
E¤itimimizin ilk y›llar›ndan beri befl
duyumuz oldu¤unu ö¤reniriz. Ancak
son y›llarda yap›lan kimi araflt›rmalar,
duyular›n klasik anlamda s›n›fland›r›l-
mas›n› de¤ifltirecek yeni bulgular orta-
ya koyuyor. Bu bulgular›n ›fl›¤›nda
araflt›rmac›lar, duyular› daha farkl› bir
flekilde yorumlamaya bafllad›lar. Onla-
r›n bu yeni bak›fl aç›s›na göre en az 21
duyumuz var. Üstelik birtak›m araflt›r-
malar da kimi duyular›n, bilinenden
daha de¤iflik iflledi¤ini ortaya koyuyor.
Örne¤in art›k dilinizle bile “görebilme-
niz” mümkün olabiliyor. Bir de görme
engelli Türk ressam Eflref Arma¤an gi-
bi, s›rad›fl› insanlar›n oluflturdu¤u ör-
nekler var.

Kaç Duyumuz Var?
Bilgisayarda yaz› yaz›yorsunuz. Par-

maklar›n›z tufllar›n üzerinde gidip geli-
yor. Nas›l hareket ettiklerinin fark›nda
m›s›n›z? Küçük k›sa dokunufllar, bekle-
meler... Gözlerinizi kapat›p kendinizi iz-
leyin; parmaklar›n›z›n hareketlenip hare-
ketlenmedi¤ini nas›l anl›yorsunuz? Tüm
bunlar› anlayabilmenizi duyular›n›za
borçlusunuz. Ancak yaln›zca dokunma

ve görme duyular›n›za de¤il. Çünkü kimi
yeni görüfllere göre çevremizi, varl›¤›m›-
z› fark›nda olmam›z› sa¤layan duyular›-
m›z›n say›s› gerçekte çok daha fazla.

Yaflam›m›z› sürdürebilmemiz, önemli
ölçüde çevremizi alg›lay›fl›m›za ba¤l›. Bu
alg›lama süreci, çevreden bilgi toplama,
bu bilgileri yorumlama, seçme ve düzen-
leme gibi bir dizi iflleyifl içeriyor. Bu iflle-
yiflleri bafllatan mekanizmaysa duyular›-
m›zla harekete geçiyor. Duyular›, klasik
anlamda ele ald›¤›m›zda, görme, iflitme,
tatma, koklama, dokunma olarak befle
ay›r›yoruz. Ancak duyular, farkl› flekiller-
de de s›n›fland›r›labiliyor. Örne¤in, uyar›-
n›n cinsine göre s›n›fland›r›ld›klar›nda,
kimyasal (tatlar, kokular ve kan flekeri
düzeyi gibi içsel olarak al›nan uyar›lar),
mekanik (dokunma ve iflitme) ve ›fl›k
(görme) olmak üzere üç duyudan söz
edilebiliyor.

Duyular›n al›n›fl›ndan sorumlu duyu
sistemleri birbirinden çok farkl› flekiller-
de iflliyor. Koku alma duyusunu ele ala-
l›m. Dilin üzerinde çözünen bir besinin
kokusu burunda birtak›m almaçlara (re-
septör) tutunur. Bu almaçlarla al›nan bil-
gi beyne ulaflt›r›l›r ve uyar› beyinde koku
olarak yorumlan›r. Oysa farkl› duyular

