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Te!ekkürler...
Bu k"tapta "k" k"!"n"n eme$" çok büyüktür: Karım ve "! arkada!ım 
Valer"a Gazzola ve dostum Bas Kast. Bu k"tap üçümüzündür.

Bas ve ben b"rl"kte çalı!tık. Tutkuyla, beraberce, beyn" anlamanın 
k"m oldu$umuzu anlamak oldu$unu gördük. Bu tutku onu belk"de 
Almanya’nın en anla!ılır ve yetenekl" b"l"m yazarı yaptı. Ben b"r b"-
l"m adamı oldum. Onun örne$" bana yazma sevg"s"n" a!ıladı. Bu k"-
tabın yazımı boyunca onun verd"$" destek ve yardımla!ma, "ht"yacım 
olan dayanma gücünü bana verd". Onun düzenlemeler" "lk karalama-
larından "t"baren b"r tasla$ı okunmaya de$er b"r k"tap hal"ne get"rd". 

Toplumsal bey"n laboratuarını Valer"a’yla beraber kurduk. Yan 
yana, akıl akıla ve kalp kalbe bu k"tapta tanımladıklarımı olu!turduk.
Onun s"nerj" olu!turan tutkusu , ele!t"r"ler" ve yaratıcılı$ı olmadan 
geçecek bu ara!tırma yılları çok yalnızlık dolu olacak ve yazıya dök-
mek "ç"n çok az üretkenl"$e sah"p olacaktı. Onunla hayatımın her 
san"yes"n" payla!ma g"b" b"r ayrıcalıktan büyük b"r hed"ye dü!üne-
m"yorum. Ara!tırmamız bana, "nsan aklının varlı$ını yalnızlık "ç"nde 
sürdürmed"$"n" gösterd". O bana bu durumun gerçekl"$"n" gün be 
gün daha fazla algılattı. Bu k"taptak" bütün örneklemeler ona a"tt"r. 

Bu arada sabırla ve candan b"r yakla!ımla #ng"l"zcem" parlatan 
Anne Perrett’ e, bu k"taba tempo katan Dana Press’dek" ed"törüm 
Amanda Cushman’a, bana "nanan ajanslarım John Brockman ve 
Kat"nka Matson’a te!ekkür eder"m. Son olarakta herb"r" büyük b"-
l"m adamı olan ve sırasıyla sayab"lece$"m; s"n"r ve bey"n b"l"m" da-
lındak" "lk çabalarımda bana yön göster"p yolumu aydınlatan Ruth 
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Bennett’e, b"l"m"n sadece ke!fetme heyecanından "baret olmayıp 
bütünle!me, yaratıcılık ve dürüstce duyulan b"r merak "çerd"$"n" 
bana gösteren danı!manım Dav"d Perrett’e, ben" ayna nöronlarının 
har"ka dünyasına davet ett"kler" "ç"n V"ttor"o Gallese ve G"acomo 
R"zzolatt"’ye, ben" fMRI dünyasıyla tanı!tıran Bruno W"cker ve Mel 
Goodale’ a te!ekkürler eder"m. Ayrıca laboratuarımda geçm"!te ve-
ya bugün çalı!an bütün arkada!larıma ben"m danı!manlı$ıma "t"mat 
ett"kler" ve toplumsal beyn" anlama çabalarımıza katkılarından do-
layı m"nnettarlı$ımı bel"rt"r"m. Avrupa Kom"syonunun Mar"e Cur"e 
Programının ve Hollanda B"l"m Vakfı’nın (N.W.O) ara!tırmaları-
ma cömertçe kaynak aktararak bu k"tapta sunulan çalı!malarda çok 
öneml" rol oynadıklarını bel"rtmeden geçem"yece$"m. 

En son olarakta, k"tabımın varlı$ından s"z" haberdar eden k"!"ye 
te!ekkür etmek "ster"m. Esk" günlerde sayıları bell" olan ve herkesçe 
b"l"nen yayımcılar okumaya de$er k"tapları dünyaya tanıttıklarından 
em"n olurlardı. Bu günler"n !artlarındaysa, okuyucular anlatmaz, 
"nternette payla!maz, ba!kalarına ula!tırmazsa k"taplar okunmaya 
hasret bekl"yorlar. Bu sebepten bu k"tabı be$end"ysen"z lütfen ba!-
kalarına tavs"ye ed"n.
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G"r"!
K#"#lerle !let#"#m
Hayatımın en "y" günü, s"z"n ba!arısızlık olarak adlandırab"lece$"n"z 
b"r !ek"lde ba!ladı. Ses"m ben" ba!arısızlı$a u$rattı. Bu anın en ufak 
ayrıntıları b"le, muhtemelen h"ç aklımdan çıkmayacak. 2004 Ocak 
ayının b"r cumartes" günüydü. So$uk, ama güzel b"r kı! sabahıydı, 
yen" ya$mı! kar, Dolom"tler’"n bakımsız sırtlarını kaplamı!tı; bu 
da$ların etekler"ndek", #talya’nın küçük kasabası Castelrotto’daydık. 
Senelerd"r sevd"$"m kadın Valer"a ve ben, küçücük b"r k"l"sede, "k" 
rah"b"n kar!ısında oturuyorduk. Rah"plerden b"r" “%"md" b"rb"r"n"ze 
kar!ılıklı yem"n edeb"l"rs"n"z.” ded". Kalb"m çok !"ddetl" çarpmaya 
ba!ladı.

Söyleyece$"m kel"meler – onları hazırlamı! ve kafamda defalarca 
provasını yapmı!tım – hazırdı; fakat !"md" Valer"a, a"lem"n ve en "y" 
arkada!larımın kar!ısında, gözler"m"n "ç"ne bakıyordu. Kontrolüm 
dı!ında bo$azımda b"r dü$üm olu!tu ve gözya!larım gözler"m"n ke-
narında bel"rd".

Bunu "stemem"!t"m. Ayrıca nasıl durduraca$ımı da b"lm"yordum. 
Kar!ı koymaya çalı!tım, ama bu b"r !ey de$"!t"rmed".

Ona, hayatımın ger" kalanını n"ç"n onunla geç"rmek "sted"$"m" 
söylemeye hazırlanırken, ses"m harekete geçt". A$zımdan b"r kel"me, 
daha do$rusu kel"men"n b"r bölümü çıktı. Sonra ses"m, ben" sess"z-
l"$e bo$acak !ek"lde an"den kes"ld". Gırtla$ım konu!mamı engelled". 
Herkes ben"m b"r !ey söylemem" bekl"yor ve etraftak" sess"zl"k art-
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tıkça artıyordu. Böylece kend"m" b"r yabancı g"b" dı!arıdan d"nleye-
rek, tekrar ba!ladım. Ses"m tamamen de$"!t". Çok duygusal ba!ka 
b"r"s"n"n bo$uk ses" g"b" çıktı.

Sonra b"r !eyler oldu. Hâlâ kel"melerle mücadele ed"yordum. Ol-
dukça çares"zce etrafımızdak" "nsanlara b"r göz attım. Ba!langıçta, 
yapmam gereken" yapmadı$ım "ç"n sıkılmı! olab"lecekler"n" dü!ün-
düm. Ba!ta kend"m olmak üzere, herkes"n bekled"$" âdet" yer"ne ge-
t"rem"yordum.

Fakat olup b"tenler h"çte öyle de$"ld". Bu durumun aks"ne, ön 
sıradak" b"r az"z dostumun ceb"nden mend"l"n" çekt"$"n" gördüm. 
Babama baktım, yüzünü kaplayan ya!ları gördüm. Foto$rafçımız 
b"le artık foto$raf çekm"yordu, gözler"n" d"km"! b"ze bakıyordu ve 
onun gözler"nde de b"r"ken ya!lara !a!ırmı!tım. Etrafımdak" k"!"ler, 
ben"m h"ssett"kler"m"n en azından b"r kısmını, h"ssed"yor g"b"yd"-
ler. Ben" rahatlattı$ını söylemek b"raz abartı olsa da, tahm"n eder"m, 
bu durumu fark etmem ve gerçekle!t"$"n" görmem bana yardım ett". 
Hâlâ t"tr"yordum ve normalde, b"r"s"n"n b"r dak"kada söyleyeb"lece$" 
o satırları söylemek ben"m be! dak"kamı aldı.

Ama sonunda o kel"meler" söylemey" ba!ardım. Valer"a, sonuçta 
evet ded".

Bu h"kâyey", ba!ıma gelenden çok, odadak" d"$er k"!"lere neler 
oldu$unu anlamanız bakımından anlatıyorum. Hep"m"z, bu g"b" an-
ların deney"mler"n" ya!amı!ızdır. Kend"m"z", duygulanmı!, a$lamı! 
veya !oke olmu! buldu$umuz anlar… Do$rudan b"z"m ba!ımıza ge-
lenlerden de$"l; fakat ba!kalarının, b"r arkada!ın veya b"r a"le b"rey"-
n"n ba!ına gelenlerden dolayı.

Ba!kalarının duyguları b"z"m b"r parçamız hal"ne gel"r, b!z!m 
duygularımız olur; sank" neredeyse onların ba!ına gelenler b"z"m 
üzer"m"ze sıçrar. Ayrıca böyle b"r deney"m ya!amak, büyük b"r çaba 
gerekt"rmez. Bu deney"m otomat"k olarak, sezg"yle ve büyük ölçüde 
kontrol dı!ı olarak olu!ur. Bu demekt"r k" bunu bey"nler"m"z yapar. 
Aslına bakılırsa, bey"nler"m"z"n bu becer"s", ba!kalarıyla duygusal 
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ba$lantı kurab"lme, büyük ölçüde b"z" "nsan yapan !eyd"r ve bu k"ta-
bın konusudur. 

Ku!kusuz, yalnızca mutlu anları payla!mayız. Ara sıra, ara!tırma 
çalı!malarımı açıklamak "ç"n konu!ma yapmaya davet ed"l"r"m. Bazı 
zamanlar, davet, dünyanın uzak b"r yer"nden gel"r ve kend"m", tama-
men farklı kültürel geçm"!" olan b"r "zley"c" k"tles"ne konu!urken bu-
lurum. Y"ne de, herkes konu!ma ba!langıcındak" f"lm kl"b"n" sezg"sel 
olarak anlar gözükür.

Kl"p, çocukken, en sevd"$"m f"lmlerden b"r" olan James Bond ro-
lünde Sean Connery’n"n oynadı$ı Dr. No f"lm"nden alınmı!. Sean, 
yatakta yatıyor, beyaz çar!a&ar uyuyan vücudunu sarıyor. Sonra el bü-
yüklü$ünde b"r tarantula çar!a&ar arasından ortaya çıkar. Ayaklarıyla 
Bond’ un kollarını tarayarak ba!ına do$ru yava!ça "lerler. Örümce$"n 
her adımı, kesk"n pençes"n"n tutundu$u küçük b"r çukuru der"s"n-
de olu!turur g"b"d"r. Der"s"ndek" karıncalanma duyusuyla uyanırken 
Bond ger"l"r. Kalb"n"n r"tm"k güm güm vuru!ları kulaklarını !"!"r"r. 
Belkem"$"nde an" b"r ürpert" h"sseder. Örümcek b"r an durur. Bond’ 
un yüzüne d"k d"k bakar, pençes"n" b"r canavar g"b" açar ve !"md" 
Bond’un ba!ına do$ru b"raz daha hızlı hareketlen"r. Yüzünde küçük 
ter damlaları olu!maya ba!lar. Ger"lm"! b"r yay konumunda, örüm-
ce$" süpürüp uzakla!tıracak b"r c"s"m aramak "ç"n gözler"yle yata$ı 
tarar...

