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“Olmak ya da olmamak...” Günlük yaflam›m›zda yan›t›n› vermek zorunda oldu¤umuz sorular,
neyse ki Hamlet’inki kadar güç ve derin türden de¤il. Arada bafl›m›z› ellerimizin aras›na al›p
uzun uzun düflünsek de, kararlar›m›z›n ço¤unun fark›nda bile de¤iliz. Raftan bir kitap almak,
kediye süt vermek, teslim günü sinsi sinsi yaklaflan bir dergi yaz›s›na art›k nihayet bafllamak
üzere masa bafl›na oturmak, ya da kalan geceleri de hesaba kat›p “nas›lsa yetifltiririm” aldat-
macas›yla sinemaya gitmek... Kararlar›m›z›n kimi “do¤ru” kimi “yanl›fl”. Kimi yaln›zca bizim
için “do¤ru”, kimi yaln›zca bizim için “yanl›fl”. Kimi ak›lc›, kimi de¤il. Ama öyle ya da böyle,
en ak›lc› ve duygusal etkilenimlerden uzak görünen düflünce ve kararlar›n bile, çok eskilerden
kalan beyinsel ve zihinsel bir gelene¤in etkisiyle, ancak duygular›n girdileriyle oluflturulabildi¤i-
ni söylüyor araflt›rmac›lar. Ve bu girdiler olmadan, basit ya da karmafl›k herhangi bir karara
varman›n en iyi olas›l›kla çok güç oldu¤unu. Duygular, ak›lc› karar verme sürecine ters düflme-
dikleri gibi, sürece hem h›z, hem verimlilik bak›m›ndan katk›da bulunan bir iflleyifl sa¤l›yorlar.

?Karar Vermek
Yürek ‹ster...



“fiu bu¤day tarlalar›n› görüyor mu-
sun? Ben ekmek yemem. Bu¤day be-
nim hiçbir iflime yaramaz. Bu¤day tar-
lalar›n›n da hiçbir anlam› yoktur be-
nim için. Bu da çok üzücü. Ama senin
saçlar›n alt›n sar›s›. Beni evcillefltirdi-
¤ini bir düflün! Bu¤day da alt›n sar›s›.
Bu¤day bana hep seni hat›rlatacak. Ve
ben, bu¤day tarlalar›nda esen rüzgar›n
sesini de sevece¤im...” Yaz›m›za, Fran-
s›z yazar Saint-Exupéry’nin unutulmaz
klasi¤i Küçük Prens’in bu unutulmaz
bölümüyle bafllamam›z›n amac›, süslü
bir girifl yapmak de¤il. Küçük Prens’i
tan›yanlar›n yüreklerini ister istemez
k›p›rdatacak olan bu sade cümlelerin
içeri¤i, böylesine bir güzellikle olmasa
da, bilimadamlar›nca da dile getirilmifl:

“Tüm duygular›n›zdan aniden s›yr›-
l›verdi¤inizi farzedin -tabii mümkünse-
ve dünyay› flimdi umutlar›n›zla, kayg›-
lar›n›zla, sevdiklerinizle, sevmedikleri-
nizle de¤il; oldu¤u gibi, hiçbir kiflisel
de¤erlendirmeniz olmaks›z›n hayal e-
din. Böyle bir ölümcül dünyay› hayal
etmek neredeyse olanaks›z. Düflünün,
evrenin hiç bir köflesinin sizin için bir
di¤erinden fark› yok. ‹çinde geçen tüm
olaylar, içinde yer alan tüm nesnelerin
art›k birbirine herhangi bir üstünlü¤ü,
tercih edilebilirli¤i, özelli¤i, ifade biçi-
mi yok. Bak›fl aç›s› diye birfley de yok...
Her birimizin kendi dünyam›za atfetti-
¤i de¤er, ilgi ya da anlam, zihinlerimi-
zin ona yüklediklerinden ibaret.” Bu
sözler de, felsefe, fizyoloji ve psikoloji
alanlar›ndaki çal›flmalar›yla tan›nm›fl
ve duygular› fizyolojik ifllevlerle iliflki-
lendiren ilk kuramlar› ortaya atm›fl
William James’e (1842-1910) ait. Duy-
gular›n, otonom sinir sisteminin ortaya
ç›kard›¤› fizyolojik mekanizmalar›n so-
nucu olduklar›n› ileri sürdü¤ü görüflü
art›k geçerli say›lmasa da, yukar›daki
sözleri, bilimsel anlam›yla “duygu”
(emotion) kavram›n›n, “duygula-
n›m”lardan fazlas›n› içerdi¤inin ipuçla-
r›n› veriyor. 

