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EMPATİK BEYİN – CHRISTIAN KEYSERS 

İlknur Karagöz, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 5. Sınıf

“Klip, çocukken en sevdiğim filmlerden olan 

James Bond rolünde Sean Connery’nin oynadığı 

Dr. No filminden alınmış. Sean, yatakta yatıyor, 

beyaz çarşaflar uyuyan vücudunu sarıyor. Sonra el 

büyüklüğünde bir tarantula çarşaflar arasından 

ortaya çıkar. Ayaklarıyla Bond’un kollarını 

tarayarak başına doğru yavaşça 

ilerler. Örümceğin her adımı, 

keskin pençesinin tutunduğu 

küçük bir çukuru derisinde 

oluşturur gibidir. Derisindeki 

karıncalanma duyusuyla uyanırken 

Bond gerilir. Kalbinin ritmik güm 

güm vuruşları kulaklarını şişirir. 

Belkemiğinde ani bir ürperti 

hisseder. Örümcek bir an durur. 

Bond’un yüzüne dik dik bakar, 

pençesini bir canavar gibi açar ve 

şimdi Bond’un başına doğru biraz 

daha hızlı hareketlenir… 

Klibi en az yüz defa seyrettiğim 

için, genelde artık onu izlemem. 

Bunun yerine izleyicilere bakarım. 

İyi görebildiğim birkaç kişiyi seçer, onların 

yüzlerine ve vücutlarına bakar ve akıllarından 

geçeni onlara sormadan anlarım. Onu görebilirim. 

Korkularını hissedebilirim. Aslında bu durum, 

kendilerinin tamamen güvende olduklarını 

bilmelerinden, örümceğe ve Sean Connery’nin 

duyusuna rağmen bir korku ve zevk karışımıdır. 

(Bu arada Sean Connery de aynı durumdadır: 

Tarantula özel efektler kullanımıyla göğsünün 

üzerine konmuş bir cam tabakası üzerinde 

yürümektedir.) Buna rağmen sahneyi izlerken, 

izleyicilerin kalp atışları hızlanır, biraz terlemeye 

başlarlar, vücutları gerilir ve hatta bazıları 

örümceğin pençeleri kendi derilerini 

süpürüyormuşcasına kollarının karıncalandığını 

hissederler. James Bond’la iletişime geçiyoruz: 

Onun hissettiklerini hissetmeye başlıyoruz. Fakat 

neden?...” (Keysers, 2011, ss. xvii-xviii) 

Evimizin rahat koltuğunda otururken ya da 

sinemada onlarca kişiyle aynı 

ekrana bakarken, aslında ortada 

tarantula ve benzeri bir tehlike 

olmadığından son derece emin 

olmamıza rağmen nasıl oluyor da 

başrol oyuncusunun bütün 

gerginliğini hissedebiliyoruz? Kalp 

atışlarımız hızlanıyor, kaslarımız 

geriliyor adeta kendimizi ‘onun 

yerinde’ hissediyoruz?  

Bu duygu ekran karşısında 

olduğumuz durumlarla sınırlı 

değildir, hatta bu sadece çok 

küçük bir örnektir. Mesela bir 

gitar solosu dinlerken el 

kaslarımız neden gayri ihtiyari 

gitar çalıyormuşuz gibi kasılıp 

gevşemeye başlar? Ya da neredeyse her gün 

yaşayabileceğimiz daha sıradan bir örnek olarak, 

karşımızdaki insan esnediğinde neden biz de 

esneme ihtiyacı duyarız? Çünkü ‘kendimizi 

diğerinin yerine koyma’ ya da Türkçeye de 

yerleşmiş kullanımıyla ‘empati’ aslında gündelik 

hayatımızın diğer insanlarla ilişkide olduğumuz 

her ânında bizimledir. Sosyal ve kültürel olarak 

benimsediğimiz, eksikliğinin neredeyse sosyal bir 

gerilik olarak düşünüldüğü bir duygudur empati. 