Kl"b" en az yüz defa seyrett"$"m "ç"n, genelde artık onu "zlemem. 
Bunun yer"ne "zley"c"lere bakarım. #y" göreb"ld"$"m b"rkaç k"!"y" 
seçer, onların yüzler"ne ve vücutlarına bakar ve akıllarından geçen" 
onlara sormadan anlarım. Onu göreb!l!r!m. Korkularını h"ssedeb"l"-
r"m. Aslında bu durum, kend"ler"n"n tamamen güvende olduklarını 
b"lmeler"nden, örümce$e ve Sean Connery’n"n duyusuna ra$men b"r 
korku ve zevk karı!ımıdır. (Bu arada Sean Connery’ de aynı durum-
dadır: Tarantula özel efektler kullanımıyla gö$sünün üzer"ne kon-
mu! b"r cam tabakası üzer"nde yürümekted"r.) Buna ra$men, sahney" 
"zlerken "zley"c"ler"n kalp atı!ları hızlanır, b"raz terlemeye ba!larlar, 
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vücutları ger"l"r ve hatta bazıları örümce$"n pençeler" kend" der"-
ler"n" süpürüyormu!çasına kollarının karıncalandı$ını h"ssederler. 
James Bond’ la "let"!"me geç"yoruz: Onun h"ssett"kler"n" h"ssetme-
ye ba!lıyoruz. Fakat neden? F"lmlerden neden bu kadar etk"len"r"z? 
Oturma odamızın koltu$unda rahat rahat otururken neden b"r f"lm 
sahnes" sank" kend"m"z tehl"kedeym"!"z g"b" ps"koloj"k yanıtlarımızı 
hareketlend"r"r? 

Ku!kusuz, her gün dü$ün günü de$"l ve neyse k", ço$umuz dü-
zenl" olarak dev örümcekler"n saldırısına u$ramıyoruz. #k" örnek de 
uç noktalarda. Buna kıyasla günlük ya!antımız, bu durumun aks"ne 
daha "y" ve normal g"b" gözükür. Uyanırız, kahvaltımızı partner"m"z-
le payla!ırız, "!e g"der"z, eve gel"r"z ve yatarız.

Ama yanılmayın. Günlük ya!antımızın rut"n"nde b"le, ba!kala-
rıyla "let"!"m, kend"ler"n" nasıl h"ssett"kler"n" anlama, kaçırmak "s-
temeyece$"m"z b"r durumdur. Onsuz b"r toplumsal ya!am, bas"tçe 
kes"nt"ye u$rar. Sabah uyanıp, karım Valer"a’ya bakınca, beyn"m, uy-
kulu yüzünün arkasında ne saklı, kötü b"r rüyadan uyandı$ı "ç"n b"r 
sarılma arzusu mu var, kahvaltıyı hazırlamam "ç"n bana söylemed"$" 
b"r r"cası mı var,  g"b" karı!ık ve evl"l"$"m "ç"n hayat" önem" olan b"r 
sürü soruyu çabucak çözmek "ster. #!e g"d"nce, bu k"tabı yazmam 
"ç"n gerekl" olan uzun sürel" "z"n taleb"m" söylemek "ç"n, dekanımın 
ruh hal" yeter" kadar uygun mu d"ye karar vermem lazım. Eve dö-
nünce, kanepeye çökme özlem"ndeyken, Valer"a’nın yemek yapma 
tekl"f"n"n sam"m" m" oldu$unu, yoksa gerçekte ben"m yapmamı mı 
arzu ett"$"n" dü!ünüp bulmam gerekl". Bütün gün "ç"ndek" "l"!k"le-
r"m"z ve "! hayatımızdak" ba!arımız ba!kalarının duygu ve durumla-
rını "y" okumamıza ba$lıdır. Ba!kaları kend" "çsel konumlarını sak-
lama gayret" "ç"nde olsalarda, genelde b"z onların "çsel konumlarını 
algılayab"l"r"z. Sahte b"r gülümsemen"n arkasındak" üzüntüyü veya 
görünürde "y" n"yetl"ym"! g"b" görünenler"n arkalarındak" kötü n"-
yetler" sez"nler"z. Bunu nasıl yaparız? G"zlenen b"r davranı!ı algıla-
mayı nasıl ba!arırız?
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Ben b"r bey"n b"l"mc"s"y"m, a!a$ıdak"ler g"b" temel sorularla ba!-
langıç yapan b"r alan: L"san beyn"n neres"nde konumlanır? Nesneler" 
belle$"m"ze nasıl yerle!t"r"r"z? Beyn"m"z vücudumuzu nasıl hareket 
ett"r"r? Daha sonra, 1990’larda, duygular g"tt"kçe daha popüler hale 
geld". Fakat y"ne de, ara!tırmalar özell"kle yalıtılmı! b"reyler üzer"nde 
yapıldı. Ancak genell"kle, bey"nler"m"z yalıtılmı! de$"ld"rler. D"$er 
bey"nlerle, d"$er k"!"lerle etk"le!"m "ç"nded"rler.

Bey"n b"l"m"n"n, toplumsal durumlar söz konusu olunca bey"nler" 
"ncelememes"n"n sebepler"nden b"r" de, bunu yapmanın zorlu$uydu. 
Karma!ık "nsan etk"le!"mler"n", tek b"r k"!" b"le bey"n taramasında 
yalan söylüyorsa, test etmek o kadar bas"t de$"ld"r.

Cevabın b"r d"$er parçası da, bu problemle uzun süred"r k"m-
sen"n c"dd" "lg"lenmemes"d"r. Ba!kalarının duygularını okumak çok 
bas"t göründü, çantada kekl"k g"b"yd". Hesapları veya yabancı d"l" 
tam anlamıyla avucumuzun "ç"ne almak seneler sürer. Ama yanınız-
dak" b"r"n"n mutlu oldu$unu veya korku "ç"nde oldu$unu fark etme-
n"z h"çb"r “problem"n"z” olmadı$ını göster"r. Ço$u kez, ba!kalarının 
duygularını payla!tı$ınız zaman, s"z b"l"nçl" olarak h"çb"r !ey yapa-
mazsınız b"le, o "ç"n"zde kend"l"$"nden olu"ur. Örümcek, gö$süne 
do$ru yava!ça "lerlerken, Bond’ un "ç"ne dü!tü$ü durumu anlamanız 
"ç"n dü"ünmen!z gerekmez. Onu sezg"sel olarak anlayab"l"rs"n"z. Bu-
nu yaparken gösterece$"n"z çaba çok kolay ve zahmets"z olur. Buna 
kar!ılık genelde on altı ya!ına gelmeden hesap "!ler"nde ba!arılı ola-
mazsınız. Ne gar"pt"r k", b"lg"sayar endüstr"s" 1950’lerden ber" mate-
mat"ksel hesaplarla u$ra!masına ra$men, y"rm"b"r"nc" yüzyılın b"lg"-
sayarları ve robotları b"le yanlarındak" "nsanın mutlu veya korkmu! 
oldu$unu farkedemezler. Ba!ka "nsanları anlayab"lme b"z"m "ç"n bu 
kadar kolayken neden b"lg"sayarlar "ç"n b"r o kadar zordur?

Bununla beraber "nsan beyn"ne baktı$ınız zaman, ba!ka b"r man-
zara ortaya çıkar. #nsan beyn", muhtemelen b"l"nen evren"n en kar-
ma!ık uzvudur ve hatta yed" ya! g"b" çok küçük ya!tak" çocuklar b"le 
zorlanmadan, çevreler"ndek" k"!"ler"n akıllarından ve dolayısıyla be-



EMPAT!K BEY!Nxx

y"nler"nden, neler geçt"$"n" tanımlayab"lecekler"n" sez"nlerler. B"r zar 
atarsam ve s"ze gelen" sorarsam, “ tahm"n edeb"l"r"m ama nasıl kes"n 
olarak b"leb"l"r"m k"?” ders"n"z. Oysa e$lencel" b"r part"de, b"r yatak 
odasına el ele ko!turan ve oda kapısını fısılda!arak kapatan b"r genç 
kadın ve b"r genç erkek görürsen"z, "çer"dek" durumlarından hemen 
hemen em"n olab"l"r ve neler olmak üzere oldu$u hakkında b"r tah-
m"n r"sk"n" rahatlıkla göze alab"l"rs"n"z. Her nasılsa, do$a b"ze b"r 
oyun oynar ve mantı$a aykırı b"r b"ç"mde, karma!ık "nsan beyn"ne 
"l"!k"n tahm"n", zarın bas"t b"r yuvarlanı!ının sonucunu tahm"nden 
daha kolay hale get"r"r.

Bu durumda, beyn"m"z bunu nasıl yapar? Uzun b"r süred"r, e-
l"m"zde b"r "pucu yoktu. Ama daha sonra, 1990’ların ba!larında, 
#talya’nın Parma !ehr"nde, meslekta!larım, özel n"tel"kte bey"n hüc-
reler" ke!fett"ler ve bunları “ayna nöronları” d"ye adlandırdılar: Bu 
bulu! her !ey" de$"!t"rd". Yalnızca "nsan beyn"ne bakı!ımızı de$"l, ay-
nı zamanda toplumsal etk"le!"mlere bakı! açımızı da de$"!t"rd".

Ayna nöronları, b"z" çevreleyen k"!"ler"n davranı! ve duygularına, 
ba!kalarını b"z"m b"r parçamız hal"ne get"recek !ek"lde ayna tutarlar. 
Bu hücreler"n mevcud"yet" "nsan davranı!ının b"rçok g"zeml" yönünü 
açıklayab"l"r. Örne$"n, yanınızdak" b"r"n"n d"yet gere$" s"z"n yeme-
men"z gereken b"r !ey" yed"$"n" görmen"z, d"yet"n"ze ba$lı kalmanızı 
zorla!tırır. Ba!ka b"r örne$" ele alalım: Acınız oldu$u zaman, bey"n 
hücreler"n"n bel"rl" b"r a$ örgüsü etk"nle!"r; bunu “acı a$ örgüsü” d"ye 
adlandıralım. Bununla b"rl"kte, bu hücreler"n bazıları özeld"r. Yal-
nızca acı h"ssett"$"n"z zaman de$"l, aynı zamanda, ba!ka b"r k"!"y" 
acı "ç"nde gördü$ünüzde de etk"nle!"rler. Bu acı hücreler" ayna nö-
ronlarının b"r örne$"d"r. Ba!kalarının h"ssett"kler"n" sez"nlemem"z" 
sa$larlar. Ayna nöronları b"z" toplumsalla!tırır.