“Duygu” nedir? Yaln›zca sevgiliden
ayr›lmakla duyulan üzüntü, film seyre-
derken dökülen gözyafllar›n›n kayna¤›
ya da bir kediyi severken hissettikleri-
miz mi? Geleneksel anlam›yla gündelik
yaflamda pek bir kavram kargaflas› ya-
ratmasa da, bilimsel olarak duygunun
tan›mlanmas› zor. Nedeni de birden
fazla yönü olmas›: Bilinçli fark›ndal›¤›
da beraberinde getiren kifliye özel, iç-
sel duygular (üzüntü, sevinç gibi), göz-

lenebiler davran›fllar (yüz ifadeleri, be-
den dili gibi) ve fizyolojik tepkiler  (ter-
leme, yüz k›zarmas› gibi). Duygular,
ak›lc› düflüncenin tersine istemli ola-
rak oluflmuyor, kiflinin bilinci d›fl›nda
da varolabiliyorlar. Bafllatt›klar› fizyo-
lojik tepkilerse (kalp at›m›n›n h›zlan-
mas› gibi) yine bilincin d›fl›nda gerçek-
leflebiliyor. Nörobiyolojik aç›dan bak›l-
d›¤›nda da duygular evrimsel olarak
daha eski, bilinçli ve ak›lc› düflünceyse
daha yeni beyinsel tepki mekanizmala-
r›n›n ürünleri.

Karar verme iflleyifline gelince... Bir-
birinden farkl› davran›fl biçimleri sergi-
leyebilen her canl›, en az›ndan yaflam›-
n› sürdürmek için bilinçli ya da bilinç-
siz, karfl›s›na ç›kan olas›l›klar aras›n-
dan seçim yapmak zorunda. Canl›n›n
karmafl›kl›¤› artt›kça, yani evrimsel öl-
çe¤in daha üst seviyelerine ulaflt›kça,
karar verme süreci de karmafl›klafl›p
güçleflir. ‹ki nedenle: Birincisi, daha
geliflmifl bir beynin, yaflama flans›n› ar-
t›racak bir özelli¤e; çevresel farkl›l›kla-
r› daha büyük kesinlikle alg›lama bece-
risine sahip olmas›. ‹kincisiyse, bu bey-
ne sahip canl›n›n, daha fazla say›da ve
daha geliflmifl davran›fl seçenekleriyle
karfl› karfl›ya olmas›. As›l önemli nok-
ta, evrimsel olarak daha yeni ve gelifl-
mifl bir beynin, yaln›zca o an›n çevre-

sel koflullar›na tepki vermekle kalma-
yarak, gelecekteki olas› koflullar için
de modeller üretebilme becerisine sa-
hip olmas›. Bu da kaç›n›lmaz olarak,
seçimini daha fazla say›da olas›l›k üze-
rinden yapmak zorunda kalmas› de-
mek. Duygular›n devreye girdi¤i nok-
ta, tam da buras›.