için durum daha de¤ifliktir. Denge duru-
munu alg›layan iç kulaktaki tüy hücrele-
ri yaln›zca mekanik harekete duyarl›d›r
ya da görme, ›fl›¤›n gözdeki a¤tabakaya
düflmesiyle gerçekleflir. Bu birkaç örnek-
ten anlafl›laca¤› gibi, her bir duyu siste-
minde belirli duyular›n al›nmas›ndan so-
rumlu özelleflmifl hücreler var. Bu hücre-
ler, yaln›zca belirli uyar›lar› alarak bey-
nin belirli bölümlerine iletiyorlar. ‹flte,
bir baflka s›n›fland›rma da bu özelleflmifl
duyu al›c›lar›n›n çeflitlili¤ine dayanarak
yap›l›yor. Örne¤in, tat alma normalde
tek bir duyu gibi düflünülse de flekerli,
tuzlu, ekfli, ac› ve umami (glutamat adl›
maddenin verdi¤i et benzeri bir tat) gibi
tatlar göz önünde bulunduruldu¤unda
tatla ilgili duyu say›s› befle ç›k›yor. Gör-
me için de benzer bir durum söz konu-
su. Ifl›¤› ve renklerin her birini ayr› ayr›
ele al›rsak, görmeyle ilgili duyu say›s› da-
ha da art›yor. A¤r› duyusuna gelince, a¤-
r›n›n nerede hissedildi¤ine ba¤l› olarak
kütanöz (deriye ait), somatik (bedene ait)
ve viseral (ba¤›rsaklara ait) olarak üç a¤-
r› çeflidi oldu¤undan söz edilebiliyor. Bu
durumda a¤r› duyusunu alan almaçlar›n
çeflitlili¤i art›yor. Ayr›ca s›cakl›k, bas›nç,
dokunma, eklemlerin konumu, vücudun
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hareketleri, denge, midenin ya da idrar
kesesinin dolulu¤u, susam›fll›k gibi daha
birçok duyu da benzer flekilde ayr›nt›yla
ele al›nabiliyor. Tüm bu sözünü etti¤imiz
duyular›n her biri farkl› bir duyu çeflidi
olarak kabul edildi¤inde duyular›m›z›n
say›s› en az 21 oluyor. 

Dilinizle Görebilir misiniz?
Kulaklar›m›zla iflitir, gözümüzle gö-

rür, burnumuzla koklar, derimizle doku-
nur, dilimizle tadar›z. Ancak son zaman-
larda yap›lan bir araflt›rma, dilimiz arac›-
l›¤›yla beynimizin görmeyle ilgili bölü-
münün uyar›labilece¤ine iliflkin veriler
ortaya koyuyor. Do¤umundan bu yana
göremeyen 39 yafl›ndaki Marie-Laure
Martin, mum alevlerinin büyük atefl top-
lar› fleklinde oldu¤unu düflünüyormufl.
Onu böyle düflündürense, alevlerin ken-
disi de¤il, mumun çevresindeki s›cakl›k-
m›fl. ABD’de Wisconsin Üniversitesi’nde
gelifltirilen özel bir ayg›t sayesinde bun-
dan birkaç y›l önce ilk kez mum alevinin
nas›l bir fley oldu¤unu “görmüfl”. ‹flin il-
ginç yan› da mum alevini diliyle “gör-
müfl”. Ancak uzmanlar, bu ayg›t›n sa¤la-
d›¤› “görmenin”, gerçek bir görüfl olma-
y›p daha çok bulan›k gölgeler görmeye
benzeyen bir durum oldu¤unu belirtiyor-
lar. 

Yak›nlarda daha da gelifltirildikten
sonra “BrainPort” ad› verilen bu ayg›t,
üzerindeki bir kamera sayesinde görün-
tüyü al›yor ve bu görüntüleri dil üzerin-
den al›nabilen elektriksel uyar›lara çevi-
riyor. Bu uyar›lar›n beyne ulaflmas›yla
nesnelerin biçimleri alg›lanabiliyor. Ayg›-
t› gelifltiren bilimadamlar›ndan Paul