1990’ın ba!larında, ayna nöronlarının ke!f"nden ber", toplumsal 
ya!amımızda g"tt"kçe artan "çgörüler kazandık. Bu yen" bulu!ların 
co!kusunu s"zlerle payla!aca$ım.
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Bu k"tabın ana sorusu ba!kalarıyla nasıl "let"!"m kuraca$ımızdır. 
Ayna nöronları, bu konumda anahtar rol üstlenmeler"nden dolayı, 
bu k"tabın kahramanlarıdır. Ayna nöronlarını ne kadar çok tanırsak, 
kend"m"z" de o kadar çok tanımı! olaca$ız. Ayna nöronları b"ze, vücut 
ve akıl arasında "l"!k" ve d"l gel"!"m" "ç"n "çgörüler ver"r. Ancak, ayna 
nöronlarını "ncelemek, "nsan do$asına "l"!k"n görü!ümüzü de$"!t"r-
men"n yanında, aynı zamanda günlük ya!antımızın göze çarpmayan 
yönler"ne "l"!k"n daha fazla öngörüler de ver"r. Örneklersek: Favor" 
beyzbol oyuncunuzun kr"t"k b"r atı!ta sopayı sallamasını seyrederken 
kollarınız neden an"den kıpırdar? B"r p"yan"st"n, b"r p"yano parçasını 
d"nlerken parmaklarını oynatmadan durması neden zordur? B"r ps"-
koterap"st, hastasının ruhsal durumunu nasıl anlar? D"kkatl" olmak 
"ç"n neye gereks"n"m" vardır? D"$er yandan, ba!kalarının ne yaptı$ını 
bas"tçe "zleyerek nasıl becer"ler ed"neb"l"r"z?

Ayna nöronlarının ba!ka k"!"lerle "let"!"m sa$lamamıza katkı sa$-
lamaları sebeb"yle, bu hücreler"n "!lev bozuklu$u, ba!kalarıyla “duy-
gusal "let"!"m kes"lmes"ne” yol açar. Örne$"n, ot"st"k k"!"ler, duygusal 
olarak b"zler"n tamamından kopmu! gözükürler: Ayna nöronları 
b"zlere bunun neden"n" söyleyeb"l"rler m"? Ayna nöronlarının bulun-
ması, ot"st"k k"!"ler "ç"n yen" terapöt"k stratej"ler"n gel"!t"r"lmes"nde 
yardımcı olmu!lar mıdır? Ted Bundy g"b" ps"kopatlar h"ç umursa-
mazmı! g"b" katlederler: Ayna nöronları kurbanlarının acısının onu 
"lg"lend"rmede neden ba!arısız oldu$unu açıklayab"l"rler m"?

Bu k"tapta, o sorulara bazı kes"n olmayan cevaplar vermey" de-
neyece$"m. Sonrak" bölümler"n akı!ında, empat"n"n, beyn"n"z"n m"-
mar"s"ne nasıl der"nden kazındı$ını fark edeceks"n"z. Ba!kalarının 
ba!ına gelenler, beyn"n"z"n hemen hemen bütün alanlarını etk"ler. 
Empat"k olmak, ba!kalarıyla "let"!"mde bulunmak "ç"n tasarlandınız. 
Beyn"m"z"n b"z" empat"k yapan "lkeler"n" "rdeleyerek, zar"f sadel"$"n" 
ke!federek, ney"n b"z" gerçekten "nsan yaptı$ını fark etmem"zle ge-
len deh!et ve merakı payla!mayı umarım.
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AYNA NÖRONLARININ KE%F# 1

1

Ayna Nöronlarının Ke"f#

“ Leo, non puo essere!” V"ttor"o yüzü sakallı ba!ını "nançsızlık "ç"nde 
sallıyor “Leo, bu olamaz!” Plast"k torbadan b"r üzüm daha alıp may-
munun önündek" teps"ye koyar. V"ttor"o üzümü tutar ve aynı anda 
hoparlörden m"tralyöz ses"ne benzer b"r ses gel"r. Tab"" k" öyle de$"l. 
Bu “ate!leme” adı ver"len tek b"r s"n"r hücres"n"n ses"d"r. Maymunun 
beyn"ne, saç tel" kalınlı$ında b"r elektrot yerle!t"r"l"r, s"n"r hücres" 
etk"nle!"r etk"nle!mez, elektrottan ölçülen zayıf akım güçlend"r"l"r, 
hoparlörde b"r sese dönü!türülür ve b"r os"loskopun ekranında ye!"l 
b"r ç"zg" olarak görünür. “#!te tekrar ate!l"yor! B"r ses alıyor muyuz? 
Aynı hücre olab"l"r m"?” Os"loskopa bakan V"ttor"o, !a!ırmı! görü-
nür. Her !ey normald"r. Ye!"l ç"zg"ler s"yah b"r fon üstünde ı!ıldar. O 
anda, maymun teps"dek" üzümü yakalarken aynı yanıt sesler" duyu-
lur. Leo “bu çok !a!ırtıcı” der. 

Gerçekten !a!ırtıcıydı. O gün, 1990 senes"n"n sıcak b"r A$ustos 
ak!amı, Parma Ün"vers"tes"’nde Leonardo Fogass", V"ttor"o Gallese, 
G"acomo R"zzolatt" ve ek"b"n ger" kalanı ne bulduklarının b"rden 
farkına varamadılar. Yıllar sonra, ünlü nörob"l"mc" V"layanur Ra-
machandran, #talyan b"l"mc"ler"n, hemen hemen rastlantı sonucu 
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gerçekle!en devr"m n"tel"$"ndek" bulu!unu, “ tahm"n ed"yorum ayna 
nöronları ps"koloj"de DNA’ nın b"yoloj"de yaptı$ını yapacaklar’’  d"-
yerek, J"m Watson ve Franc"s Cr"ck’ "n ç"ft sarmal bulu!u "le kar!ı-
la!tıracaktı.

Ek"p, bey"n hücres"n"n çok özel b"r çe!"d"n", "lk ayna nöronunu 
bulmu!tu. Bu hücreler, yalnızca maymun küçük b"r üzümü yakalama 
g"b" özel b"r eylem" gerçekle!t"rd"$" zaman de$"l, aynı zamanda ba!-
ka b"r"s" de benzer eylem" yaptı$ında cevap ver"rler. 1990’lardan ber" 
ba!ka b"l"m ek"pler" de maymunlar üzer"ndek" bulu!u tekrarlamayı 
ba!ardılar. Ayna nöronları, beyn"n nasıl çalı!tı$ı konusundak" algıla-
ma b"ç"m"m"z" temel"nden de$"!t"rd". 

Ayna nöronlarının ke!f"nden önce, beyn"n b"rçok bölges" (bu 
bölgeler"n bu k"taptada sıkça rastlıyaca$ımız en öneml" olanları Em-
pat!k Beyn!n Har!tası bölümünde res"mlenm"!t"r) hakkındak" b"lg" 
b"r"k"m"m"z, sıkı b"r "! payla!ımı "ç"nde çalı!an b"r bey"n görüntüsü 
algılatıyordu. Beyn"n en arkasında yer alan b"r"nc"l görsel korteks 
d"ye adlandırılan korteks"n ret"nadak" genel görüntüyü, görüntü-
nün özel yerler"ndek" kenar ve açılara odaklanarak ufak detaylara 
ayrı!tırdı$ı b"l"n"rd". Bu ayrıntılar daha sonra temporal görsel kor-
teks (ç"zgede koyu ye!"l) "ç"ndek" bey"n bölgeler"nde özel nöronlar 
tarafından b"r araya get"r"l"r ve üzüm görüntüsü elde ed"l"rd". Beyn"n 
daha ön kısımlarında yer alan ve premotor d"ye adlandırılan (ç"zgede 
PM ve IFG) "le tamamlayıcı motor alanları (ç"zgede SMA) bel"rl" 
b"r eylem" gerçekle!t"rmem"zden önce etk"nle!meye ba!larlardı. #le-
r"de yapacaklarımızı programlar g"b"yd"ler. D"$er yandan, bu b"lg"-
ler do$rultusunda b"r"nc"l motor korteks, (ç"zgede M1) beden"m"z" 
gerçekten hareketlend"rd"$"m"z zaman etk"nle!"p, kas hareketler"m"-
z" denetl"yordu. Bey"n "k" yarıdan olu!uyordu. Dünyayı algılama ve 
üzümü görme beyn"n arka yarısı tarafından yapılarken, eylem yapma 
ve üzüm yakalama beyn"n ön yarısı tarafından gerçekle!t"r"l"yordu 
(ç"zgede M1, PM, IFG ve SMA).
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Ayna nöronlarının bulunu!u beyn"n çalı!ma bölümler" hakkın-
dak" görü!ü de$"!t"rd". Ayna nöronlarının, dünyayı algılamak ve ona 
ba$lı eylem yapmak üzere ç"ft amaçları vardır. Parma’ da bulunan 
ek"b"n buldu$u s"n"r hücres", maymunun yalnızca kend" eylemler"yle 
"lg"l" oldu$u sanılan nöronların yer aldı$ı beyn"n ön lobunda bulunu-
yordu. Bununla beraber nöron, b"r premotor1 nöron "ç"n do$al olan 
b"ç"mde, maymun üzümü yakaladı$ı zaman etk"nle!t"$" g"b", may-
mun ba!ka b"r"s"n"n aynı eylem" yaptı$ını görünce de etk"nle!"yordu. 
Bu durum çok !a!ırtıcıydı; çünkü bu "k"nc" "!lem"n beyn"n tamamen 
farklı b"r bölges"nde yapıldı$ı dü!ünülüyordu. Dü!ünülen"n aks"ne 
sank" maymunun beyn" deneyc"n"n eylemler"ne ayna tutuyormu! g"-
b", gözlemled"$" eylem" yapar görünüyordu: Deneyc"n"n eylemler", 
maymunun kend" eylem d"l"ne yansıtılmı!tı.

Eylemler"n gözlem"ne cevap veren b"r premotor nöronun bulun-
ması, yalnızca görüntüler" ekrana get!rd!#!n! dü!ündü$ünüz yatak 
odanızdak" telev"zyonun, yıllarca yatak odanızda yaptı$ınız her !ey" 

1 Beyn"n ön lobundak" motor korteks"n ön bölümü. #ste$e ba$lı hareketler" koord"ne 
eder (E.N.) 

%ek#l 1.1 Aynı nöronun "k" farklı haldek" d"yagramı. B"r nöron, yatay ve d"key 
görsel nöronlardan uyarı s"nyaller" aldı$ında ‘’+’’ dedektöre dönü!ürken; yatay-
dan uyarı, d"keyden engelleme s"nyaller" aldı$ında "se ‘’-’’ dedektöre dönü!ür.

görsel neron
engelley"c" 
s"naps
uyarıcı 
s"naps

g"rd" nöronlar
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kaydetm!" b"r v"deo g"b" de çalı!tı$ını gözlemlemen"z kadar !a!ır-
tıcıydı. G"r"! ve çıkı!ın bas"t "k"l" yapısı an"den anlamını kaybett": 
Bey"n, dünyayı görme ve dünya üzer"nde eylem yapma olgusunda 
ortak hareket eden tek b"r s"stemde b"rle!t".

