
Hepimiz, her gün belki de yüzlerce kez karfl›m›za ç›kan yüzleri “okuruz”. Birisi bizden hofl-
land›¤›n› söyledi¤inde, bu sözlerinde içten olup olmad›¤›n› anlamak için onun gözlerinin içi-
ne bakar›z. Yeni biriyle tan›flt›¤›m›zda, üzerinde b›rakt›¤›m›z izlenimi anlayabilmek için yü-
zünü inceleriz. Birinin gözleri parlayarak gülümsedi¤ini görürsek, e¤lendi¤ini düflünürüz.
Elbette, bir gülümseme baflka biçimlerde de yorumlanabilir. Bafl› önüne düflmüfl, dudakla-
r›n›n köfleleri gerilmifl, abart›yla gülümseyen birini gördü¤ümüzde, ona kötü bir flaka yap›l-
d›¤›n› ve onun da buna alayla karfl›l›k verdi¤ini düflünebiliriz. Birine k›sa bir süre gülümse-
dikten sonra bak›fllar›n› kaç›rarak yere çeviren birini gördü¤ümüzdeyse, belki de onun kar-
fl›s›ndakine kur yapt›¤›n›. Bu kararlara varmak için, o insanlar›n söylediklerini duymaya ge-
reksinimimiz yoktur. Yüz ifadeleri öyle güçlü bir iletiflim arac› ki, insanlar›n yüz ifadelerin-
den ne düflünüp ne hissettiklerini anlaman›n baz› kurallar› olmal›! Gerçekten de
insan yüzü, duygular›n d›fla vurulmas›nda kullan›lan evrensel bir “iflaret sis-
temi”ne sahip. Araflt›rmalar gösteriyor ki, gezegenin hangi köflesinde ya-
flarlarsa yaflas›nlar, tüm insanlar, bir baflka insan›n yüz ifadesinden, kor-
ku, flaflk›nl›k, öfke, tiksinti, üzüntü, ›st›rap ya da keyif gibi temel duygu-
lar› tan›yabiliyorlar: ABD’deki California Üniversite-

si’nden Paul Ekman’sa, çok özel biri; t›pk› korku
dolu bir yüz ifadesinin öfkeli bir yüzden kolayca
ay›rt edilebildi¤i gibi, Ekman da 15 farkl› ke-
yif ifadesini birbirinden kolayca ay›rt edebili-
yor. O, dünyan›n en ünlü “yüz okuyucusu”.

DUYGULARIN AYNASI

Yüz 
‹fadeleri



1872 y›l›nda Charles Darwin, “‹n-
sanda ve Hayvanlarda Duygular›n ‹fa-
desi” adl› kitab›nda, tüm memeli canl›-
lar›n duygular›n›n yüzlerinden okuna-
bilece¤ini yazm›flt›. Paul Ekman,
1960’l› y›llarda yüz ifadeleri üzerinde
çal›flmaya bafllad›¤›nda, kimsenin yüz
ifadelerini okuman›n “kurallar›n›” bil-
medi¤ini farketmifl. Ekman, farkl› yüz
ifadeleri tak›nm›fl kad›n ve erkek fo-
to¤raflar›n› yan›na al›p, Japonya, Bre-
zilya ve Arjantin gibi farkl› kültürlere
sahip ülkelerde araflt›rmalar yapmaya
bafllam›fl. Gitti¤i her yerde, insanlar›n
bu yüz ifadelerinin ne anlama geldi¤i-
ni tan›mlayabildiklerini, dahas› bu ta-
n›mlar›n birbiriyle tutarl› oldu¤unu
görmüfl. Peki ya bu durum, endüstri-
leflmifl ülkelerde yaflayan ve ayn› film-
leri, benzer televizyon programlar›n›
seyreden insanlar›n, benzer kültürel
kurallar› ö¤renmesinden kaynaklan›-
yorsa?  Bunu anlamak için, Ekman bu
kez, endüstrileflmifl ülkelerin kültü-
rüyle ba¤› olmayan insanlar›n yaflad›-
¤›, Papua Yeni Gine ormanlar›ndaki
uzak köylerin yolunu tutmufl. Bu in-
sanlar›n da foto¤raflardaki yüz ifade-
lerini yorumlamakta zorlanmad›klar›-
n› gözlemifl. 