Bach-y-Rita, “gerçekte gözlerimizle de¤il,
beynimizle gördü¤ümüzü” ve “beynimi-
zin ola¤anüstü bir uyum sa¤lama beceri-
si oldu¤unu” söylüyor. Belirtti¤ine göre,
bir kez gözün a¤tabakas›na ulaflm›fl olan
bir uyar›n›n, art›k ayak baflparma¤›ndan
gelen bir uyar›dan fark› kalm›yormufl.
Peki, neden dil diyeceksiniz? Böyle bir
ayg›t›n kullan›m› için herhangi bir deri
bölümü yerine dilin seçilmesinin de ne-
denleri var. Dil, uyar›lar› deriye göre da-
ha kolay iletiyor. Elektriksel iletkenli¤i
yüksek olan tükürükle kapl› olmas› da,
deriye uygulanmas› gerekenden daha
düflük voltajla uyar›labilmesini sa¤l›yor.
Ayr›ca dilde bulunan dokunmaya duyar-
l› hücre say›s› deridekinden daha çok sa-
y›da. 

Bu ayg›t›n kullan›ld›¤› bir baflka ça-
l›flma da 13 yafl›nda görme becerisini
kaybeden bir yetiflkin olan Erik Weihen-
mayer’le yap›lm›fl. Weihenmayer’›n aln›-
na yerlefltirilen bir kameran›n ald›¤› gö-
rüntüler, ›fl›¤› eletriksel uyar›lara çevire-
rek dilinin üzerinde bulunan bir elektro-
da iletilmifl. Weihenmayer, bafllang›çta
bu uyar›lar›n patlayan flekerlerin dilde
patlamas›na benzeyen bir etki yaratt›¤›-
n›, ancak ayg›t›n aktard›¤› uyar›lara al›fl-
t›ktan sonra sanki “orada bir fley varm›fl
gibi” bir duyguya kap›ld›¤›n› belirtmifl.
Öyle ki içinde bulundu¤u alan›, derinli¤i
ve biçimleri duyumsamaya bafllam›fl. An-
cak ayg›t ç›kar›ld›ktan sonra t›pk› Mari-
e-Laure Martin gibi yeniden normal du-
rumuna dönüyormufl. Araflt›rmac›lar, ge-
lifltirdikleri ayg›tla denge bozukluklar›
olan insanlara yard›mc› olmay› da amaç-
l›yorlar ve çal›flmalar›n› bu yönde sürdü-
rüyorlar.

Görmeden Çizmek
Resim yapmak, bir baflka deyiflle desen

çizmek, çevremizde gördü¤ümüz üçbo-
yutlu nesneleri ikiboyutlu hale dönüfltüre-
rek kâ¤›da aktarmak anlam›na gelir. Bu-
nu yapabilmek, nesnelerin üçboyutlu bi-
çimlerini ölçü ve oran olarak do¤ru bir fle-
kilde çözümlemeyi gerektirir. Bu, gören

insanlar›n,  genellikle belirli bir
e¤itim süreci sonunda baflarabi-
lecekleri bir beceridir. Peki, gör-
me engelliler için böyle bir du-
rum söz konusu olabilir mi? To-
ronto Üniversitesi’nden psikolog
John Kennedy, bundan 30 y›l ön-
ce bu sorunun üzerinde düflün-
meye bafllam›fl. Kennedy, görme
engellilerin de görenler gibi çize-

bilece¤ini düflünmeye bafllam›fl ve araflt›r-
malar›n› bu yönde sürdürmüfl. Görme en-
gellilerin nesneleri kâ¤›da aktarma beceri-
leri konusunda çok say›da araflt›rma ya-
pan Kennedy’nin düfllerini, bu ifli tam an-
lam›yla baflarabilen bir görme engelliyle
karfl›laflmak süslemifl. Zaman zaman bek-
lentilerine yak›n örneklerle karfl›laflm›fl ol-
sa da, Kennedy tam arad›¤›n› bulamam›fl.
Ta ki do¤ufltan görme engelli Türk res-
sam Eflref Arma¤an’la karfl›laflana kadar.
Eflref Arma¤an’›n en önemli özelli¤i, re-
simlerini gören bir insan›n yapabilece¤i
gerçeklikte yapabilmesi. Evler, da¤lar, te-
peler,insanlar, çiçekler... Renk, gölge,
perspektif... Her fley görebilen bir insan›n
yapabilece¤i kadar yerli yerinde. Eflref Ar-
ma¤an’›n durumu, zihnimizde görüntüle-
rin nas›l canland›¤›na iliflkin birçok yeni
soruyu beraberinde getirmekle kalmay›p
bu s›rada di¤er duyular›m›z›n harekete
geçip geçmedi¤i sorusunu da gündeme
getirmifl. ‹flte, John Kennedy gibi bilima-
damlar›n› de¤erli ressam›m›z›n durumu-
nu incelemeye iten nedenler bunlar.