#lk ayna nöronlarının kayded"lmes"nden sonra ek"p, maymunun 
b"r deneyc"n"n üzümü el"ne alması sırasında, haf"fçe hareketlend"-
$"nden !üphe ett". Bu durum, premotor nöronların varlıklarıyla a-
çıklanab"l"rd"; fakat maymun üzer"nde d"kkatl" b"r "nceleme ve kas 
eylemler"n"n kayıtları, ayna nöronlarının ele alma görüntüsüne, may-
mun "nceleme yaparken de cevap verd"kler"n" ortaya çıkardı. Ek"p 
yava! yava!, premotor nöronların – ayna nöronları – maymunun bell" 
olan davranı!ından farklı görevler" olab"lece$" olasılı$ına sıcak baktı.

O zaman, b"r premotor nöronun ba!kalarının eylemler"n" "nce-
lerken ate!leme yapması ne demekt"? G"r"! bölümündek" örne$e ge-
r" dönel"m ve beyn"n"zdek" bazı hücreler"n, parma$ınızı b"r bıçakla 
kest"$"n"z zaman etk"lend"$"n" söyleyel"m. Beyn"m"zdek" k"m" acı 
nöronlarının ate!lenmes", acıyı algılamamızı sa$lar: Algılama, bey-
n"m"z"n dolaysız, zarar ver"c" b"r uyarıcıya verd"$" cevaptır. %"md", 
ba!ka b"r"s"n"n parma$ını kest"$"n" gördü$ünüzde tamı tamına aynı 
hücren"n ate!led"$"n" dü!ünel"m. Beyn"n"z, ba!kasının acısını sank" 
s"z"n acınızmı! g"b" algılayacaktır. Onların acısı, abartısız s"z"n acı-
nız olur. Böylece olanın açıklamasını yaparsak: Ba!kasını yaralanmı! 
görünce, hücreler"m"z"n bazıları kend"m"z yaralanmı! g"b" etk"nle!"r. 
%"md", Parma’da bulunan ayna nöronuna dönersek, orada nöronu 
ate!leyen acı de$"l, eylemlerd". Bu nöron, beyn"n"zde bulunan ve s"-
z"n üzümü tutmanızı sa$layan s"n"r hücreler"nden b"r"yd". Gerçekte, 
nöronun, ba!kasının eylem"ne önems"z b"r bakı!la etk"nle!mes", bey-
n"n"z"n ba!ka k"!"ler"n yaptı$ını, s"z"n eylemler"n"ze b"r çatı olu!tura-
cak !ek"lde tercüme etmes"ndend"r. Maymunun beyn", V"ttor"o’nun 
üzümü el"ne alı!ını "zlerken, sank" eylem" maymunun kend"s" etk"n-
le!t"r"yormu! g"b" "çsel b"r algı ver"r görünümünded"r. 
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Acı nöronları etk"nle!mes"n"n s"ze acı duyusunu algılattı$ı dü-
!ünülürse, premotor kortekste2 b"r nöronun uyarılması s"ze ne algı-
latır? Premotor nöronlar yapay olarak uyarılırsa, maymun yaptı$ı "!" 
bırakır ve an"den b"r !ey yakalamaya yönlen"r1. Bu durum, premotor 
nöronların aynı zamanda maymunun kend" eylemler"n"n bütünsel 
b"r parçası oldu$unu do$rular; bununla beraber, bu eylem gerçek-
le!t"$"nde maymunun ne algıladı$ı sorusu cevapsız kalır. Bazı ha-
reketler"m"z "stem dı!ıdır: B"r masanın kenarında ayak ayaküstüne 
oturursanız ve d"z kapa$ınızın altına küçük b"r çek"çle haf"fçe vurur-
sanız, baca$ınızın alt bölümü "stem dı!ı tekmeleme hareket"ne ba!-
lar: #steme ba$lı olan baca$ınızın hareket" de$"l, çek"ce hükmeden 
el"n"z"n hareket"d"r. Buna kar!ılık, baca$ınızı "steyerek uzatırsanız, 
aynı hareket çok farklı sez"nlenecekt"r: Baca$ınızı uzatmak "sted"n"z 
ve baca$ınız s"z"n "stem"n"ze “uydu”. O zaman maymun, b"r deneyc" 
onun premotor nöronlarını etk"nle!t"r"rse ne algılar? Tutma eylem", 
b"z"m "stem dı!ı tepk"m"z g"b" b"r algılama mı yapar yoksa maymuna 
üzümü yakalama "ste$"n" m" algılatır? #nsanlarda, bazı zamanlarda, 
beyn"n özel alanlarının elektro-uyarımı, cerrah" yöntemler yoluyla 
etk"nle!"r. Örne$"n, ep"leps" düzens"zl"k yarattı$ından, bey"ndek" s"-
n"r hücreler" kend"ler"n" düzene sokamazlar. Pek çok sayıda hücre, 
d"$er nöronların engelley"c" etk"s"nden kaçarak b"rden etk"nle!"r ve 
bu durum ço$u kez “bey"nde elektr"ksel fırtına” olarak tanımlanır. 
Ep"leps"n"n türüne ba$lı olarak, hastalar b"l"nçler"n" kaybedeb"l"rler 
veya çok !"ddetl" ep"lept"k nöbetlerle kar!ıla!ab"l"rler. Bazı ep"leps" 
hastaları gün "ç"nde, normal ya!amlarını engelleyecek kadar çok sa-
yıda ep"lept"k kr"z geç"r"rler.

Ep"lept"k kr"zler, beyn"n sınırlı b"r bölümünde ba!lar ve sonra-
sında yava!ça tamamına yayılır. #laç tedav"s", kr"zler"n sıklı$ını azalt-
mada etk"s"z kalırsa, hastalar ço$u kez amel"yata ba!vururlar: Kr"z"n 
ba!ladı$ı bölge bel"rleneb"ld"$"nde, beyn"n bu bölümü amel"yatla 
alınır ve bey"n kr"zler"n sıklı$ını öneml" ölçüde azaltab"l"r, hatta ep"-

2 Cortex: bey"n kabu$u (E.N.)
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leps"y" tamamen tedav" edeb"l"r. Alınan dokunun b"r görev" oldu-
$undan, bu dokunun alınması, o görev"n yapılamaması g"b" b"r sorun 
do$urur. Bazen bu durumu önlemek "ç"n bey"n cerrahları, beyn"n 
çe!"tl" bölümler"n" uyarırlar ve görevler"n"n gerekl" olup olmadı$ına 
karar ver"rler: Örne$"n, d"l görevler"n"n veya temel motor görevler"n 
aksaması o kadar öneml"d"r k", hastaların b"rço$u ep"lept"k kalmayı 
terc"h ederler. 

Bey"n cerrahları, ayna nöronlarının bulundu$u yer"n hemen ar-
kasındak", b"r"nc"l motor korteks" uyardıkları zaman, hastanın vü-
cudunda kıpırdanmalar ba!lar. Korteks"n bel"rl" bölgeler"nde el, 
ba!ka bölgeler"nde a$ız, ba!kalarında ayak hareketlen"r. Bu uyarı, 
hasta uyanıkken yapılab"l"r: Beyn"n kend"s"nde acı algılayıcıla-
rı yoktur. Ne algıladıkları soruldu$unda hastalar, hareket kayna$ı 
denet"mler" dı!ındaymı! g"b" yanıtlar ver"rler; örne$"n, “sank" el"m 
kıpırdadı” derler: Dü!ünmeden yapılan b"r re&eks g"b". Cerrahlar, 
ayna nöronlarının bulundu$u “daha yüksek düzeyl"” motor alanlarda 
hastaları uyardıklarında, hastalar daha karma!ık eylemler gerçekle!-
t"r"r. Örne$"n, d"rsekler"n" gererler veya b"r !eye uzanırlar. Hareket 
esnasında, akıllarından ne geç"rd"kler" soruldu$unda hastalar, sank" 
elektro-uyarı bu özel eylem" gerçekle!t"rmek "ç"n b"r arzu veya dür-
tüye neden olmu! g"b", “bunu yapma arzusu algıladık” derler2. Bazı 
zamanlar hastalar, f"z"ksel olarak olmasa da dü!sel olarak kollarının 
hareket ett"$"n" algılarlar. Bu bulgular ı!ı$ında maymunun, "nsan-
ların eylemler"n" gözlemlerken, premotor korteks"nde olu!an ayna 
nöronları etk"nl"kler", ba!kalarının eylemler"yle "l"!k"lenmen"n "çsel 
algısı, hareket etme arzusunun payla!ımı ve daha yüksek sev"yedek" 
motor alanlarda, elektr"ksel uyarının sebep oldu$u duyuların benzer-
ler" olarak algılanırlar.

Bey#n sandv#ç g#b# m#d#r?
V"ttor"o ve meslekta!ları 1990’ların sonlarında bulu!larını yayım-
ladıkları zaman , ben hâlâ yüksek l"sans çalı!malarımı yapıyordum. 
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B"rkaç yıl sonra, St. Andrews’ın ortaça$dan kalma b"r #skoç kasa-
basında, doktora çalı!malarım "ç"n ara!tırma yaparken V"ttor"o 
Gallese’n"n bulu!ları hakkında konu!macı oldu$u b"r derse d"nle-
y"c" olarak katıldım. V"ttor"o’nun “b"rçok k"!" ba!ka k"!"ler" algı-
lama yöntem"m"z" görür ve o k"!"lere b"r sandv"ç g"b" tepk" ver"r” 
demes" ben" çok etk"lem"!t". Gülerek, “Üst ve alt katmanlar ba!ka 
k"!"ler" görmem"z" sa$layan görsel s"stem ve uygun motor tepk"ler" 
uygulamamızı tem"n eden motor s"stemd"r. Onlar ba!ka "nsanların 
akıllarını okumak "ç"n gerekl"d"r; ama sandv"ç"n ekme$" nasıl lezzet 
vermezse onlar da heyecan vermezler” ded" ve "lave ett": “#nsanların 
ço$u, ba!kalarını anlamamızın görsel ve motor s"stemler aracılı$ı "le 
de$"l, ama ba!kalarının ne yaptı$ını görme ve onlara tepk" verme 
süreçler" arasında olu!an özel b"r "!lemle gerçekle!t"$"ne "nanırlar. 
Bu özel "!lem"n nerede olu!tu$unu k"mse b"lmez, ama sandv"ç"n lez-
zet"n" veren "ç"ndek" malzeme g"b" tüm olgunun en "lg" çeken kısmı 
oldu$unda herkes hemf"k"rd"r”. 