Ekman, yüz, fizyolojik bir sistemin
parças› oldu¤una göre, bu sistemin
kurallar›n›n ö¤renilebilece¤ini düflün-
müfl. Yüzün her bir k›vr›m›n› ve çizgi-
sini ö¤renmeye koyulmufl. ‹nsanlar›n
yüz ifadelerinden oluflan bir video ar-
flivi oluflturmaya bafllam›fl, Bugün bu
arfliv, laboratuvar›ndaki üç oday› dol-
duracak kadar genifl. 1970’li y›llarda
Ekman ve California Üniversite-

si’nden Wallace Friesen, insanlara ait
her bir yüz ifadesini tan›mlay›p yo-
rumlamaya yarayan bilimsel bir yön-
tem gelifltirmifller. “Yüz Hareketi Kod-
lama Sistemi”, k›saca “FACS” (Facial
Action Coding System) olarak adland›-
r›lan bu sistem, “yüz bilimi”nin en
önemli arac› durumunda. CD-ROM
olarak da yay›mlanan FACS atlas›nda,
yüz kaslar›n›n yapabilece¤i 43 hare-
ket ya da “hareket birimi”yle, bu hare-
ketler birlefltirilerek yap›lan
10.000’den fazla yüz ifadesi yer al›yor.
Tüm dünyada, aralar›nda nörologlar,
psikiyatristler ve psikologlar›n da bu-
lundu¤u 500’den fazla kifli, Ekman’›n
bu kodlama sistemini kullanmak üze-
re e¤itim alm›fl. Ekman Dalai La-
ma’dan, haberalma teflkilat› uzmanla-
r›na kadar pek çok farkl› meslekten
kifliyle birlikte çal›flmalar yürütüyor.
Yüz ifadeleri konusundaki birikimi,
ona film endüstrisinde de önemli bir
rol kazand›rm›fl. Araflt›rmac›, Pixar ve
Industrial Light & Magic’den anima-
törlere, çizgifilm kahramanlar›n›n yüz
ifadeleri konusunda dan›flmanl›k yap›-
yor.

Yüz ifadelerimiz, duygular›m›zla
do¤rudan ba¤lant›l›. Bir uyar›c›n›n in-
san yüzünde bir ifade yaratmas›, bir
saniyenin dörtte biri kadar k›sa bir sü-
rede gerçeklefliyor. Özellikle gülümse-
mede zamanlama çok önemli: gülüm-
serken kulland›¤›m›z kaslar›n % 90’›,
h›zl› se¤iren liflerden olufluyor. Örne-
¤in, kafllar›m›z› çevreleyen kaslar›n
% 50’si böyle. Ekman, farkl› yüz ifade-
lerinin ve bu ifadeleri yorumlama be-
cerisinin, evrim sürecinin bizlere ka-

zand›rd›¤› evrensel bir özellik oldu¤u-
nu düflünüyor: E¤er neresine bakma-
n›z gerekti¤ini biliyorsan›z, yüzlerden
ö¤renilecek çok fley var.

Ekman’a göre insanlarda bunun
ortaya ç›k›fl nedeni, yüz ifadelerinin
“dürüstlük iflaretleri” olarak ifllev gör-
mesiydi. Topluluklar halinde yaflayan
atalar›m›z, bu iflaretleri okumada usta-
laflm›fllard›. ‹çlerinden birinin ötekileri
aldatmak ya da yalan söylemek ama-
c›yla uydurma bir yüz ifadesi tak›nd›¤›
ortaya ç›kt›¤›nda, o kifli, kendini tehli-
kelerle dolu bir dünyada yapayaln›z
bulabilirdi. Tüm öteki davran›fllar gibi,
yüz ifadelerinin de kendi evrimsel geç-
mifli var. Sözgelimi gülümseme, belki
de en eski do¤al yüz ifadelerimizden
biri. Araflt›rmac›lar, insanlardaki gü-
lümsemenin kökeninin, primatlarda
görülen ve günümüzden 30 milyon y›l
önce ortaya ç›kt›¤› san›lan “korku s›r›-
t›fl›”na dayand›¤›n› düflünüyorlar. Ek-
man ve Friesen’in haz›rlad›¤› sistem-
de, karfl›daki kifliye kur yapmaktan, ki-
barca tahammül etmeye kadar farkl›
mesajlar veren 50 farkl› gülümseme ti-
pi bulunuyor. Peki ama, yüzlerimiz bu
kadar çok çeflitlilik gösteren ve ince
ayarlanm›fl mesajlar göndermek üzere
evrimleflmiflse, yüzleri okumada bun-
dan daha iyi olmam›z gerekmiyor mu?