Öyle ki ‘sana yapılmasını istemediğin şeyi 

başkasına da yapma’ diye bir ilkemiz vardır. Pek 

bu ilke nereden geliyor? Sadece kültürel bir 



Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi  Kitap Köşesi 

   Bahar Sayısı 2014 | Cilt:6 | Sayı:7 

kaynaktan mı köken alıyor yoksa genlerimizle 

taşıdığımız ve aktardığımız bir tür özelliği midir? 

Aralık 2011’de Alfa Yayınlarının Bilim-Felsefe 

serisinden çıkan Empatik Beyin’de Christian 

Keysers bu sorulara cevap arıyor. Hollanda 

Nörobilim Enstitüsü’nde Toplumsal Beyin 

laboratuarının başkanı ve Groningen Üniversitesi 

tıp fakültesinde profesör olan Keysers’in 

çalışmaları toplumsal bilişimin nöral temelleri 

üzerine yoğunlaşmıştır. Keysers ‘Empatik Beyin’de 

neredeyse bütün davranışlarımızın kökeninde 

yatan empati duygusunu 20. yüzyılın en önemli 

keşiflerinden olan ‘ayna nöronları’yla ilişkilen-

diriyor. İnsanın konuşma yeteneğinin, duygu-

larının, algılarının, sezgilerinin,  toplumsallaşma 

isteğinin ve paylaşma etkinliğinin de temelinde 

ayna nöronlarının olduğuna dikkat çekiyor.  

Ayna nöronlarının ilk keşfi 1990ların ortalarında 

Vittorio Gallase, Giacomo Rizzolatti ve ekibinin 

makak maymunlarıyla yaptıkları deneyler 

esnasında oldu. Bir maymunun bir eylemi izlerken 

beyninde tetiklenen nöronla o eylemi yaparken 

tetiklenen nöronun aynı olması nörobilimde yeni 

bir çığır açtı.  

Ayna nöronlarının keşfi yalnızca empati 

yeteneğimizi açıklamakla sınırlı kalmadı. Bunun 

yanında birtakım rahatsızlıkların mekanizmasının 

da anlaşılmasına katkıda bulundu. Otizm ve 

Asperger Sendromu gibi hastalıklarda karşısındaki 

kişinin duygularını okuyamamak ve sosyal ilişki 

kuramamak durumlarının ayna nöronlarla ilgisi 

olduğu düşünülüyor. Şizofrenide görülen 

ekopraksi ve ekolali semptomlarının da hastalık 

seyrinde ayna nöronlarının etkilenmesiyle ilişkili 

olduğu varsayılıyor. Antisosyal kişilik bozukluk-

larında vicdan ve acıma duygusunun oluşma-

masının da bu mekanizmalarla bağlantılı olduğu 

pekâlâ tartışılabilir. 

Keysers ‘Empatik Beyin’de nörondan bireye 

bireyden topluma olacak şekilde oldukça 

sistematik bir sıra izliyor. Kişisel tecrübeler, 

laboratuar deneyleri ve sosyal meselelerle 

zengileştirdiği içerik bize psikolojiden sosyolojiye, 

hukuktan etiğe kadar geniş bir yelpazede 

düşünme ve olguların kökenine inme imkânı 

sağlıyor. 

Kitap ilgi çekici bir içeriğe sahip olmakla beraber 

oldukça akıcı ve anlaşılır bir anlatıma sahip. 

‘Empatik Beyin’in popüler bilim kitabı takipçilerini 

‘toplumsal’ beyinde harika bir yolculuğa 

çıkaracağını temin ediyorum. Eğer nörobilimle 

veya psikolojiyle ilgileniyorsanız, büyük bir zevkle 

okuyacağınız bu kitabı kesinlikle kaçırmamalısınız. 

Keyifli okumalar dilerim. 

 



 

 

 


