgi çeken haberleri sitemizde bizlerle paylaflabilirsiniz.
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