Duygular›n ‹fllenifli
Duygusal mekanizmalarla ilgili ola-

rak çok önemli ifllevler üstlenen “lim-
bik sistem”i oluflturan beyin yap›lar›
250 milyon y›l kadar önce, memelile-
rin ilk dönemlerinde ortaya ç›km›fl.
Bu, sistemi oldukça eski ve ‘ilkel’ k›l›-
yor. Limbik sistem yap›lar› içinde,
duygular›n oluflturulma ve ifllenmesi-
ne iliflkin en merkezi rolü üstleneni
“amigdala”; beynin temporal (flakak)
lobunun içinde yer alan badem biçi-
minde bir cisimcik. Amigdalan›n iflle-
vi, flimdilik anlayabildi¤imiz kadar›yla,
çevresel uyaranlara duygusal birer
damga basmak. Yeni bir uyarana ilifl-
kin bilgi, beyin korteksinin duyu mer-
kezlerinden, amigdala ve yak›n komflu-
su hipokampus’a ulafl›r. Hipokam-
pus’un ifllevi genel olarak bellekle ilgi-
li ve iki yap›, birbirleriyle sürekli ileti-
flim halindeler. (Bu iletiflim, kimi du-
rumlarda çok önemli olabiliyor. Sözge-
limi, yak›n›m›zdaki bir kaplan›n görün-
tüsü bizi fazlaca ürkütürken, onu ka-
feste görmek k›l›m›z› k›p›rdatmaz. Bu
‘duruma ba¤l›’ bilginin, hipokampus
taraf›ndan sa¤land›¤› düflünülüyor.)
Duyu merkezlerinden ve hipokam-
pus’tan gerekli bilgiyi alan amigdala,
onu h›zl› bir de¤erlendirmeye tabi tu-
tarak, beynin ilgili bölgelerine, uyara-
n›n niteli¤iyle ilgili geribildirim yapar:
Uyaran, herhangi bir tehlikeyi mi tem-
sil ediyor, yoksa canl› için bir avantaj
m› vaadediyor? Sonuçta amigdala, be-
lirli bir uyaran›, beraberinde getirebile-
ce¤i olumlu ya da olumsuz duygularla
iliflkilendirme ayr›cal›¤›na sahip. ‹yi de
canl› için neyin iyi, neyin kötü oldu¤u-
nu nereden biliyor? 

Limbik sistemin uyaranlara verdi¤i
tepkilerin önemli bir bölümü, araflt›r-
mac›lara göre kal›tsal. Buna göre, ön-
ceden programlanm›fl davran›fl örüntü-
leri sinirsel devrelerce belirlenip, devre
ba¤lant›lar› da sinir sisteminin geliflimi
s›ras›nda kuruluyor. Bu davran›fl örün-
tüleri, sonuçta “do¤ufltan” var say›l›-
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Beyin, zihinsel ifllevler ve sinirsel süreçler 
konusundaki kapsaml› araflt›rmalar›yla tan›nan 

Antonio Damasio.



yorlar. Av›n avc›ya verdi¤i tepkiler, cin-
sel tepkiler gibi. Beyin, zihin ve beden
aras›ndaki karmafl›k iliflkiler üzerine
yapt›¤› genifl kapsaml› araflt›rmalar›yla
dünya çap›nda tan›nan, Iowa Üniversi-
tesi’nden Antonio Damasio, bunlara
“birincil duygular” ad›n› vermifl. “‹kin-
cil duygular” da, canl›n›n yaflam› süre-
since deneyimleriyle edindi¤i kiflisel-
lefltirilmifl duygular› içeriyor. Yani, ön-
celeri duyars›z oldu¤unuz bir uyarana,
deneyimlerinizin sonucu olarak zaman
içinde duygusal bir nitelik atfetmifl olu-
yorsunuz. Bunu, karfl› karfl›ya geldi¤i-
niz durumlar, olaylar ve nesnelerle bi-
rincil duygular›n›z aras›nda ba¤lant›-
lar kurarak yap›yorsunuz. Sonuçta, be-
lirli bir anda karfl›n›za ç›kan bir uya-
ran ya da uyaranlar grubu, sizin için
belli oranda duygusal bir yük tafl›r olu-
yor. Bilincinde olsan›z da, olmasan›z
da. Bir süredir evinize yak›n bir yerler-
de gördü¤ünüz bir sokak köpe¤i, gü-
nün birinde karfl›n›za dikilip gözünü-
zün içine bakt›ktan sonra, geçmifl ol-
sun! O art›k sizin için ayn› köpek de-
¤il. Çünkü amigdalan›z ona, bir daha
beyninizden silinmeyecek bir damga
bast› ve hipokampusa da bir rapor yol-
lad›: “Bu deneyimi sakla, bu kad›n bu

köpe¤i her gördü¤ünde de bana geri
yolla. Her seferinde kortekse bildirme-
ne gerek yok, zaman kayb›. Ben onu
gerekti¤inde haberdar ederim, sen ba-
na b›rak. Kad›n, köpe¤i her gördü¤ün-
de a¤›z köfleleri yukar› kalkacak, e¤ilip
onu okflayacak, kalp at›m› de¤iflecek,
bütün sinir sistemi, onu eve almak için
kocas›yla giriflece¤i mücadeleye haz›r
hale gelecek!” 