Araflt›rmac›lara göre, bunda insan
evriminin son aflamalar›nda gerçekle-
flen önemli bir de¤iflimin etkili oldu¤u
aç›k: Dilin ortaya ç›k›fl›. Dilin geçmifli-
nin, günümüzden 50.000 y›l önceye
dayand›¤› san›l›yor. Sözlerin ve sesle-
rin zengin dünyas›, insanlar› karfl›la-
r›ndakilerin yüz ifadelerini derinleme-
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sine okumaktan uzaklaflt›rm›fl olabilir.
Bu görüflü destekler nitelikteki bir
araflt›rmada, felç hastalar›n›n ve ko-
nuflmalara odaklanmalar›n› engelle-

yen bir beyin hasar› geçirenlerin, yüz
ifadelerini okumada sa¤l›kl› insanlara
göre çok daha baflar›l› olduklar› görül-
müfl.

Ekman’a göre, bugün yüz ifadeleri-
mizin evrimleflmifl oldu¤u dünyadan
çok daha farkl› bir dünyada yaflad›¤›-
m›z için, yüzleri okuma konusunda
baflar›s›z olmay› sonradan da “ö¤ren-
mifl” olabiliriz. Art›k, tan›d›k yüzler-
den oluflan küçük bir toplulu¤un üye-
si olmak yerine, her gün yüzlerce yeni
yüzle karfl›lafl›yoruz; kalabal›kla bafla
ç›kabilmek, ya da baflkalar›n›n özel ya-
flamlar›na müdahale etmemek için, ya-
banc›lar›n yüzlerine bakmamay› ö¤-
rendik. Tan›d›k yüzleri okuma konu-
sundaysa, her zaman olmasa da, ge-
nellikle daha baflar›l›y›z. Öte yandan
ça¤dafl yaflam›n insanlar›, yüz ifadele-
riyle çevreye gönderdikleri iflaretlerde
her zaman dürüst olmamaya teflvik
etti¤i de aç›k. ‹fadesiz bir tav›r tak›n-
mak, özel yaflam›m›z› ve iç dünyam›z›
koruman›n yollar›ndan biri.

Ekman tüm dünyaya, evrim süre-
cinde yar› yar›ya kaybetmifl oldu¤u-
muz yüz okuma becerisini geri kazan-
man›n ve insanlar›n duygu dünyas›n›
anlama becerimizi gelifltirmenin olas›
oldu¤unu gösterdi. Ekman’a göre, yüz
ifadeleriyle duygular aras›ndaki ba¤-
lant›n›n fark›na varmak, duygu dünya-
m›z› zenginlefltirebilir; baflkalar›nda
gördü¤ümüz ve hissetti¤imiz duygula-
ra verdi¤imiz tepkilerde daha fazla
kontrol sahibi olmam›z› sa¤layabilir.
Ne de olsa, yüzler, insanlar›n kalpleri-
ne aç›lan birer pencere.
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“Mikro Yüz
‹fadeleri”nin
Gizli Dünyas›

Duygular söz konusu oldu¤unda biz insanlar
birbirimize hem çok benzeriz, hem de hiç benze-
meyiz. Benzeriz, çünkü tüm insanlar duygular›n›
temelde ayn› yollarla ifade eder. Farkl›l›klar›m›z›n
alt›nda yatan neden de, duyumsad›klar›m›zla yap-
t›klar›m›z, bunlar› d›fla vurma biçimlerimiz ve
gözlemlerimizin, deneyimlerimiz ve kal›tsal özel-
liklerimizce biçimlendirilmesi. Peki, insanlar›n ki-
flilik özelliklerini, al›flkanl›klar›n›, o anda
ak›llar›ndan neler geçirdiklerini bir bak›flta yü-
zünden anlayabilmek herkes için olas› m›?
S›radan insanlara soruldu¤unda çok büyük bir ço-
¤unlu¤un, karfl›s›ndakinin o an ne hissetti¤ini ya
da ne düflündü¤ünü yüzüne bakarak anlayabilece-
¤ini düflündü¤ü görülmüfl. (Örne¤in bu anketler-
den birine göre, insanlar›n % 90’› yüzleri okuma-
da baflar›l› oldu¤unu düflünüyor). Gerçekteyse,
araflt›rmalar gösteriyor ki, birçok insan yüzleri
okumada, özellikle de yabanc›lar›n yüzlerini oku-
ma konusunda hiç de sand›¤› kadar baflar›l› de¤il.
ABD’de yap›lan araflt›rmalarda, polis memurlar›-
n›n, hatta ulusal istihbarat örgütünde çal›flan uz-
manlar›n bile, insanlar›n yüzlerine bakarak do¤-
ruyla yalan› ay›rt etmede rasgele tahminlerden
daha iyi olmad›klar› görülmüfl. T›p uzmanlar›n›n,
hastalar›n›n ac› çekip çekmediklerini yüzlerinden
anlamada s›radan insanlardan daha az beceri sa-
hibi oldu¤unu gösteren araflt›rmalar da var.

