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DEJA VU:
“BU ANI DAHA
ÖNCEDEN DE
YAﬁAMIﬁTIM!”
Hiç hâlihaz›rda yaﬂad›¤›n›z bir an› daha önceden de
yaﬂad›¤›n›z› hissettiniz mi? Ya da ilk kez gördü¤ünüz bir
yerde daha önceden de bulunmuﬂ oldu¤unuzu… K›sa bir
zaman için bile olsa baﬂ›n›zdan geçen olaylar en ince ayr›nt›s›na dek tekrarland› m›? T›pk› geçmiﬂin bir kopyas›
gibi… E¤er ki bu sorulardan yaln›zca bir tanesine bile
“evet” yan›t›n› verebiliyorsan›z, déjà vunün yaratt›¤› ﬂaﬂk›nl›kla tan›ﬂm›ﬂ olmal›s›n›z. Frans›zca’daki déjà (daha
önceden) ve voir (görmek) fiilinin geçmiﬂ zaman çekimi
olan vu’nün birleﬂiminden türeyen déjà vu içinde bulunulan bir yeri daha önceden görmüﬂlük ya da yaﬂan›lan
olaylar› daha önceden yaﬂam›ﬂ olma duygusu olarak tan›mlan›yor. Biliyoruz ki 5 duyu organ›m›z aras›nda déjà
vu hissiyle en çok ba¤daﬂan› görme duyusu. Di¤er duyular›n da etkilenip etkilenmedi¤ine dair yap›lan çal›ﬂmalarda henüz bir fikir birli¤i yok gibi. Salt alg›sal bir dayana¤a sahip olup gözlemlenen bir davran›ﬂ niteli¤i sergilemedi¤inden deney düzene¤i oluﬂturulmas› zor bir çal›ﬂma alan› olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Bu nedenle de déjà
vu hakk›nda söylenegelenler daha çok kuramsal nitelikte.
Ayn› Görüntü Beyne ‹ki Kez Giderse…
Déjà vu’yle iliﬂkili ilk kuram sol ve sa¤ gözden beyne giden sinirsel iletimdeki milisaniyelik farklara gönderme yap›yor. D›ﬂ dünyadan yans›yan ›ﬂ›k (görüntü) kornea ve lensten geçip retinaya düﬂüyor. Her iki gözümüz
aras›ndaki mesafeyi düﬂünecek olursak, sa¤ gözümüze

RESSAMLAR
FOTO⁄RAFLARA FARKLI
ﬁEK‹LDE BAKIYOR
Resimlerde, biri profesyonel bir ressam olmak üzere iki gözlemcinin ayn› foto¤rafa bakarken hangi noktalara odakland›klar›n› tan›mlayan göz izleyicinin sonuçlar›n› görüyoruz. Fark etti¤imiz üzere sa¤ resme ba-

Gözlerimiz aras›ndaki mesafe dolay›s›yla sa¤ ve sol gözümüze düﬂen görüntü birbirinden küçük farkl›l›klar gösteriyor.

düﬂen görüntüyle sol gözümüze düﬂen görüntü az da olsa birbirinden farkl›l›k gösteriyor. Bunu ayn› nesneye bir
sa¤ bir de sol gözümüzü kapatarak bakt›¤›m›zda da sezebiliriz. Nesne yer de¤iﬂtirmiﬂ gibi görünecektir. Her iki
gözümüzün farkl› kay›t yap›yor oluﬂu, derinlik alg›m›z›n
en önemli ipuçlar›ndan birini oluﬂturuyor.
Ayn› sahneye dair retinam›za düﬂen bu iki girdi eﬂ
zamanl› olarak beyne iletilip orada birleﬂtirilerek üç boyutlu alg› yarat›l›yor. ﬁöyle ki, odakland›¤›m›z noktan›n
beyinde tek bir görüntüsü oluﬂuyorken, di¤er noktalar›n
tümünün beyindeki görüntüleri çift oluyor. Bu çiftlerin
birbirlerine göre beyin temsillerindeki uzakl›k hesaplar›ndansa, aralar›ndaki üç boyutlu mesafe bilgisi ç›karsan›yor. ‹ﬂte, bu süreçte ayn› ana dair sa¤ gözün görüntüsüyle sol gözünki her zaman beyne ayn› anda gönderilemeyebiliyor. Ayn› sahnenin farkl› gözlerden iletilen görüntüleri milisaniyelik aral›klarla beyne ulaﬂabiliyor. Kimi kuramlarca bu durumda görülen bir sahne, tekrardan görülmüﬂ gibi alg›lan›yor. Milisaniyelik bu fizyolojik gecikmenin, kiﬂide psikolojik olarak déjà vu hissine yol aç›yor
olabilece¤ine inan›l›yor. Ancak gözlerinden birini kaybet-