Sonuçta, bu tuhaf küçük bademsi
yap›n›n tek yapt›¤›, makam›na kurulup
duyu korteksinden gelen her bilgiyi
duygusal yönden de¤erlendirip, bir “i-
yi” ya da “kötü” damgas› basmak de-
¤il. Korteksin ilgili bölümlerine geribil-
dirim yaparak, davran›flsal (gülümse-
mek, köpe¤i okflamak) ve otonomik,
yani istemsiz (kalp at›m›n›n h›zlanma-
s›, gözbebeklerinin büyümesi) tepkile-
ri, hormonal de¤ifliklikleri düzenliyor
ve sinir sisteminin tümünü, canl›y› (ka-
d›n›) yaflanmas› olas› bir durumla (ko-
cas›yla yaflayaca¤› kaç›n›lmaz sürtüfl-
me) bafledebilece¤i, haz›r bir hale geti-
riyor. (Tabii bütün yaflant› ve deneyim-
lerimiz, gözünüzün içine bakt›ktan
sonra okflad›¤›n›z bir köpekle aram›z-
da geçenler kadar masumane ve zarar-
s›z de¤il. Denizde yüzerken üzerinize

h›zla gelen bir tekne, araba kullan›r-
ken birden önünüze ç›kan bir yaya...
Sinir sisteminin ‘haz›rl›kl›l›¤›’, bu tür
durumlarda çok daha hayati önem ta-
fl›yor.) Baflta amigdala olmak üzere,
limbik sistemin önayak oldu¤u tüm bu
tepkiler, “duygusal ifade” dedi¤imiz ol-
gunun önemli bir bölümünü oluflturu-
yor. Bunlar›n bir k›sm›, baflkalar› tara-
f›ndan alg›lanabilse de, canl›dan d›flar›-
ya yans›mayan ve göze görünmeyen
bir di¤er tepkiler bütünü de var. Bilin-
cin kap›s›, bunlar›n bir bölümüne aç›k-
ken, sürecin tümünün canl› taraf›ndan
farkedilmemesi de olas›. 

Hissetmek
Buraya kadar olan biten herfley, ge-

nel olarak duygusal “de¤erlendirme”
ve “ifade” ile ilgili. Kad›n köpe¤i gör-
dü, köpek bir de¤erlendirmeden geçti,
de¤erlendirme sonucuna göre de kad›-
n›n vücudu içinde bir tepkiler bütünü
oluflturuldu; kimi bilinçli, kimi bilinç-
siz, kimi yar›bilinçli. Ama bu kad›n bir-
fley de “hissetti”. Duygulan›mlar›, ya
da hisleri gündelik anlam›yla tan›mla-
mak ne kadar zorsa, bilimsel olarak
haritalamak ya da sinirsel süreçleri iz-
lemek de o kadar zor. Yine birkaç var-
say›m, birkaç aç›klama... ‹flte, içlerinde
Damasio’nun da oldu¤u baz› araflt›r-
mac›lardan gelen bir tanesi. Ve en ge-
nel, kaba hatlar›yla: Belki çok ‘anlam-
l›’, belki de çok önemsiz bir uyar›c›; bir
köpek. Beyin korteksi taraf›ndan alg›-
land›; bilgi limbik sisteme iletildi; hipo-
kampusun yard›m›yla, amigdala tara-
f›ndan de¤erlendirmeye al›nd›; de¤er-
lendirme sonucu, gerekli emirleri ver-
mesi üzere yeniden kortekse iletildi;
korteks gerekli mekanizmalar› hareke-
te geçirdi ve vücutta çeflitli davran›fl-
sal, sinirsel, hormonal tepkiler olufltu.
Beyin korteksi, komutu vermekle kal-
may›p, verdi¤i komutun sonuçlar›n› da
bilmek istedi. Sonuçta, gerçekleflen bü-
tün de¤iflikliklerle ilgili bilgiler, beyne
duyu yollar›yla geri döndü ve beyin,
kendi bafllatt›¤› bu mekanizman›n so-
nuçlar›ndan haberdar oldu.