Kennedy, Arma¤an’a bir dizi test uygu-
lam›fl ve birtak›m nesneleri elleriyle ince-
lemesini sa¤layarak, onlar›n resimlerini
çizmesini istemifl. Hatta bu nesneleri fark-
l› yönlerden ve farkl› konumlarda çizmesi-
ni bile istemifl. Testler s›ras›nda Kennedy,
Arma¤an’dan bir küp çizmesini istemifl;
ard›ndan bu küpü her seferinde biraz so-
la döndürerek birkaç kez daha çizmesini
istemifl. Arma¤an’›n bu çizimlerinde, gö-
renlerin bile güçlükle baflarabilece¤i üç
odakl› perspektifi baflar›yla yans›tabilme-
si, araflt›rmac›lar›n derinden etkilenmesi-
ne neden olmufl. Kennedy’nin bugüne de-
¤in inceledi¤i görme engelliler, üçboyutu

65Temmuz 2005 B‹L‹M veTEKN‹K

Beyine ba¤lanan bir USB’ye benzetilen BrainPort
adl› ayg›t bafla tak›l›yor. Üzerindeki kamera

arac›l›¤›yla al›nan görüntüler elektriksel uyar›lara
çevrilerek dildeki elektroda iletiliyor. Bu uyar›lar›n

beyne ulaflmas›yla nesnelerin biçimleri
“alg›lanabiliyor”. Bu durum, görmeye benzetiliyor. Dilin üzerindeki

elektrot

Kamera, nesnenin
görüntüsünü al›yor.

Görüntü,elektriksel
uyar›lara çevriliyor.
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anlayarak çizim yapmay› ö¤renebilmifller.
Üstelik çizme becerisi, görme engelli ço-
cuklarda görebilen çocuklarda oldu¤u gi-
bi gelifltirilebiliyormufl. Ancak, görme en-
gelli çok az say›da çocuk bu becerisini
fark edip gelifltirme olana¤›na sahip olu-
yormufl. Eflref Arma¤an, belki de bu özel
flans› yakalayan dünyadaki tek örnek.

ABD’ye gitti¤inde Eflref Arma¤an’›n
beyni Harvard Üniversitesi’nden nörolog-
lar ve Boston Üniversitesi’nden görüntü
tarama uzmanlar›n›n iflbirli¤iyle yap›lan
bir çal›flma s›ras›nda incelenmifl. Araflt›r-
may› yürüten Alvaro Pascual-Leone ve
Amir Amedi, geçmiflte yapt›klar› çal›flma-
larda, görmeyenlerde, beynin görmeyle il-
gili bölümünün at›l kalmad›¤›na iliflkin
bulgular elde etmifller. Pascual-Leone, Bra-
ille alfabesini kullanan görme engellilerde,
dokunma s›ras›nda beynin görmeyle ilgili
bölümünün etkin hale geçti¤ini saptam›fl.
Amedi’yse bir baflka grup araflt›rmac›yla
yapt›¤› bir çal›flmada beynin görmeyle ilgi-
li bölümünün sözel belle¤i ilgilendiren ifl-
lerde de devreye girdi¤ini belirlemifl. Ar-
ma¤an’›n beyni üzerinde yap›lan inceleme-
lerde, resim çizdi¤i s›rada beyninin gör-
meyle ilgili bölümünün harekete geçti¤i,
ancak sözel bellekle ilgili ifllevlerde pek o
kadar etkin olmad›¤› belirlenmifl. Bilima-