V"ttor"o haklıydı. 1990’larda nörob"l"m, beyn"m"z"n dünyada 
gördükler" "le "lg"l" b"r göster"m yapılandırmasını sa$layan, görsel "!-
lem düzenekler"n" anlamaya ba!ladı. Görüntüler gözümüzdek" ı!ık 
algılayıcılarına gel"r ve burada küçük p"ksellere ayrı!ır. Bu a!amada 
bey"n, hücreler"n a!ama düzen"ne göre artan b"r karma!ıklık "ç"nde, 
görüntüyü yen"den kurar. Özgün görüntünün (k"!"ler veya nesneler) 
ayrıntılı tanımlaması bu anal"z"n sonucudur. Doktora çalı!mamı tam 
da bu süreç üzer"ne yapıyordum: Görsel "!lem"n a!ama düzen"n"n, 
dünyada gördükler"m"z" b"l"nçl" b"r z"h"nsel görüntüye nasıl dönü!-
türdü$ü üzer"ne.

Sorun, dünyada gördükler!m!zle dünyayı algılamanın aynı !ey ol-
mamasından kaynaklanıyor. Örne$"n, s"z" su dolu b"r barda$ı el"n"-
ze alarak "ç"nden su "çerken ve gülerken görürsem, su "çt"$"n"z" ve 
bundan ho!nut oldu$unuzu anlarım: Yaptı$ınızı görmeme "laveten, 
ne algıladı$ınız hakkında da sezg"sel b"r anlayı!ım olu!ur. 1990’lar-
da b"ld"kler"m"z, b"r"n"n b"r nesney" tutma görünümüne, görsel kor-
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tekste yanıt veren nöronlar oldu$u b"lg"m"z"n ötes"ne geçmezd". Bu 
nöronlar, b"r"n"n b"r nesney" tutma olgusunu bel"rler: Onlar yalnız 
ve yalnız, b"r"s" b"r barda$ı tuttu$unda ate!leme "ç"nde görünürler. 
Onlar büyük ölçüde yalnızca ve yalnızca dumana ba$lı olarak vı-
zıldayan b"r duman detektörü g"b" hareket ederler. Sorun, duman 
detektörünün dumanı algılaması dı!ında, dumana "l"!k"n gerçek b"r 
anlama yet!s! olmamasındadır. Duman ned"r? Dumanı ne olu!turur? 
Neye benzer b"r kokusu var? Duman detektörler"n"n "çer"k hakkında 
b"lg"ler" yoktur. Aynı !ey görsel s"stem "ç"n de geçerl"d"r. B"r"n"n bar-
da$ı tutmasını algılar; ama b"r su barda$ını tutmanın gerçekten ne 
anlama geld"$"n" b"lemez: Ser"nleme arzusu, susamı! olmak, eldek" 
so$uk barda$ı tutma algısı eylem" tet"klerler. Sonuçta, görsel s"stem 
algılar; ama anlamaz. 

D"$er yandan, motor s"stem"n, eylemler"n ayrıntılı programlama-
sını gerçekle!t"rd"$" dü!ünülürdü. Böylece, b"r"n"n b"r yer"n" kest"$"n" 
gördü$ünüzde, acı "ç"nde oldu$unu fark eder, yarasını tedav" "ç"n b"r 
yara bandı bulup get"r"rd"n"z. Motor s"stem"n, ne oldu$unu fark ed"p 
yardıma karar vermen"zden sonra, yalnızca bandı get"rme eylem"n"n 
"ç"nde oldu$u dü!ünülürdü.

Açıkçası, ba!ka b"r k"!"ye ne oldu$unu algılamayı sonuçlandı-
rıp, uygun b"r eylem ba!latmadan öncek" "!lem sürec", ba!kalarını 
anlamanın en öneml" kısmı olmalıydı. 1990’larda en gözde "nanç, 
beyn"n özel b"r bölümünün “z"h"nselle!t"$"” veya ba!kalarının "çsel 
ya!amlarının algılanması "!lem"n"n, görsel s"stemden alınan g"rd"ye 
temellend"r"lm"! olmasıydı. Bu s"stem, uygun tepk"ler önereb"l"r ve 
daha sonra motor ve premotor korteksler devreye g"rerek o eylemler" 
gerçekle!t"reb"l"rlerd". B"rçok b"l"m adamı bu “z"h"nselle!t"rme mo-
dülünü” ara!tırıyordu. 

Ot"zm"n "ncelenmes", bu z"h"nselle!t"rme "!lem"n" anlamanın 
anahtarı olarak dü!ünüldü. Ot"st"k b"reyler"n etra&arındak" dünya-
nın nasıl oldu$unu tanımlamada bazı zorlukları olmasına kar!ılık, 
normal görsel s"stemler"n"n oldu$u görünür. Aynı zamanda, ot"st"k 
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olmayan k"!"lerle kıyaslanab"lecek b"ç"mde motor görevler" gerçek-
le!t"ren normal motor s"stemler" oldu$u görülür. Bununla beraber, 
z"h"nselle!t"rme "!lemler"n"n, d"$er b"reyler"n b"rço$undan farklı ol-
du$u gözlemlen"r. S"ze M&M’ "n b"r torbasını göstersem ve "ç"nde 
ne oldu$unu sorsam, “M&M !ekerler"!” d"yecekt"n"z. Torbayı, ger-
çekte "ç"nde bozuk paralarımın oldu$unu ortaya çıkarmak "ç"n aç-
sam, !a!ıracaktınız. O sırada, arkada!ınız odaya g"rse ve s"ze, “Arka-
da!ınıza, torbada ne oldu$unu sorarsam ne cevap ver"r?” d"ye sorsam, 
“Tab"", M&M !ekerler"” d"yecekt"n"z. Arkada!ım ve meslekta!ım, 
Bruno W"cker, Fransa’ da b"rçok ot"st"k hasta üzer"nde benzer b"r 
deney gerçekle!t"rd". Onu z"yarete g"tt"$"mde, deneklerden b"r" olan 
Jerome adlı b"r genç adam oradaydı. Sohbet ederken Bruno, Jerome 
"ç"n “ Teor"k f"z"k üzer"ne doktorasını almak üzere. Hak"katen çok 
akıllı b"r genç” ded". 

Y"rm" ya!larındak" uzun boylu genç adam odaya g"rerken, “Je-
rome, memnun oldum!” d"ye kend"n" tanıttı. Bruno bana tanı!tırır-
ken, asla gözler"me bakmadan, odayı gözler"yle taradı. Ses"n"n tonu 
mekan"k deneb"lecek kadar düzdü. Bruno, çekmeces"nden b"r adet 
Dan"marka’ ya özgü b"sküv" kutusu çıkardı. “Bu kutuda ne oldu$u-
nu dü!ünüyorsun?” d"ye sordu. Jerome aynı düz sesle “B"sküv"” ce-
vabı verd". Bruno beklenen b"sküv"ler yer"ne "ç"nde renkl" kalemler 
olan kutuyu açtı. Jerome “öyle m"?” ded". Bruno, ara!tırma as"stanı 
odaya g"rerken kutuyu kapadı. Bruno, Jerome’a “As"stanımın kutu-
nun "çer"$" hakkında ne dü!ünece$"n" sanıyorsun?” d"ye sordu. Soru, 
bana göre Jerome’u a!a$ılayıcı b"r soruydu. Bruno’ya “Tanrı a!kına, 
Jerome teor"k f"z"k okuyor. Budalaca sorular sorma” demek "sted"m. 
Bununla beraber, Jerome a!a$ılanmı! g"b" görünmüyordu. Çok kısa 
sürel" b"r duraksamayla ve gene k"mseye do$rudan bakmadan“ renkl" 
kalemler” ded". Buz kes"lm"!t"m: Karı!ık matemat"k denklemler ona 
çok bas"t gel"rken, kend"s"n"n ve ba!ka k"!"ler"n b"ld"kler" arasındak" 
ayırım yet"s", gar"p b"ç"mde bulanık gözüküyordu. Farklı k"!"ler"n, 
farklı anlayı! durumlarının olab"lece$" kavramını anlaması, onun "ç"n 
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zor gözüküyordu. Motor s"stem"n"n "y" oldu$unun "!aret" olarak, bü-
tün olup b"ten" kusursuz b"ç"mde tanımlıyor ve göreb"l"yordu. Kolay 
anla!ılab"lecek !ek"lde konu!uyordu ve h"çb"r zorlukla kar!ıla!ma-
dan hareket edeb"l"yordu. Teor"k f"z"k dalındak" doktorası, mantıksal 
de$erlend"rme yetenekler"n"n ortalamanın üstünde oldu$unun açık 
"!aret"yd". Ancak, ba!kalarının ne b"l"p b"lmed"$"n" anlama yet"s" ek-
s"kt". 1990’ların sonlarında, bu tür gözlemlerden büyülenen g"tt"kçe 
artan sayıda ara!tırmacılar, beyn"n, ba!kalarının akıllarından geçen" 
anlamayla "lg"lenen özel b"r bölümünde ara!tırmalarını sürdürüyor 
ve bu bölümün, ot"st"k b"reylerde ba!arısız kaldı$ını gözlüyorlardı. 
Bu durum, V"ttor"o’nun bahsett"$" sandv"ç"n "ç"n"n lezzetl" b"ç"mde 
doldurulmasıydı.

Görmekten yapmaya 
V"ttor"o, ders"nde, “Ba!kalarının eylemler"ne tepk" vermem"z" sa$la-
yan bu z"h"nselle!t"rme "!lemler", yan" motor "!lemler, "!"n esas "lg"nç 
tara&arı de$"llerd"r: Onlar sandv"ç"n ekme$" g"b"d"rler. Sandv"ç"n 
"ç"n" ayna nöronları doldurur; bu sayede s"z"n hareketler"n"z ben"m 
hareketler"m olur: Sank" yaptı$ınızı h"sseder"m. Ba!kalarının eylem-
ler"n" algılama her zaman z"h"nselle!t"rme gerekt"rmez. Çok faydacı 
b"r alan olan premotor korteks"n"zdek" ayna nöronları ba!kalarının 
eylemler"n" sezg"sel b"r b"ç"mde algılamanızı sa$larlar.” dem"!t". 