Beyne giden bu bilgi ak›m›, sürekli.
Çünkü uyaranlar da sürekli. Ço¤unlu-
¤u belki de bilinçli bir flekilde alg›lan-
mayan bu bilgi, bizim için yine de fon-
da her zaman var. Bütün zihinsel ya-
flant›m›z›n önünde oynand›¤›, ama
uyar›lar›n süreklili¤iyle de¤iflen duygu-
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Limbik Sistem
‹lk olarak memelilerde ortaya ç›kt›¤› düflünülen bu sistem, evrimsel aç›dan beyin korteksinden çok daha eski.
Yaflam›n sürdürülmesi için gerekli birçok içsel güdünün yan›s›ra, duygular›n da bu yap›lar içinde ve aras›nda
oluflturuldu¤u düflünülüyor. Duygular›n ifllenmesiyle ilgili temel limbik yap›lari:
AAmmiiggddaallaa - Baflta korku olmak üzere, duygular›n denetiminden sorumlu.
HHiippookkaammppuuss - Uzun dönemli belle¤in oluflturulup gere¤inde yeniden ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤l›yor. ‘Kayda de-
¤er’ duyusal bilgiyi belirliyor.
HHiippoottaallaammuuss - Vücut s›cakl›¤›, açl›k-tokluk gibi birçok metabolik süreci, otonom sinir sisteminin iflleyiflini dü-
zenleyen bir çekirdekler grubu.
TTaallaammuuss - Gelen duyusal uyar›lar›n, ilgili üst korteks merkezlerine iletilmeden önce topland›¤›, bir duyusal ile-
tim istasyonu.

Singulat girus
(k›vr›m)

Koku so¤anc›¤›

Amigdala
Hipokampus

Hipotalamus

Forniks

Talamus



sal durumun etkisiyle, kendisi de sü-
rekli de¤iflen bir sahne gibi. Sahneye
özel bir dikkat vermiyoruz, ama o her
zaman, bütün de¤iflkenli¤iyle de olsa
var. Ve beyin, yaln›zca taht›ndaki bir
gözlemci konumunda de¤il. Kendisi
de, duygusal de¤iflimlere tepki olarak
sal›nan hormonlarla sürekli bombard›-
man alt›nda. ‹flte duygusal “dene-
yim”lerimizin perde arkas›na genel bir
bak›fl. Bir köpe¤in görüntüsünün gör-
me korteksince alg›lanmas›yla baflla-
yan mekanizma, bu fonda yeni bir dal-
galanma yaratt›, manzaray› az ya da
çok de¤ifltirdi. Damasio’nun “duygula-
n›m” dedi¤i fley de, duygusal fondaki
bu dalgalanma.

