Hipnoz

G

izemli, loﬂ bir mekan. Siyah silindir ﬂapkal›, siyah
giyimli, ciddi, biraz da ürkütücü bak›ﬂl› bir adam,
elindeki zincirli cep saatinin yapt›¤› sarkaç hareketini boﬂ bak›ﬂlarla izleyen k›p›rt›s›z kiﬂiye sakin
ama kesin bir tonla komutlar veriyor:
"Gözkapaklar›n a¤›rlaﬂ›yor, a¤›rlaﬂ›yor, daha da a¤›rlaﬂ›yor ... kendini çok
yorgun hissetmeye baﬂl›yorsun..." Gerisi, mutlak teslimiyet durumundaki
kiﬂinin kaderine kalm›ﬂ. Ald›¤› komuta göre ya kuzu gibi meleyecek, ya köpek gibi havlayacak, ya da çevresinde
dönüp duran hayali sine¤i avlamaya
çal›ﬂacak. Çocuklu¤umuzdan beri kafalar›m›za kaz›nan, filmlerin ünlü hipnoz sahnesi... Ancak, her ne kadar poB‹L‹M ve TEKN‹K 66 Aral›k 2001

püler olsa da, bu betimlemenin içerdi¤i unsurlar›n hipnozu temsil etti¤ini
söylemek zor. Yunan mitolojisindeki
uyku tanr›s› "Hypnos"un ad›yla tan›nan bu ilginç ve gizemli süreç, asl›nda
günümüzün bak›ﬂ aç›s›yla uykudan
çok, gündelik kayg›lardan uzak, ileri
derecedeki bir rahatlama-gevﬂeme durumunu ve beraberinde gelen bir tür
zihinsel yo¤unlaﬂmay› içeriyor. Hipnotik ‘trans’ durumundaki kiﬂiyse, hipnoz uygulayan›n kölesi konumunda
de¤il; aksine özgür iradeli bir kat›l›mc›. Bilincin de¤iﬂik bir faz›n›n devrede
oldu¤u hipnozda tam bilinçli halde
birﬂeyin olmas›na çal›ﬂmak yerine, olmas›na ‘izin vermek’ sözkonusu. Kendi veya baﬂkas› taraf›ndan yarg›lanma
kayg›s›n›, tümüyle olmasa da bir kena-

ra atarak kurmaca yapma yetene¤i,
hipnozun önemli bir unsuru. Baz› insanlar için bu kurmaca öylesine gerçek ve canl› yaﬂan›yor ki, onu gerçekten ay›rmakta zorlan›yor, baz› durumlardaysa bunu baﬂaram›yorlar bile. Tarihsel imaj›n› biraz daha zedelemek
anlam›na gelse de, bir ad›m daha at›p
hipnoz sürecinin beyaz bir duvara yap›ﬂt›r›lm›ﬂ sar› bir post-it ka¤›d›na yo¤unlaﬂmayla bile baﬂlat›labildi¤ini söylemek mümkün. Ve asl›nda hemen
herkesin zaman zaman yaﬂam›ﬂ oldu¤u, son derece do¤al bir süreç oldu¤unu. Arabayla bir yere giderken geçilen
yerlerin –iyi biliniyor ve tan›n›yor da
olsa– belli bir bölümünün tümüyle
unutuldu¤u, bir kitaba ya da baﬂka
birﬂeye, çevrede olup biten hiçbir ﬂe-

yin fark›na varamayacak kadar yo¤unlaﬂ›ld›¤›, bedenin sanki bir otomatik
pilot taraf›ndan yönetildi¤i kimi durumlar, ço¤u kiﬂiye fazla yabanc› olmasa gerek. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün raporlar› da insanlar›n % 90
kadar›n›n hipnotize edilebilir oldu¤unu söylüyor.
Hipnoz baﬂl›baﬂ›na bir bilim alan›
de¤il. Ancak içerdikleri, uzun zamand›r bilimsel sorgulaman›n ve bilimsel
yöntemlerin kullan›m› gerektiren deneysel ve kuramsal araﬂt›rmalara hedef durumunda. 200 y›ldan
uzun süredir de insanlar›n kafas›n› kurcal›yor. Bir insan›n hipnoz alt›nda ne yapt›¤› anlaﬂ›lsa
da, neden yapt›¤›n› anlamak konusunda katedilecek yol uzun.
Ne olup bitti¤ini anlamak, baﬂta
hipnoz denen olguyu, yakas›na
yap›ﬂm›ﬂ cinli-büyücülü söylemlerden s›y›r›p insan zihninin ola¤an bir ürünü olarak ele almaya
ba¤l›. Zihin, bir yönüyle bak›ld›¤›nda zaten öyle çok mucizeyle
dolu ki, yarat›lar›na süslü k›yafetler giydirmeye gerek yok.
Bunlardan biri hakk›nda ﬂans eseri bir ipucu ortaya ç›k›verdi¤inde onu yakalay›p kavramaya
ve ondan olabildi¤ince yararlanmaya çal›ﬂmak, bir ölçüde hakk›n› vermeye yetse gerek.