O gün ö$le yeme$"ne g"tt"$"mde yed"$"m sandv"ç çok farklı lez-
zetteyd". Ben"m "ç"n çok bel"rg"n olan dü!ünce, V"ttor"o ve ek"b"n"n 
bulu!unun "nsan "let"!"mler"ndek" en büyük b"lmecey" çözecek anah-
tar olu!uydu: #nsanlar "ç"n ba!kalarının aklında neler oldu$unu anla-
yab"lme neden bu kadar kolaydı? Bu anla!ılır felsef" soru çok esk"d"r; 
fakat yüzlerce yıllık felsef" ara!tırmalar bel"rg"n b"r noktaya odaklan-
dı: Doyurucu b"r cevap sa$lamak "ç"n mantıksal çözümler çökmü!tü. 
%"md" nörob"l"m, tartı!maya yen" b"r ı!ık get"ren olguyu bulmu!tu: 
Kend" hareketler"m"ze ba$lanan görsel s"stem algılamasına anlam 
kavramı eklenm"!t". B"r"s"n"n barda$ı tutarken verd"$" görüntüyü, 
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kend" bardak tutma yetene$"mle b"rle!t"r"nce gördü$üm, anlamdan 
yoksun soyut b"r "zlen"m olmaktan çıkar. Aynı zamanda, yalnızca 
tutu! anında b"r duman detektörü olmaktan öte, bardak tutmaya "l"!-
k"n bütün b"lg"ler" eylem"n görüntüsüne ba$layarak, algılanana çok 
ö$ret"c" b"r anlam ekler. S"ze, yen" b"r gem"c" dü$ümü göster"p “An-
la!ıldı mı?” d"ye sorsam, önümde dü$ümü atma denemen"z, ben"m 
göster"m"m" anladı$ınızın en "nandırıcı kanıtıdır. Ayna nöronları, 
b"r eylem"n görüntüsünü motor programa ba$layarak aynı eylem" 
gerçekle!t"rmem"z" sa$larlar: Gördü$ünüzü, nasıl yapaca$ınıza dö-
nü!türür.

Bu bulu!tan o kadar çok etk"lenm"!t"m k", Parma’dak" ek"ple ça-
lı!mak "ç"n ba!vuru yaptım. B"r yıl sonra doktora tez"m"n son sunu-
!unu yaparak, b"r araba yükü kutu ve dü!üncelerle dolu b"r kafayla 
Parma’ya g"tt"m. %ehre bakan, esk" b"r ev"n en üst katında bulunan 
!"r"n b"r apartman da"res"ne ta!ındım. V"ttor"o kutularımı merd"-
venlerden yukarı çıkarırken bana yardım ett"; sonra da ben" ak!am 
yeme$"ne götürdü.

Üç yılımı alan #skoçya’nın gr" kı!larından sonra, Parma’nın ma-
v", güne!l" gökyüzü altında uyanmam ben" canlandırdı. Artık ev"m 
olan bu yen" !ehr"n sokaklarında dolandım; yakınlardak" b"r barda, 
güzel b"r kahve ve kremalı çörek molası verd"m. Tuhaf b"r b"ç"m-
de, Parma’da kend"m" ev"mde g"b" h"ssed"yordum. Esk" VW Golf 
marka arabamı, arkasında #skoçya’dan laboratuvara kadar süren uzun 
yolculu$a zar zor dayanan römorkla beraber, !eh"r merkez"n"n b"raz 
dı!ında bulunan, Parma’nın büyük hastanes"ne b"t"!"k, yen" b"r b"-
naya sürdüm. Üç katlı modern b"na, on yıl önce, ayna nöronlarının 
bulundu$u esk" yapının yer"ne, !"md"lerde yapılmı!tı. V"ttor"o bana 
çevrey" gösterd". Enst"tünün ortak ya!am alanının ortasında bulunan 
espresso mak"nes"nden b"r kahve sundu. On dak"ka sonra laboratu-
vara geçt"k.

#lk duydu$um !ey, ate!lenen b"r m"tralyöz ses"yd". O arada, "k" 
ara!tırmacı Alessandra Um"lta ve Evelyne Kohler’" maymun kar!ı-
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sında kâ$ıt sayfalarını yırtarken gördüm. Bu cezbed"c" ortama daya-
namazdım; "lk ayna nöronu denemem" yapmalıydım. Ampl"f"katör-
den nöronun eylem"n" duyarken, maymunun b"r fıstık yakaladı$ını 
"zled"m. Sonra, ben de b"r fıstık alırken, maymunun nöronu tekrar 
ate!led". %a!ırmı!tım! Alessandra “B"r ayna nöronunu "lk elden "nce-
lemek, onlar hakkında kâ$ıtlar dolusu okumaktan çok daha "nandı-
rıcı de$"l m"?” d"yerek bana gülümsed". Bu sefer, fıstı$ı d"$er el"mle 
ve maymuna göre çok farklı b"r açıdan almayı dened"m. “Nasıl tut-
tu$unla "lg"lenm"yorum, ben budala de$"l"m. Tuttu$unu gördüm ve 
dolayısıyla ate!ler"m!” derces"ne nöron tekrar ate!led".

Nöronlar arası ba$lantılara dayalı bey#n #"lev# 
Nöronların genell"kle nasıl çalı!tı$ını ve beyn"n çe!"tl" nöronları be-
l"rl" "!levler" gerçekle!t"rmek "ç"n nasıl kullandı$ını anlamak, ayna 
nöronlarını anlamak "ç"n esastır. Bey"ndek" nöronlar, b"r "!lem z"nc"-
r"nde çalı!an, az "!lem yapan ün"telerd"r. Bu z"nc"rde, kend"ler"nden 
önce gelen nöronlardan g"rd"ler alır ve kend"ler"nden sonra gelenle-
re çıktılar gönder"rler. Bu g"rd"ler ve çıktılar genell"kle k"myasal b"r 
yapıdadır: B"r nöron, kend" s"n"r uçlarının uzantısı olan ve s"naps 
d"ye adlandırılan s"n"r uçlarından ufak dozda nöro-"let"c"ler, nöron-
lar arası "let"ler "leten k"myasallar salgılar. Bu k"myasallar, z"nc"rde 
yer alan b"r sonrak" nörona akar. B"r sonrak" nörona, yalnızca tek b"r 
nöro-"let"c"3 dozu salgılanırsa pek fazla b"r !ey olmaz. Bununla be-
raber, salgılayan nöron çok etk"nse veya devreye g"ren d"$er nöronlar 
kend" nöro-"let"c"ler"nde b"r salgı patlaması meydana get"rm"!lerse, 
bu g"rd"ler b"r"k"r ve alıcı nöronun kend"s" de etk"nle!"r. Bunun "k" 
etk"s" vardır: B"r"nc"s", bu durum, alıcı nöronun s"napslarından nöro-
"let"c"ler" salgılamasına yol açar ve bu !ek"lde alıcı nöron artık gönde-
ren nöron olur. #k"nc"s", eylem !"ddet" o kadar kuvvetl"d"r k", nöron, 
b"r elektr"k yükü üret"r. Bu yük, laboratuvarda duydu$umuz “bum” 

3 Neurotransm"ter (E.N.)
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ses"n"n sebeb"d"r. B"r hücre, ne kadar çok g"rd" alırsa eylem e!"$"ne 
o kadar sık yönel"r; s"lah ate!lemes"n" andıran bu “bum”ların sıklı$ı, 
nöronun çok etk"n oldu$unun "!aret"d"r. Kuvvetlend"r"lm"! ses" d"n-
leyerek, b"r nöronun ne kadar etk"n oldu$unu ö$reneb"l"r ve "!lem 
z"nc"r"n"n bu özel a!amasının etk"nl"$" hakkında b"r algı alırız. B"r 
hücren"n etk"nl"$"n" arttıran uyarıcı s"napslara ek olarak, engelley"c" 
s"napslar olarak adlandırılan d"$er s"napslar, ters etk"ler olu!turarak 
alıcı s"n"r hücres"n"n etk"nl"$"n" azaltır.

Bey"n, 1014 s"napsla ba$lantılı olan, 1012 nöron "çer"r (1 ve arka-
sında 12 sıfır). Bu ba$lantıların b"ç"m düzen" s"n"r s"stem"n"n "!lev"n" 
tanımlar. Örne$"n, b"r nöron, b"r yandan d"key ç"zg"ye yanıt veren 
b"r nörondan, d"$er yandan da yatay ç"zg"ye yanıt veren b"r ba!ka 
nörondan uyarıcı g"rd"ler alırsa, artı "!aret"n" gördükçe ate!leyecek-
t"r. Benzer b"r nöron, yatay ç"zg"lere yanıt veren nörondan uyarıcı 
g"rd"ler alırken, d"key ç"zg"ye yanıt veren nörondan engelley"c" g"rd" 
alırsa, artık artı "!aret"ne de$"l eks" "!aret"ne yanıt verecekt"r. Burada 
öneml" olan, artı algılayıcı hücren"n eks" algılayan hücreden farklı 
olmadı$ıdır: D"$er nöronlarla ba$lanma model" onları farklıla!tırır.

F"zyologlar, Dav"d Hubel ve Torsten W"esel bey"ndek" tek b"r 
nörondan kayıt alab"len teller" beyne "lk olarak yerle!t"renlerd". 
Onlar da, yukarıda tanımlanan ve kafanın arka tarafında yer alan 
oks"p"tal kortekstek" hat algılayıcıların aynısını buldular. Bununla 
beraber, elektrotları yerle!t"rd"kler" zaman, oradak" nöronun ne tür 
ba$lantılar "ç"nde oldu$unu ve dolayısıyla da nöronların etk"nl"$"n" 
arttırmak "ç"n hang" uyarıcıyı kullanmaları gerekt"$"n" b"lm"yorlar-
dı. B"l"m adamı olmak, b"r ölçüde dedekt"f olmak demekt"r. El"n"z" 
çırparsınız, hücren"n etk"nl"$"n" d"nlers"n"z, hücre etk"nl"k model"n" 
de$"!t"rmezse, odadak" ı!ı$ı açıp kapamayı deners"n"z. Bu deneme, 
etk"nl"k de$"!"kl"$" yaparsa, nöronun g"rd"y" ses algılayıcılarından 
de$"l ı!ık alıcılarından4 alması gerekt"$" çıkarımını yaparsınız. Son-
ra, ekrandak" d"key ç"zg"ler" daha sonra da, yatay ç"zg"ler" ı!ıklandı-

4 Photoreceptör (E.N.)
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rırsınız; onları ekran üzer"nde önce sa$a sonra sola do$ru tararken 
hücrey" d"kkatl"ce d"nlers"n"z. Nöron etk"nl"$" üzer"nde farklı uya-
rıcılarla kıyaslama yaparak bu nöronun "!lev" hakkında f"k"r sah"b" 
olursunuz. Sorun, dened"$"n"z bel"rl" b"r hücre üzer"nde, olası uyarıcı 
ölçüsünün sınırsız olmasından kaynaklanır: B"r hücre, çok kuvvetl" 
b"ç"mde görmeye, sese, dokunmaya, kokuya, tada veya harekete ya 
da bunlarla "lg"l" bazı b"le!"mlere yanıt vereb"l"r. Bel"rl" b"r nöron, 
!eker tadına yanıt vereb"l"r; fakat bütün gününüzü, bu nöronu en "y" 
çalı!tıran uyarıcıya h"ç yakınla!madan, d"key ve yatay hatları kıyas-
layarak harcayab"l"rs"n"z: Oldukça s"n"r bozucu b"r "!. Bu sebepten, 
ayna nöronlarının ke!f" uzun zaman aldı. Ayna nöronları, maymun 
özel eylemler etk"nle!t"r"rken, hemen hemen bütün nöronların yanıt 
verd"$" premotor kortekste yer alırlar. Bazıları, maymun küçük b"r 
nesney" ba! ve "!aret parmakları arasında tuttu$u zaman, kuvvetl"-
ce yanıt ver"rler; fakat maymun el"n"n tamamını etrafına sararak b"r 
çubu$u tuttu$u zaman, yanıtın kuvvet" azalır. D"$er nöronların zıt 
terc"hler" vardır; ama yeterl" derecede uzun denemeler yaparsanız, 
her nöron "ç"n en etk"l" eylem" bulursunuz. H"ç k"mse maymunun 
kar!ısına geç"p, ba!ka b"r"s"n"n yenecek b"r !ey" tutma görünümü 
g"b" tamamen de$"!"k sınıfta b"r uyarıcıya tepk"s"n" gözlemlemey" 
dü!ünmed". Bu b"r süpermarket bölümünde !arap aramak "ç"n göz 
gezd"r"rken, bütün ra&arın tahıl "çerd"$"n" görmen"z g"b"d"r. Böyle 
b"r durumda, k"m paketler"n arkasını acaba !arap orada mı saklı d"ye 
kontrol ederd"? 