Yeni, Eskiye Eklenince
Evrimsel bak›mdan ilkel canl›larda-

ki davran›fl çeflitlili¤inin azl›¤›na bak›-
l›rsa, yukar›da da sözetti¤imiz gibi,
bunlar›n karfl›karfl›ya bulunduklar› se-
çim say›s›n›n çok da fazla olmad›¤› or-
tada. Vermeleri gereken davran›flsal
kararlar, daha çok genetik olarak
programlanm›fl mekanizmalarla çözü-
me kavufluyor. Üst basamaklara ç›kt›k-
ça, bu do¤ufltan mekanizmalara baz›
kat›l›mlar oldu¤unu görüyoruz. Alg›-
lama kapasitesi artm›fl bir beyin, ö¤-
renme yetisini de, kendi davran›fllar›-
n›n sonuçlar›n› kaydetme yetisini de
kazan›yor. Bu, zaman çizgisinin her i-
ki yönüne de uzanmak demek: Daha
önce gerçekleflenlerle ilgili bilgiyi de-
polarken, ileriye yönelik modeller de
kurabilmek. ‹leriye yönelik bu üst-dü-
zey planlamay› gerçeklefltiren beyin
bölgesi, ak›lc› düflünme yetileriyle ün-
lü frontal loblar›n (al›n loblar›) ön böl-
geleri (prefrontal korteks). ‹flin ilginci,
bu üst-düzey ifllevlerin, evrimsel ola-
rak ta bafllardan beri çok az de¤iflik-
likle süregelmifl daha ‘ilkel’ sistemler-
le bütünleflerek, birlikte çal›flmas›.
Duygular ölçe¤inde, amigdala ve di¤er
limbik yap›lar, memelilerin bafllang›ç
dönemlerinden beri üstlendikleri rol-
lere sad›klar. Uyar›lara de¤er biçmek
ve de¤erlendirme sonuçlar›na uygun
tepkileri tetiklemek hâlâ onlar›n göre-
vi. Ancak flimdi arada bir fark var.
Amigdala, art›k bir sonuca varmak i-
çin çok daha fazla veritaban›ndan ya-
rarlanmak, özellikle de frontal loblar-
da gerçekleflen karmafl›k ifllemleri de
hesaba katmak durumunda. 

Ak›lc› Düflünceye 
Destek

Damasio’nun, karar verme sürecine
iliflkin ünlü bir varsay›m› var. Varsay›m,
temel olarak evrimsel bak›mdan ‘yeni’ o-
lan frontal lob yap›lar›yla, çok daha ‘ilkel’
olan amigdala ve limbik yap›lar aras›nda-
ki iflbirli¤ine dayan›yor. Buna göre gün-
lük yaflamda verdi¤imiz kararlar›n birço-
¤unda yaln›zca ak›lc› düflünme, herfley
bir yana, çok fazla zaman alacak bir sü-
reç olurdu. Verilecek tek bir s›radan ka-
rar için bile, y›¤›nla olas›l›k, tüm olas›l›k-
lar›n tek tek gözden geçirilmesi, sonuçla-
r›n tahmini, kâr zarar hesaplar›, karfl›lafl-
t›rmalar ve nihayet bir sonuç! Ancak Da-
masio, varsay›m›n›n ak›lc› düflünceyi hiç
bir flekilde d›fllamad›¤›n› da vurguluyor.
As›l mesele, karar verme s›ras›nda ak›lc›
düflüncenin, duygusal süreçlerle çok
kuvvetli bir flekilde destekleniyor olmas›. 

Yukar›da bahsi geçen kad›n, köpe¤i e-
ve alacak m›? Buna yaln›zca ak›lc› dü-
flünceyle nas›l karar verecek? “Her gün
yürütebilir miyim? Ya hasta olursam kim
d›flar› ç›karacak? fiehir d›fl›na ç›kt›¤›m-
da? Kocam ne diyecek? Ya burada b›ra-
k›rsam? Ya belediye zehirlerse?...” vs. vs.
Bu ve bunun gibi y›¤›nla soruyla bafla na-
s›l ç›k›lacak? Hepsine yan›t bulunacak
m›? Bulunursa bunlar nas›l birbirleriy-
le efllefltirilip biraraya getirilecek?
Birden bir ça¤r›fl›m... Sokakta
tafllanan s›ska bir köpe¤in gö-
rüntüsü. Sonra vurulup ara-
baya sürüklenen bir baflkas›-
n›n... Ve karar veriliyor! (O kö-
pe¤in ad›, flimdi ‹rma!) Amigda-