damlar›, daha da merak uyand›ran bir bul-
gu elde etmifller. Arma¤an, daha önceden
dokundu¤u nesneleri zihninde canland›r-
d›¤›nda, beynin görmeyle ilgili bölümü ha-
fifçe harekete geçerken, çizdi¤i s›rada gö-
rüyomuflças›na herekete geçiyormufl.
Onun bu durumu t›pk› gören insanlar›nki-
ne benzetiliyor. Görebilen insanlardan, bir-
tak›m nesneleri zihinlerinde canland›rma-
lar› istendi¤inde, beynin görmeyle ilgili bö-
lümü ayn› nesneleri gördü¤ümüzdekine
oranla daha az etkin olmak kofluluyla yine

etkin hale geçer. Araflt›rmac›lar, Arma-
¤an’›n kim oldu¤unu bilmeden onun be-
yin görüntülerini inceleyen biraz da dene-
yimsiz birinin, bunlar›n gören bir insana
ait oldu¤unu düflünebilece¤ini belirtiyor-
lar. Bu durumda akla yepyeni bir soru ge-
liyor: “Gerçekte görme nedir?” Gözüne bir
kez bile ›fl›k girmedi¤i halde Arma¤an’›n
beyninin görmeyle ilgili bölümünün hare-
kete geçifli, görme engellilerin de görsel
belle¤e sahip olabilece¤ini kan›tlayabilir.
Çünkü, di¤er görme engellilerin tersine,
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Bilim ve Teknik dergisi olarak Ankara’da bir eve
ziyarete gidiyoruz. Ziyaretine gitti¤imiz kifli öyle s›-
radan biri de¤il; o, bir ressam. Ancak bildi¤iniz res-
samlardan de¤il. 52 yafl›ndaki Eflref Arma¤an, do-
¤ufltan görme engelli ve yaklafl›k 46 y›ld›r resim ya-
p›yor. Üstelik resimleri, belki de gören bir çift gözün
yapabilece¤inden daha gerçekçi. Renkli kiflili¤i ve
yaflama umut dolu bak›fl›n› saymazsak, onun en et-

kileyici yan›, görmedi¤i halde son derece gerçekçi
resimler yapmas›. En iyisi onun öyküsünü kendi a¤-
z›ndan dinlemek. Eflref Arma¤an’a, resme nas›l bafl-
lad›¤›n› soruyoruz: “Ben, resim yapmak amac›yla
bafllamad›m bu ifle. Alt› yedi yafllar›mda çevreyi tan›-
ma iste¤i geldi. Neyin nas›l oldu¤u, fleklinin nas›l ol-
du¤u, renginin, ad›n›n ne oldu¤unu merak ettim.
Çevremdekilere sorarak her fleyi ezberledim. 11-12