miﬂ hastalar›n da déjà vu görüyor olmas› bu kurama gölge düﬂürüyor.
Biliﬂsel Kuram
Déjà vu deneyimini aç›klamaya yönelik Takashi Kusumi taraf›ndan ortaya konan biliﬂsel kurama göre içinde
bulundu¤umuz durum geçmiﬂte yaﬂad›¤›m›z bir baﬂka
durumla benzer özellikler taﬂ›d›¤›nda iki olay aras›nda
ba¤lant› kurarak sanki o an› yeniden yaﬂ›yormuﬂuz hissine kap›l›yoruz. Örne¤in, ailece ç›kt›¤›m›z bir tatilde hep
beraber bir çay bahçesine oturup dondurma yedi¤imizi
düﬂünelim. Aylar ya da y›llar sonra ailece tekrar bir araya gelip dondurma yedi¤imiz bir anda déjà vu yaﬂayabiliyoruz. Çünkü genel bilimsel kan›ya göre olaylar› belle¤imize ortamda bulunan kiﬂilerin özellikleri, o anda yap›lan eylemler, koku, ses gibi duyusal uyaranlar›n bütünüyle kodluyoruz. Gelecekte bir zamanda yaﬂad›¤›m›z baﬂka
bir olay›n içeri¤i geçmiﬂtekiyle fazlaca çak›ﬂt›¤›nda da,
sanki ayn› ana geri dönmüﬂ gibi hissediyoruz.

kan gözlemci foto¤raf›n bütününe ayn› oranda göz hareketi yapm›ﬂken, sol resme bakan gözlemci dikkatini
daha çok insan figüründe yo¤unlaﬂt›rm›ﬂ. Verdi¤imiz bu
örnek, mesleklerin alg›lar›m›z üzerindeki etkisinin basit
bir göstergesi gibi. Çünkü göz hareketleri, normal durumlarda evrimin ﬂekillendirdi¤i üzere belli baﬂl› noktalara yo¤unlaﬂ›yor. Parlak nesnelerin çevreleri, keskin
köﬂeler, hareket eden cisimler gibi… ‹nsan figürleri de
fark›nda olmaks›z›n göz hareketlerimizi yo¤unlaﬂt›rd›¤›m›z baﬂka bir grup. Dolay›s›yla normal bir gözlemcinin
göz hareketlerinden sol foto¤rafta al›nan sonucu bekliyoruz. Ancak ressamlar›n dünyay› alg›lar› profesyonellikleri
çerçevesinde farkl›l›k kazan›yor. Zaman içerisinde uyaranlara yaklaﬂ›k eﬂit oranda odaklanmaya baﬂl›yorlar. T›pk› yukar›da sa¤ foto¤rafta gördü¤ümüz gibi. Ressamlar›n göz

hareketlerindeki bu farkl›l›k, bakt›klar› bir görüntüye
dair daha fazla detay hat›rlayabilmelerine de yard›mc›
oluyor. Normal gözlemciler foto¤raf gösterildikten bir
süre sonra içeri¤e dair detayl› bilgi vermekte zorlan›rken ressamlar›n belle¤inde daha fazla bilgi kodlanm›ﬂ
oluyor. Resme yeni baﬂlayanlar›n göz ve a¤›z gibi insan
yüzüne ait kilit ö¤eleri gerçekte olduklar›ndan daha büyük çizip uzmanlaﬂt›kça gerçek oranlara yaklaﬂmalar›n›n alt›nda da bu bulgular›n yatt›¤› düﬂünülüyor.

Kaynaklar:
http://serendip.brynmawr.edu/bb/neuro/neuro02/web1/kkozovska.html
www.educ.kyoto-u.ac.jp/cogpsy/personal/Kusumi/dejavu.pdf

Kaynak: Vogt, S. & Magnussen, S. (2007). Expertise in pictorial perception: Eye-movement patterns and visual memory in artists and
laymen. Perception, 36, 91-100.

B‹L‹YOR
MUYDUNUZ?

‹nsan beyninin
yaklaﬂ›k yar›s›n›n
görme duyusuna
iliﬂkin iﬂlevlerde
özelleﬂmiﬂ oldu¤unu biliyor muydunuz?

“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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