la imdada yetiflti, hipokampustan ald›-
¤› görüntüleri, yaflant›lar›, deneyimleri
de¤erlendirdi ve hemen prefrontal kor-
teksin hizmetine sundu. Süreci biraz
daha açarsak: Farkl› ‘davran›fl’ olas›l›k-
lar›yla karfl› karfl›ya kalan prefrontal
korteks, olas› her karar için birbirin-
den farkl› ama k›sa ömürlü temsili se-
naryolar ortaya ç›kard›. Bu küçük se-
naryo parçalar›, olas› durumun bir ge-
nel betimlemesinin yan›s›ra, içerebile-
ce¤i duygusal tepkiye iliflkin da birer
ipucu tafl›maktayd›; ipuçlar› da, o duy-
guya iliflkin bedensel ve fiziksel de¤i-
flikliklerin silik soluk benzerlerini. Da-
masio bu fiziksel ipuçlar›na “bedensel
iflaretleyiciler” ad›n› vermifl. ‹flaretleyi-
cilerin önemi, frontal loblar›n sundu¤u
senaryolara birer duygusal etiket olufl-
turmalar›. Yukar›da sözünü etti¤imiz
“duygusal fon”da böylece gerçekleflen
bu küçük k›p›rt›lar›n, en basitiyle
olumlu ya da olumsuz duygularla so-
nuçlanmas›, beynin zay›f not alan se-
naryolar› milisaniye düzeylerindeki bü-
yük h›zlarla d›fllamas›n› sa¤l›yor. Bu,
yaln›zca ak›lc› düflünceye dayal› bir ifl-
leyiflin yar›flamayaca¤› bir h›z. Tabii,
beynin bu inan›lmaz benzetiflim meka-
nizmas› ço¤u zaman bilinç eflli¤inde
yürütülmüyor. Bilinç, h›z ad›na baz›

anlarda d›fllanmak zorunda kal›nan
büyük bir lüks konumunda.

Bir futbol maç› boyunca, ba-
zen saniyenin kesirleri için-
de ve sürekli karar vermek
zorunda olan oyuncular›n
örne¤inde oldu¤u gibi.
Bu iflleyiflin lehindeki en
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çarp›c› örnekleri, beyinlerindeki duygu-
sal merkezler, prefrontal korteksin baz›
bölümleri, ya da aradaki ba¤lant›lar› ha-
sar görmüfl hastalar oluflturuyor. Bu
hastalar›n soyut düflünme, ak›lc› düflün-
me, karmafl›k problem çözme gibi bece-
rileri son derece iyi durumda olsa da,
‘gerçek hayatla’ ilgili sorunlar›yla pek
bafla ç›kamad›klar› görülüyor. Sorunla-
r›n›n merkezinde yatan durumsa, karar
vermedeki baflar›s›zl›klar›. Damasi-
o’nun t›p literatürüne geçmifl Elliot is-
mindeki bir hastas›, ünlü örneklerden
biri. Her türlü zekasal yetisi yerinde,
problem çözme becerisi oldukça gelifl-
mifl, ancak duygusal merkezleri hasarl›
olan Elliot, Damasio’nun flu basit soru-
suna yan›t verememifl: “Bir sonraki ran-
devunu ne zamana istiyorsun? Sal› m›,
Çarflamba m›.?” Elliot, izleyen yar›m
saati aflk›n süre boyunca her iki gün i-
çin de leyh ve aleyhteki etkenleri s›ral›-
yor, olas› baflka randevular›n olas›l›k
hesaplar›n› yap›yor, hava koflullar›n›
tahmine çal›fl›yor, düflünüyor, tafl›n›yor,
düflünüyor tafl›n›yor ama sonunda ya-
n›ts›z kal›p, gün seçimini Damasio’nun
kendisine b›rakmak zorunda kal›yor.

H›zl› Düflünme, 
Duygusal Körelme

Sistem, ne kadar h›zl› çal›fl›rsa çal›fl-
s›n, flimdiki zaman için k›lavuzluk ya-
pacak bir geçmifl zaman duygusal de-
neyimler (bedensel iflaretleyiciler) de-
posuna gereksinim duyuyor. Beyinde-
ki bir hasar ya da iflleyifl bozuklu¤una
ba¤l› olarak duygusal bak›mdan ‘düz-
leflmifl’, yani geçmifl duygusal deneyim-
lerine baflvurma yetisinden yoksun ki-
fliler, bu h›zdan yararlanam›yorlar.
Çünkü sürecin oturtulabilece¤i temel-
den, sözgelimi utanç ya da stres gibi
bir durumun neler hissettirebilece¤ine
iliflkin bir bellekten yoksunlar. 