yafllar›mda, kendi kendime oyalanmak için, elledi-
¤im fleyleri karton üzerine çiviyle çizmeye çal›fl›yor-
dum. Gören insanlar, ‘ayn›s›n› çizdin’ demeye baflla-
d›lar. ‘Hadi flunu da çiz’, ‘hadi bunu çiz’ falan diyor-
lard›. Birincisinde baflaramasam da ikinci ya da
üçüncüde baflar›yordum. Böylece ö¤rendiklerimi çiz-
meye merak sard›m. 12 yafl›nda ilk olarak kelebek
çizdim. fiimdi ne oldu¤unu tam hat›rlayam›yorum,
ama bak›r gibi bir fleyin üzerindeki kabartma bir ke-
lebe¤i ellerimle incelemifl ve onu çizmifltim. Ondan
sonra çizdi¤im fleyleri çevreme göstermeye baflla-
d›m. ‘Benzemifl mi?’ diye devaml› soruyordum. Yine
amac›m resim yapmak de¤ildi. Sadece elledi¤im fley-
lerin ayn›s›n› çizebiliyor muyum diye merak ediyor-
dum. Babam çok destek oldu bana. ‘O¤lum, elledi-
¤in fleyleri çizebiliyorsan, ben sana istedi¤in deste¤i
veririm, sen resim bile yapars›n’ dedi. Bu sefer ifl id-
diaya bindi. ‹nsanlar, ‘Anadan do¤ma görmez insan
resim yapar m›ym›fl?’ diyorlard›. ‘Bu ifli yapaca¤›m’
dedim, üstüne düfltüm ve baflard›m. Parmaklar›m›n
uçlar›yla ‘görüyorum’. Bu becerimi gelifltirdim. En
çok do¤ay› merak ediyorum ve do¤a resimleri yap›-
yorum. Kifli resimleri de yapt›m. Ona kendim de fla-
fl›rd›m. Birkaç kez benzetemedim, ama 3-6 ay sürü-
yor kifli resmi yapmak. Çünkü kiflinin foto¤raf›n›n
kabartma resmi gerekiyor ve iki elimle tümünü avuç-
lamam gerekiyor. fieklin bir taraf›na de¤di¤im za-
man di¤er taraf›n› düflünemiyorum, tümünü kavrar-
sam beynim alg›l›yor o fleklin tümünü. Hiçbir e¤itim

Parmaklar›yla Dünyay› Gören Adam: Eflref Arma¤an
.

Eflref Arma¤an, kurflunkalem kullanarak yapt›¤› çi-
zimlerini yüzeyi plastikle kapl› özel bir tablet üzeri-
ne s›k›flt›rd›¤› kâ¤›tlar üzerine yap›yor. Kurflunka-
lem, plastik yüzeyin üzerindeki kâ¤›tta ilerlerken

hafif bir iz ç›k›yor. Arma¤an, bu izi ve kurflunkale-
min ucunu sol eliyle dokunarak izliyor. Onu ziyaret
etti¤imizde bizim için de bir resim çizen Arma¤an’a

teflekkür ediyoruz.

“Renk kavram› benim için yaln›zca bir add›r” diyen Eflref
Arma¤an’›n çal›flma masas›nda boyalar belirli bir s›rada

duruyor. O istedi¤i renkleri durufl s›ralar›na göre seçiyor. 
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Arma¤an'›n beyninin görsel bellek bölü-
mü, gören birininki gibi çal›fl›yor.

Eflref Arma¤an, resim yapma becerisi-
ni dokunarak ve çevresine sorarak ö¤-
renmifl. Dokunarak elde etti¤i bilgiler,
beynin görmeyle ilgili bölümünü harket-
lendiriyor. Onun bu durumu, beynin es-
neklik özelli¤inin en önemli kan›tlar›n-
dan biri. Beynin, görmeyle ilgili bölümü
kullan›l›r hale geliyor ve dokunmayla
al›nan uyar›lar bu bölüme aktar›l›yor.
Böylece beynin iflleyifli esneklik özelli¤i
çerçevesinde de¤iflmifl oluyor.

Eflref Arma¤an’la ilgili kimi testler de
Harvard Üniversitesi’nin iste¤iyle Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroloji Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Ayfle Bingöl taraf›ndan
yap›ld›. Konunun bu yönünü Dr. Ayfle Bin-
göl’e sordu¤umuzda özetle flu yan›t› ald›k:
“Beynin yapt›¤› çeflitli ifllerin afla¤› yukar›
hangi bölgelerde yap›ld›¤› biliniyor. Ancak
beyin görüntüleri, beyin bölgelerinin çal›-
fl›p çal›flmad›¤›, yap›lan o iflin ne ölçüde ya
da nas›l yap›ld›¤› hakk›nda yeterli bilgi ver-
miyor. Bunun için kifliye o ifli yapt›rman›z
ve ne ölçüde yapabildi¤ini görmeniz gereki-
yor. Eflref Bey’in beyin etkinliklerinin ne
düzeyde gerçekleflti¤ini tam olarak sapta-
mak için standart testlerden yararlanmak
gerekiyordu. Örne¤in, normal bir insana
15 kelimelik bir liste okunduktan sonra,