Ancak, yar› yar›ya kaybetmifl oldu¤umuz yüz
okuma becerisini geri kazanmak, sand›¤›m›zdan
çok daha kolay olabilir. Ekman’›n ö¤rencileri, vi-
deo kay›tlar›ndan, ekranda yaln›zca birkaç sani-

yeli¤ine gösterilen insan yüzlerinde, yüz ifadeleri-
nin alt›nda yatan duygular› okumay› ö¤reniyorlar.
Bir sonraki aflamaysa, saniyenin beflte birinden
daha k›sa bir süreli¤ine gösterilen ifadeler. Ek-
man bunlar›, “mikro yüz ifadeleri” olarak adlan-
d›r›yor. Ona göre mikro yüz ifadeleri, istemsiz
olarak yap›ld›¤› ve sözcüklere dökülmeyen ve bel-
ki de asla dökülmeyecek olanlar› aç›¤a ç›kard›¤›
için, karfl›l›kl› bir konuflmada en önemli kanal›
oluflturuyor. Ekman, yalan söyleyen insanlar›n
gerçek duygular›n›n mikro yüz ifadeleriyle d›flar›
s›zd›¤›n› düflünüyor. Ekman ve Friesen, mikro yüz
ifadelerini ilk kez, bir hastanede depresyon teda-
visi gören ve hafta sonu izinli olarak ç›kmak iste-
yen bir hastan›n video görüntülerini izlerken kefl-
fetmifller. Kay›tlarda, hastan›n oldukça nefleli ol-
du¤u görülüyormufl. Ancak, görüntüler yavafl çe-
kimde izlendi¤inde, araflt›rmac›lar, hastan›n gü-
lümseyen yüz ifadesinde, son derece kesin bir
ümitsizlik oldu¤unu bulmufllar: a¤z›n›n kenarlar›-
n›n afla¤› do¤ru çekildi¤ini, kafllar›n›n yukar› do¤-
ru kavis yapt›¤›n› yakalam›fllar. fians eseri, dok-
torlar hastan›n o hafta sonu d›flar› ç›kmas›na izin
vermemifller. Daha sonradan, hastan›n o hafta so-
nu eve giderek intihar etmeyi planlad›¤› ortaya
ç›km›fl.

Mikro yüz ifadelerini yakalamay› ö¤renmek,
gerçekten de güçlü bir araca sahip olmak demek.
FACS, Özellikle güvenlik sistemlerinde kullan›m
aç›s›ndan umut vaad ediyor. Sistem, yüz ifadele-
rini bileflenlerine ay›rd›¤› için, bu yolla bilgisayar-
lara yüz ifadelerini okuman›n ö¤retilebilece¤i dü-
flünülüyor. Ancak, Ekman’a göre insan yüzünün
karmafl›kl›klar›na verilecek en iyi yan›t, bilgisa-
yarlarda de¤il, insan zihninde aranmal›. Özellikle
baz› insanlar, yüzleri okuma konusunda çok yete-
nekli olabiliyor. Uzun y›llar süren çal›flmalar› s›ra-
s›nda Ekman, böyle 30 kadar insanla tan›flm›fl ve
onlarla çeflitli çal›flmalar yürütüyor. Bu grupla
yapt›¤› çal›flmalara, Atina sokaklar›nda feneriyle
dolaflarak dürüst bir insan yüzü arayan Dioge-
nes’e ithafen “Diogenes Projesi” ad›n› vermifl.