Modern yaflam›n giderek h›zlan-
makta olan temposu, tam da bu nokta-
da bir durum de¤erlendirmesini gerek-
tiriyor. Art›k h›z›n büyük önem tafl›d›-
¤› bir ça¤da, oluflmalar› normalde za-
man alan bu iflaretleyiciler, zaman ba-
k›m›ndan lüks s›n›f›nda. Kendimizden
uzak, koflturup dururken olaylar›n içi-
mizde çökelip iz b›rakmalar›n› sa¤laya-
cak zaman, art›k bize verilmiyor. Dö-
nem, pop-starlar›n dönemi; duygular›n›
üzerlerine basa basa yaflama sahip ro-

man kahramanlar›n›n de¤il. Araflt›rma-
c›lar›n endiflesi, beynin bu h›zla bafle-
demeyecek olmas› de¤il; önümüze su-
nulan neredeyse bütün verileri iflleme
yetisine sahip oldu¤umuz gibi, bu ko-
nudaki kapasitemizi de günden güne
geniflletmekteyiz. Ancak görünen o ki,
beynimizde bar›nd›rd›¤›m›z duygusal
sistemlerin, iyice geride kalma tehlike-
siyle karfl›karfl›yay›z. Bu yaln›zca bir
‘duygusal’ öngörü de¤il, sinirsel iletim
h›z›na da ba¤l›. Bir olay ya da kiflinin
görüntüsünün alg›lanmas› an mesele-
siyken, bunun duygusal bir iflaret b›-
rakmas›n›n saniyeler düzeyinde olabil-
mesi, biliflsel sisteme ait sinir liflerinin
miyelin denilen k›l›fla kapl›, duygusal
sisteme ait daha eski yollar›nsa miye-
linsiz olmas›ndan kaynaklan›yor. Miye-
lin, uyar›lar›n sinir hücrelerinin akson-
lar› boyunca çok daha h›zl› iletilmesini
sa¤l›yor. Sonuç, duygusal birer damga
basamadan yaflay›p tüketece¤imiz
olaylar›n, zaman içinde say›ca artacak
olmas›. Özellikle de geliflimin ilk y›lla-
r›nda. Peki, duygusal duyars›zl›¤›n, bi-
liflsel h›z›n artmas›yla do¤ru orant›l›
olarak geliflmesi, bizi gelecekte duygu-
sal olarak nötr, dümdüz bir dünyan›n
bekledi¤i anlam›na m› geliyor? Dama-
sio’nun hastalar› gibi, tüm zeka testle-
rinde üst düzeyde baflar›l›, ama duyar-
s›z, umursamaz ve duygusuz insanlar
y›¤›n›yla dolu bir dünyaya do¤ru mu
yol al›yoruz? 

Afl›r› yük alt›ndaki duygusal meka-
nizmalar›n (umutsuz aflk, afl›r› heye-
can, afl›r› umutsuzluk ya da üzüntü
durumlar›nda oldu¤u gibi), beynin
ak›lc› ve biliflsel sistemlerini adeta gas-
pedip, egemenliklerini ilan ettikleri ve
kimi zaman çok y›k›c› sonuçlara yol
açt›klar›, bir gerçek. ‹ster yaln›zca ak›l-
c› mekanizmalarla, ister duygular›n et-
kisiyle verilsin, her karar›n, ‘do¤ru’ ka-
rar olmad›¤› da, yaflam›fl yaflayan her-
kesin deneyimleriyle bildi¤i birfley. An-
cak ak›lc› düflünceyle duygular›n birbi-
rine z›t iki olgu oldu¤u, art›k demode
ve bilimsel olarak da geçersiz bir dü-
flünce. Duygular›n süreçteki ifllevleri
karar› vermek de¤il, kifli özelindeki
‘do¤ru’ karara yo¤unlafl›lmas›na yar-
d›mc› olmak. 

“Verecegim s›r çok basit: ‹nsan an-
cak yüregiyle bakt›¤› zaman dogruyu
görebilir. Gerçegin mayas› gözle gözle
görülmez” diyor Küçük Prens’in Til-
ki’si. Yazar›n›n, bunca beyinsel meka-
nizma ve ifllevden habersiz oldu¤unu,
bunlar› yaln›zca yüre¤iyle görmüfl ol-
du¤unu kim söyleyebilir? 
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