bunlar› tekrarlamas› istendi¤inde bunun
kaç›n› bir anda söyleyebilir? Bu tür beceri-
lerimize iliflkin toplumdaki sa¤l›kl› kifliler-
den elde edilmifl sonuçlar var. Böylece nor-
mal kiflilerin baz› beyin ifllevlerinin düzeyi-
ni afla¤› yukar› biliyoruz. ‹ster Eflref Bey’in-
ki gibi çok özel bir beyne sahip olmak, is-
ter hastal›k nedeniyle zihinsel becerilerde
bir de¤ifliklik kuflkusu oldu¤unda kiflilere
bu testleri uygulay›p normalden farklar›n›
kendi e¤itim düzeyi, yafl›, cinsiyeti gibi et-
kenleri de göz önüne alarak belirliyoruz.
Harvard Üniversitesi taraf›ndan bu testleri
uygulamam›z istendi. Bu testleri onlar ya-
pamazd›, çünkü bu testlerin sonuçlar› an-
cak kendi kültüründen toplanm›fl normal
sonuçlarla karfl›laflt›r›labilir. Bu nedenle bu
testler Türkiye’de yap›ld›. Eflref Bey, küçük
yafllar›ndan itibaren resimle u¤raflm›fl ve
zaman›n›n büyük k›sm›n› bununla geçir-
mifl. Dolay›s›yla beyninin görmeyle ilgili bö-
lümünün, t›pk› gören ressamlardaki gibi
daha geliflmifl olmas› beklenen bir durum.
Onun hiç görmemesi ve resimle bu kadar
yo¤un u¤raflmas›, beyninin geliflimini ve
düzenlemelerini etkileyecek bir durum. Bu
nedenle beyninin, çal›flma flekli aç›s›ndan
s›radan bir insandan farkl› olmas›n› bekle-
riz. Do¤ufltan kay›p yeteneklerle ilgili beyin
alanlar› asla kaybolmaz, küçücük de olsa
kal›rlar ama geliflmezler. Baflka bir yetenek

bu kayb› kapatmak üzere geliflirken di¤er
baz› yeteneklerinizden yer çalabilir. Dolay›-
s›yla normal bir kifliyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
bu geliflmenin bedeli olarak baflka bir yete-
nek biraz geride kalabilir. Harvard Üniver-
sitesi’nin yapt›¤› çal›flmada Eflref Bey’in be-
yin görüntülerinde baflka yeteneklerle ilgili
beyin bölümlerinin o kadar yeterli çal›flma-
d›¤› izlenimi edinilmifl. Bizden istenen, kay-
ba u¤ram›fl olabilecek yeteneklerin düzeyi-
ni belirlememizdi. Benim izlenimim, Eflref
Bey’in yeteneklerinde ciddi bir kay›p olma-
d›¤› yönünde. Beyni farkl› bir düzenleme
kazanm›fl. Ama bu düzenleme, onun di¤er
zihinsel yeteneklerinde düflüfle neden ol-
mam›fl görünüyor. Bu da iyi bir fley!”

Peki, bundan sonra ne olacak? Belki
Türkiye’de ya da ABD’de araflt›rmalar
sürdürülecek. E¤er böyle olursa beyinle
ilgili birçok yeni bilgi elde edilece¤i kesin.
Ancak bir gerçek var ki, araflt›rma bu bo-
yutta kalsa bile beyin araflt›rmalar› yeni
bir h›z kazanacak.
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almad›m. Kendi kendime tekniklerimi gelifltirdim.
Kartona çiviyle çizdikten sonra kuru boyayla boyu-
yordum. 12 y›ldan beri tuval üzerine akrilik boyayla
çal›fl›yorum ve parmaklar›mla boyuyorum. 