Parma’ dak" ek"p üyeler" maymun küçük b"r nesne yakaladı$ı za-
man, özel b"r nöronun yanıt ver"p vermed"$"n" ö$renmek "ç"n, b"r 
deneyc!n!n maymuna vermek üzere üzümü el"ne aldı$ı sırada da, nö-
ronun ate!led"$"n" gördüler. #lk bakı!ta, bu g"b" "lave eylemler, bey-
n"n "!lev alanı hakkında ed"nd"$"m"z "zlen"me uymadı$ı "ç"n, d"kkate 
alınmayab"l"r: Tıpkı !arap !"!es"n" tahıl bölümünde aramamız g"b". 
Daha da ötes", bu bölgedek" hücreler"n yüzde doksan kadarı da ba!-
ka b"reyler"n eylemler"ne yanıt vermezler. Ama bu eylem, defalarca 
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ve defalarca tekrarladı$ında Parma ek"b", gözlemler"n" "y"ce c"dd"ye 
aldı. B"r bakıma, ek"b"n ayna nöronlarının varlıklarını fark etmeler" 
tamamen !anstı; ama tesadüfen buldukları !ey"n önem"n" fark etme 
"çgörüler" vardı. 

Beyn#n eylem sözlü$ü 
Ayna nöronları, eylemler"n "ncelenmes" ve gerçekle!t"r"lmes"ne ya-
nıt ver"yorlarsa ne tür eylemlere yanıt ver"yorlardı? Hemen hemen 
premotor kortekstek" tüm nöronlar, özel eylemler gerçekle!t"r"rler. 
Nöronların seç"c"l"$" de$"!kend"r. Seç"c"l"k, b"r nöronun en çok ve 
en az yanıt verd"$" uyarıcıları yansıtır. B"r benzetme yaparsak: S"-
z"n müz"k seç"c"l"$"n"z", s"ze çe!"tl" pop, rock, caz ve klas"k müz"k 
parçaları çalarak ölçeb"l"r"m. Klas"k müz"$" çok sev"p d"$erler"n" hor 
görürsen"z, ahenk e$r"n"z"n oldukça dar oldu$unu ve çok fazla seç"c" 
oldu$unuzu söyleyeb"l"r"m. D"$er yandan, çaldı$ım müz"$"n tama-
mını b"r dereceye kadar be$end"ysen"z çok az seç"c" oldu$unuzu ve 
ahenk e$r"n"z"n çok gen"! oldu$unu söyleyeb"l"r"m. 

Aynı !ey hücreler "ç"n de geçerl"d"r: D"$erler" eylemler"n b"rço-
$una yanıt ver"rken bazıları her eyleme de$"l, yalnızca maymunun 
özel b"r eylem"ne kuvvetl" b"ç"mde yanıt ver"rler. De$"!"k nöronların 
de$"!"k öncel"kler" vardır. Bazı nöronlar, maymun fıstı$ın dı! kabu-
$unu kırarken, bazıları fıstı$ı parmakları arasında tutarken, b"r ba!-
kaları fıstı$ı tutup a$zına get"rd"$"nde, b"r d"$erler" fıstı$ı dudakları 
arasına aldı$ında, b"r kısmı da fıstı$ı ç"$nerken yanıt ver"rler. De$"!"k 
nöronlar, örne$"n, maymun "k" el"yle daha büyük nesneler" kavradı-
$ında, "!"n "ç"ne g"rerler.

Bu nöronlar, de$"!"k seç"c"l"kler" "ç"nden, gen"! eylem b"r"mler"ne 
b"rle!t"r"leb"len b"r eylem “sözlü$ü” ortaya koyarlar. Örne$"n, “fıstık 
yeme” eylem d"z"s", bu de$"!"k nöronları b"rle!t"rerek olu!turulab"l"r: 
#lk nöronlar kabuk kırma sırasında, sonra sırasıyla kabuktan fıstı-
$ı çıkarırken, fıstı$ı a$za get"r"rken vs. etk"nd"rler. Sonuçta, de$"!"k 
hücrelerdek" eylem d"z"s" karma!ık b"r eylem olu!turur. Nöronlar ke-
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l"melere, s"n"rsel eylem sıralaması da cümlelere benzer. Cümlelerde-
k" kel"meler g"b" premotor nöronların özel b"r kısmı, de$"!"k eylem 
d"z"ler" düzenlemek "ç"n kullanılırlar: Fıstık yeme örne$"nde yer alan 
nöronların b"rço$u, kabuk kırma nöronları har"ç, örne$"n, üzüm ye-
me eylem"nde de kullanılır. B"r bakıma, premotor nöronların etk"n-
l"$", eylem d"l"n" yansıtır.

Nörondan nörona de$"!en, onun seç"c"l"k boyutudur. Bazıları, 
maymun b"r nesney" sol el"yle de$"l yalnızca sa$ el"yle yakaladı$ında, 
bazıları da her "k" !ıkta da yanıt ver"rler. Bazılarıysa her "k" !ıkta yanıt 
ver"rken aynı zamanda, maymun, nesney" eller" yer"ne dudaklarıyla 
aldı$ında da yanıt ver"rler. B"z"m sözel örneklemem"zde, de$"!"k se-
ç"c"l"k boyutlarındak" nöronlar de$"!"k özell"$" olan kel"melere ben-
zerler: en az seç"c" olanlar “almak” g"b" nasıl olaca$ının bel"rt"lmed"$" 
f""llere benzerler. En çok seç"c" olanlar “sa$ elle alma” dey"!" g"b"d"r.

Görüler# eylem dünyasına get#rme
Premotor nöronların yalnızca yüzde onu, maymun oturup ba!kaları-
nın eylemler"ne bakarken yanıt veren ayna nöronlarıdır. Bu ko!ullar 
altında, premotor nöronların büyük ço$unlu$u sess"z kalır. Maymun, 
kend"s" b"r eylem gerçekle!t"r"rken, hareketlend"r"c" nöronun ayna 
nöronu mu yoksa sıradan b"r premotor nöron mu oldu$unu anlama-
nın b"r yolu yoktur. %"md"l"k, bu ayna nöronlarının b"ç"msel olarak 
d"$er nöronlardan farklı oldu$una (örne$"n, de$"!"k !ek"ller" olma-
sı) "nanmamızı gerekt"ren b"r sebep yoktur. Büyük olasılıkla, d"$er 
nöronlardan farklı olmaları yalnızca onların "let"!"m özell"kler"nden 
kaynaklanmaktadır: Toplum ya!amında "y" "l"!k"ler "ç"nde olmanın 
çok !ey "fade etmes" g"b".

Ayna nöronları, uyarıcı g"rd"ler" b"r !ek"lde, beyn"n ba!kalarının 
eylemler"n" görüntüleyen görsel bölümler"nden alırlar. Yaptıkları, bu 
"let"!"mler vasıtasıyla, görsel bey"n bölümler"n"n görsel d"l"n", maymu-
nun kend" eylemler"n"n motor d"l"ne “tercüme” etmekt"r. Bu "!lem" 
dü!ündü$ümüzde, bu tercümen"n tam b"r muc"ze oldu$unu görürüz. 



AYNA NÖRONLARININ KE%F# 17

B"r koyun foto$rafını ve kulaklarımıza gelen “koyun” kel"mes"-
n" b"rl"kte dü!leyel"m. Bunlar tamamen b"rb"r"nden farklı !eylerd"r: 
B"r", b"z"m gözler"m"zle algıladı$ımız foto$raf f"lm" üzer"ndek" g"b" 
k"myasal süreçt!r. D"$er", "nsanın ses aygıtının olu!turdu$u hava ha-
reketler"d"r. Bu "k" olgu temelden farklıdır; bununla beraber beyn"-
m"z, onları o kadar kuvvetl" b"ç"mde b"rle!t"r"r k", onların gözüken 
h"çb"r ortak yanı olmadı$ını anlamamız "ç"n etk"n !ek"lde dü!ünme-
m"z gerek"r. Her nasılsa beyn"m"z, kel"men"n ses"n", hayvanın görün-
tüsüne tercüme ett"$" g"b", tam ters"ne, hayvanın görünü!ünü onu 
tanımlayan kel"men"n ses"ne tercüme eder. 

Aynı !ey eylemler"m"z "ç"n de geçerl"d"r. B"r eylem gerçekle!t"r-
d"$"m"z zaman, beyn"m"z kaslarımızı harekete geç"r"r. D"$er yandan 
ba!ka b"r"s"n"n eylemler"n" görmem"z, gözler"m"ze ı!ık vurmasıyla 
"l"!k"l"d"r. Bunlar y"ne temelde farklı olan "k" !eyd"r. Bununla beraber, 
beyn"m"z onları o kadar güçlü b"ç"mde b"rle!t"r"r k", bu gerçe$" gör-
mem"z zorla!ır: F"z"ksel olarak vücudumuzdak" kasların hareket"yle, 
ret"naya vuran ı!ı$ın h"çb"r ortak yanı yoktur. Ayna nöronları, hem 
maymun bel"rl" eylemler" gerçekle!t"r"rken hem de ba!kalarının aynı 
eylemler" yaparken olu!an algılamalara yanıt ver"rler. Görsel kor-
teksle ayna nöronları arasındak" s"n"rsel ba$lantıların b"ç"m düzen", 
eylem yapmanın motor d"l" "ç"nde ba!kalarını görmen"n görsel d"l" 
d"ye tercüme ed"lmel"d"r.