Beni geçen y›l Washington’a engellilerle ilgili bir
sanat festivaline davet etmifllerdi. Harvard Üniversi-
tesi’nden araflt›rmac›lar duymufl. Beni Boston’a gö-
türdüler. Hem beynimi hem de gözümü incelediler.
Yedi saat MR cihaz›nda kald›m. S›rtüstü yatarak el-
ler d›flar›da. ‹ki kifli ayak ucumda duruyordu. Biri
not al›yordu, di¤erinin elinde de 20’den fazla çeflit
malzeme vard›. Tarak, oyuncak gemi gibi. Birini eli-
me veriyorlar, 18 saniye inceliyorum, sonra al›yorlar
ve rastgele bir fleyler çizdiriyorlar. Sonra biraz önce
elime verdikleri bir fleyi 18 saniyede çizdiriyorlar. O
s›rada onlar beynin görme alan›na bak›yorlarm›fl.
Hiçbirinde hata yapmad›m. Profesörler flaflk›nl›k
içinde kald›lar. Otuz y›ld›r görmezleri bu makineye
sokup ‘bu ifli yapabiliyorlar m›?’ diye bak›yorlarm›fl.
Daha sonra gözlerimi incelediler, önce görüp görme-
di¤imi anlamak için. Benim sol gözüm hiç yok, sa¤
gözüm ufak. Orada da ilginç bir fley oldu. Sa¤ gözü-
mü iyice bantlad›lar ve beni yan›mdakilerle birlikte
karanl›k bir odaya ald›lar. Yirmi dakika boyunca dir-
hem ›fl›k olmad›¤›n› söyledikleri karanl›k bir odada
beklettiler. Göz doktoru solumda oturuyor, menaje-
rim Joan Eroncel karfl›mda oturuyor. Onlar, benden
kötü oldular ve hiç k›m›ldayamad›lar, ben serbest
hareket edebiliyordum. Can›m s›k›ld›, çantamdan
kâ¤›t kalem ç›kard›m. Onlar›n haberi yok ama, “gör-
müyorlar ki”. Güzel bir manzara çizdim. Yirmi daki-
ka dolunca ›fl›¤› yakt›lar. Göz doktoru, ›fl›k yan›nca

elimdeki resmi gördü ve çok flafl›rd›. Orada ben ona
bir fley göstermek istedim. Gözümü uyuflturup lens
takt›lar. Bafl›ma kablolar falan ba¤lay›p yüzümü ba-
fl›m›n içine girebilece¤i gibi bir yere dayad›lar. Çat
çut, çat çut sesler bafllad›. Sonradan ö¤rendi¤ime
göre, befl santimetre kadar yak›ndan gözüme çok
kuvvetli rengârenk ›fl›klar çakm›fllar. O s›rada da
gözden beyne bir uyar› gidip gitmedi¤ine bilgisayar-
dan bakm›fllar. Çocukluktan beri beyne ›fl›k gitmedi-
¤ini görünce araflt›rmay› derinlefltirdiler. Benim du-

rumumu makalelerle dünyaya duyuracaklar. Onlar
için de iyi oldu, benim için de. Çünkü Türkiye’de o
resimleri benim yapt›¤›ma inanm›yorlard›. ‹nsanlar›n
kafas›nda soru iflaretleri vard›. fiimdi bilimsel sonuç-
lar var elimizde; çok iyi oldu.”

Ona son olarak bundan sonra en çok yapmay› is-
tedi¤i fleyin ne oldu¤unu sorduk. O, art›k görme en-
gelli çocuklara resim dersi vermek istedi¤ini belirtti.
Umar›z bu güzel iste¤i yak›n bir zamanda gerçek
olur.

Arma¤an, hiç görmedi¤i halde çevresindekilere sürekli sorular sorarak resimlerinde perspektifi nas›l ve-
rece¤ini ve ›fl›k-gölge de¤erlerini nas›l kullanaca¤›n› belirlemifl. 
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