Bey#n amaçları nasıl kodlar?
Ayna nöronları, "nceled"kler" eylemler", gerçekle!en eylemlere tercü-
me sırasındak" duyarlılıklarında farklılık göster"rler. Bel!rg!n "ek!lde 
uyumlu ayna nöronları, adlarından da anla!ılaca$ı g"b", ba!ka b"rey-
ler"n eylemler"n" harf" harf"ne genel ter"mlerle tercüme ederlerken 
aynı zamanda maymunun fıstı$ı el"yle m" yoksa a$zıyla mı tuttu$una 
bakmaksızın etk"nle!eb"len gen"! motor seç"c"l"klere sah"pt"rler. Ba!-
ka dey"!le, tutma görüntüsüne el veya a$ız fark etmeden yanıt ver"r-
ler. Bu nedenle, böyle b"r nöron, gözlemled"$" eylemler" çok genel 
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ter"mlerle yanıtlar: Türkçe’dek" “almak” veya “tutmak” kel"meler"n"n 
yakınlı$ı g"b". Böyle b"r yanıtlama b"ç"m" d"kkat çek"c"d"r: B"r"s"n"n 
elle veya a$ızla tutması çok farklı görünür; buna ra$men, bu fark-
lı görsel tanımlamalar, premotor nöronların motor d"l"nde tek b"r 
kel"meye tercüme ed"l"r, “almak”. Ayna nöronları, her nasılsa, bey-
n"n görsel ve motor bölümler"n" ba$lamadak" özell"kler" neden"yle, 
tutma eylem"n"n çe!"tl" a!amalarını, eylem" uygulayan premotor nö-
ronlara ba$lamayı ba!arırlar. Bazı çok uyumlu ayna nöronları, eylem 
olu!umu sırasında oldukça özeld"rler. Örne$"n, yalnızca b"r nesney" 
sa$ el"n ba! ve "!aret parmakları arasında sıkı tutma g"b" çok özel b"r 
tutma uygulamasını yanıtlarlar; ama onlar da bu sıkı tutma eylem"ne, 
el veya a$ız ayırımı yapmadan yanıt ver"rler. 

Bazı nöronlar "ç"n gözlenen ve gerçekle!t"r"len eylemler arasın-
dak" uyum, “almak” veya “genel olarak tutmak” g"b" kavramsal düzey-
de oldukça gen"! kapsamlı olmasına ra$men d"$er ayna nöronlarında 
daha "nce b"r ayar vardır. Bazıları, yalnızca maymun sa$ el"yle tut-
tu$u zaman etk"l"d"rler ve yalnızca bu sa$-el tutu!una yanıt ver"rler. 
Ba!kaları yalnızca a$ızla tutu!u yanıtlarlar. D"$erler" daha da "nce 
ayarlı olup, maymun çok özel b"r tutu! !ekl" uyguladı$ı zaman yanıt 
ver"rler k" bu durumda maymunun nesney" el"n"n bütünüyle tutması 
yeterl" olmayıp özel b"r tutu! !ekl"n"n gözlemlenmes" gerek"r. Daha 
özel ayarlı olan bu nöronlar, tam uyumlu ayna nöronları d"ye adlan-
dırılır. 

Bu çok düzeyl" tanımlama, lüzumsuz b"r laf kalabalı$ı g"b" gö-
zükeb"l"r: Tam uyumlu ayna nöronları tarafından ayrıntılar do$ru 
tercüme ed"leb"l"yorsa neden d"$er nöronlar daha az özell"kl" ola-
b"l"yorlar? Yanıt bas"t olab"l"r. B"r tango ders"ne katıldı$ınızı ve ö$-
retmen"n"z"n gösterd"$" gancho’nun (bacak çev"rme) nasıl yapıldı$ını 
ö$renmen"z gerekt"$"n" dü!ley"n. Daha önce h"ç gancho yapmadı$ı-
nızdan gancho "ç"n kusursuz b"r motor programdan ve tam uyumlu 
ayna nöronlarından yoksunsunuz demekt"r. Buna ra$men, her adı-
mınızda, baca$ınızı kaldırdıkça bu eylemle "lg"l" ve gancho gözlem" 
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sırasında etk"nle!en tam uyumlu ayna nöronları, s"ze, en azından 
aya$ınızı arkaya do$ru kaldırmanız gerekt"$" algısını vererek etk"n-
le!"rler. Alı!tırmalar yaparak artık kend" gancho’nuzu ayak kaldırarak 
ba!latırsınız. Bu nedenle, gen"! ayarlı ayna nöronları, ayrıntılarını h"ç 
uygulamadı$ınız yen" eylemler "ç"n, özell"kle öneml" olab"l"rler. On-
lar uzmanla!ana kadar d"$er nöronlara kes"n "ht"yacınız vardır.

Esas olan ayrıntıları algılamaktır: Örne$"n, örgü örmey" ö$renme 
çalı!masında, uzman hareketler"n gözlem" “"$nen"n "ler" ger" hare-
ket"” g"b" çok genel b"r algılamaya dönü!ürse bu çalı!ma üm"ts"zd"r. 
Yalnızca büyük annen"z"n yaptı$ını "ncel"yorsanız bu tanımlama fay-
dalıdır. Buna ra$men, "lk kaza$ınızı örmek "stersen"z – özell"kle ger-
çekten g"ymek "sted"$"n"z - özell"$" olan hareketlere, daha ayrıcalıklı 
yer ver"lmes" gerekl"d"r. #!te bu gerekl"l"k, daha özel ayna nöronlarına 
önem kazandırır.

Gen"! kapsamlı ve "nce ayarlı ayna nöronlarının karı!ımı tarafın-
dan gerçekle!t"r"len e!zamanlı, çok düzeyl" tercüme sayes"nde may-
mun, çok esnek b"r tercüme kavramıyla donatılmı! olur. Bu tercüme, 
b"r kameranın yakınla!tırma yapmaya yarayan lensler"ne benzer: 
Ba!kalarının eylemler"n"n ayrıntılarını "çer"ye olayın daha genel al-
gısını dı!arıya yakınla!tırır. 

B!r eylemden haberdar oldu"umuzda ne olur?
Buraya kadar ba!ka b"reyler"n görünümler"ne odaklandık. Bununla 
beraber sıklıkla, ba!ka k"!"ler"n eylemler"n", onları bas"tçe d"nleye-
rek anlayab"l"r"z. 1980’lerde, Coca-Cola’nın çok me!hur b"r radyo 
reklamı vardı: B"r basınç tıslaması "le açılan !"!en"n ses", metal ka-
pa$ın masaya vurması ve t"tremes", barda$a dökülen b"r sıvı, sa-
bırsızca yutarken çıkan “gluk gluk” sesler", ferahlamaktan ho!nut 
b"r "ç"c"n"n “oh!” ses". %"md", 20 yıl sonra, sıcak b"r günde bu sesler, 
bende hâlâ su "çme "ste$" uyandırab"l"r. Nasıl olur da ba!kalarının 
eylemler"n"n ses", beden"m"zde, böyles"ne dayanılmaz kuvvetl" etk" 
olu!turab"l"r?
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Sorunun yanıtı Parma’ya vardı$ım sırada geld". V"ttor"o, Ales-
sandra ve Evelyne yanıt ver"r gözüken ayna nöronlarından aldıkları 
kayıtlarda, onların yalnızca maymun b"r !eyler gördü$ü zaman de$"l 
eylemler"n ses"n" aldı$ı zaman da yanıt verd"kler"n" gözlemled"ler. 
Bunu tak"ben, bu nöronların de$"!"k eylemler" ne derecede "y" ayırt 
edeb"ld"kler"n", görsel ve "!"tsel yanıtlar arasında ne ölçüde "y" uyum 
sa$layab"ld"kler"n" anlamak "sted"k. Açıkçası bu nöronlar, ba!kaları-
nın eylemler"n" anlama konusunda b"ze yardımcı oluyorlarsa s"z"n 
b"r kâ$ıt parçasını yırtmanızı, ben"m yırtmam ve aynı !ek"lde s"z"n 
b"r bardak kola "çmen"z", ben"m "çmem olarak tercüme etmel"yd"ler. 
Tercüme yanlı!sız, de$"!"k eylemler" ayırt eder b"ç"mde olmalıydı. 
E$er s"z"n tüm eylemler"n"z ben"m tüm eylemler"m", uyu!malarına 
bakmaksızın, etk"l"yorsa s"stem yanlı! olacaktı.

Buna ba$lı olarak, maymun b"r kenarda kâ$ıt parçası yırtar g"b" 
ses çıkaran eylemler yaparken onun görü! sahası dı!ında ve arkasında 
b"z b"r kâ$ıt parçasını yırtarken nörondan kayıt aldık. Sonra, ıslak-
ken yırtma g"b" sess"z b"r deneme yapmak üzere, kâ$ıdı yetecek kadar 
uzun b"r süre suya batırdım ve maymuna verd"m. O da b"r kö!ede 
kâ$ıdı çabucak yırttı. Kâ$ıt ıslak oldu$undan, maymun yırtma ses"n" 
duyamadı$ı g"b", eylem" yaparken gözler"n" kapadı$ımdan, kend"n" de 
eylem anında göremezd". Bununla beraber hücre ate!leme yaptı: Bu 
da yırtma eylem" "le "lg"l" b"r motor nörondan ba!kası olamazdı. Aynı 
nöron, maymun fıstık kabu$unu kırarken ate!leme yapmadı: Bu da 
seç"c"l"$" kanıtladı. Daha sonra maymunun arkasında durduk ve ses 
get"recek !ek"lde kuru b"r kâ$ıt parçasını yırttık. Nöron, sank" may-
mun kâ$ıt parçasını kend"s" yırtmı! g"b", gene ate!leme yaptı. Bu sefer, 
maymunun arkasında fıstık kabu$unu kırdık; hücren"n kâ$ıt yırtma 
"le kabuk kırmaya "!"tsel yöntem bakımından da aynı seç"c"l"$" göster-
d"$"n"n "!aret" olarak hücrede hareket olmadı. B"raz daha kâ$ıt ıslatıp 
maymunun önünde durarak sess"zce ıslak kâ$ıdı yırttık. Nöron gene 
ate!leme yaptı; ama sess"zl"k sa$lamak "ç"n daha önceden çatlattı$ımız 
fıstık kabu$unu sess"zce kırarken b"z" gören nöron etk"s"z kaldı. 
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Bu bulu!, ayna nöronlarının görme, ses ve eylem uygulamasını 
b"rle!t"rd"$" anlamına gel"r. Onlar “üç d"ll"” nöronlar olup hem görsel 
hem de "!"tsel d"llerden maymunun kend" eylemler"ne tercüme ya-
pab"l"rler. Bununla beraber en öneml" bulu!, ayna nöronlarının her 
üç yöntemde de seç"c" olmalarıydı. Bu nörona benzer b"rçok nöron 
bulduktan sonra, dü!üncem çok bel"rg"nle!t": Seç"c" "!"tsel ayna nö-
ronları, bu ürünler" tüketme ve be$enme "le b"rle!t"rd"$"m"z motor 
programlarımızı etk"nle!t"rd"kler"nden, Coca Cola örne$"ndek" g"b" 
radyo reklamları, b"z" reklamı yapılan ürüne uzun sürel" ba$lar. Ama 
bundan da ötes", bu g"b" nöronlar b"ze, ayna nöronlarının yalnız-
ca b"r eylem"n görüntüsünü onun uygulaması "le b"rle!t"rmed"$"n" 
göster"r: Maymun görme veya ses yoluyla eylem"n farkına vardı$ı 
zaman, benzer eylem" kend" uygulamasına ba$lıyordu: Sank" eylem, 
aynı eylem" maymunun gerçekle!t"rme b"ç"m"ne ba$lanmı!tı.