Sahne ve
Perde Arkas›

kimine siz farketmeden sessizce ulaﬂ›yor, plan ve fikirlerinizi biraraya getiriyor ve onlar› bilinçli süreçlerin yan›baﬂ›nda devreye sokuyor. Herhangi
bir konuda beyninizde çakan bir ﬂimﬂek, yaln›zca bilincin de¤il, asl›nda bilinçalt›n›zda daha önceden iﬂlemiﬂ,
süzmüﬂ oldu¤unuz bilgilerin de bir
sonucu. Diﬂçiyle randevunuzu, ya da
gönülsüzce yapacak oldu¤unuz bir iﬂi
unutman›z› da bilinçalt›na borçlusunuz. Çünkü diﬂçiye gidecek oldu¤unuz bilgisinin, randevunuzu unuttu-

Duyu Korteksi

“Ac›
duymayacaks›n›z”

“Ac›
duyacaks›n›z”

sahnedeki gösteriyi olanakl› k›lan,
tüm malzemeyi taﬂ›yan ve sunan, perde arkas›n›n bu çal›ﬂkan iﬂçisi. Uyan›kken bilince düﬂen, kendisine sunulan bu malzemeyi de¤erlendirerek
onu fikir üretme, düﬂünme ve karar
vermede kullanmak. Tabii bilgi ak›ﬂ›
tek yönlü de¤il. Bilinç, ald›klar›na karﬂ›l›k olarak bilinçalt›na yeni iﬂledi¤i
bilgileri gönderiyor. Bilincin rolünü
tamamlam›ﬂ oldu¤u uyku durumundaysa sahnenin tad›n› ç›karma s›ras›
bilinçalt›na geliyor. Beynin sol yar›mküresinin bilinç, sa¤ yar›mküresinin de bilinçalt› iﬂlevleriyle
daha yak›ndan iliﬂkili oldu¤u
görüﬂüyse giderek daha fazla
destekçi bulmakta. Hipnoz s›ras›nda beynin sa¤ yar›s›n›n, sola
göre daha etkin oldu¤u da gösterilmiﬂ bulunuyor. Tüm bunlar›n hipnozla iliﬂkisine gelince:
Psikiyatristler, hipnozun önemli bir unsuru olan derin rahatlama ve yo¤unlaﬂma egzersizlerinin bilinci yat›ﬂt›rarak, düﬂünme sürecinde daha az etkin bir
rol almas›n› sa¤lad›¤›n› düﬂünüyorlar. Bu durumdaki kiﬂi,
çevresinde olup bitenlerden yine haberdar. Bilinç, bilinçalt›yla k›yasland›¤›nda biraz gölgede kal›yor, o kadar. Amaçsa, bilinçalt›na dolays›z eriﬂim, bilincin frenleyici etkisinin mümkün
oldu¤unca d›ﬂlanmas›.

Anterior Singulat Korteks
Hipnoz alt›ndaki kiﬂilerin, ellerini ac› verecek derecede ›s›t›lm›ﬂ suya
soktuklar› zamanki beyin etkinliklerinin PET (pozitron emisyon
tomografi) görüntüleri. Beynin duyu korteksindeki (üstteki görüntüler)
etkinlik düzeyi, ac› duyacaklar› telkini yap›lan kiﬂilerle (soldaki
görüntüler), ac› duymayacaklar› telkininde bulunulan kiﬂiler aras›nda
pek farkl› de¤il. Ancak “anterior singulat korteks” olarak adland›r›lan
ve ac›n›n ›zd›rap ﬂeklinde yaﬂanmas›n› sa¤layan bölümde, iki grup
aras›nda etkinlik fark› oldu¤u aç›k.

Hipnoz konusunda günümüzdeki bask›n görüﬂ, bu olgunun, kiﬂinin bilinçalt›na ulaﬂman›n dolays›z bir yolu oldu¤u
ﬂeklinde. Normalde, zihinsel iﬂlevlerin yaln›zca bilinçli olanlar›yla birﬂeylerin "fark›na var›yor", düﬂünce süreçleri üretiyoruz.
Birçok soru üzerine bilinçle düﬂünüyor, sözcüklerimizi bilinçle seçiyor,
anahtarlar›m›z› nereye b›rakt›¤›m›z›
hat›rlamaya çal›ﬂ›rken yine bilincimizi
devreye sokuyoruz. Ancak bilinç, bunca ﬂeyin alt›ndan kalkmaya çal›ﬂ›rken
yaln›z de¤il. Zihnin, bilinçalt› denilen,
perde arkas›n›n sessiz iﬂçisinden ald›¤› destek hiç de az say›lmaz. Bilinçalt›, problem çözmenizi, cümle kurman›z› ya da kaybetti¤iniz anahtarlar› bulman›z› olanakl› hale getiren bilgi biri-

¤unuzun fark›na var›p da rahatlayaca¤›n›z ana kadar zihninizde kaç›p saklanaca¤› yer buras›. Ne zaman ki randevuyu kaç›r›yorsunuz, bilinciniz rahatl›yor, bilinçalt›n›z da bilgiyi bir üst
seviyeye göndermekte sak›nca görmüyor. Nefes al›rken hangi kaslar›m›z›
çal›ﬂt›rmam›z, araba kullan›rken hangi pedale basmam›z, dikiz aynas›na
bak›p bakmamam›z gerekti¤ini bilincimizle ince ince düﬂünmüyorsak, nedeni tüm bu ‘küçük’ iﬂlerin yükünü de
bilinçalt›n›n kald›rmas›. Sonuç olarak

Hipnoz Gerçekte
Nedir?

Bir fantezi olarak yorumlanma talihsizli¤inin, bilinmeyenlerle dolu birçok olgunun baﬂ›na geldi¤i gibi, hipnozun da baﬂ›na gelmesi çok ﬂaﬂ›lacak birﬂey de¤il. Yanl›ﬂ ve etik d›ﬂ› uygulamalar›n etkisiyle, kimi zaman da "sahne
hipnozu" olarak betimlenen e¤lenceye
yönelik biçiminin yanl›ﬂ uygulama örnekleriyle ad› kötüye ç›kan hipnoz,
sahte bir uygulama olmakla bile suçland›. Ancak günümüzde art›k gerçek
bir fenomen oldu¤u, baﬂta a¤r›n›n denetiminde olmak üzere, psikoterapide,
aﬂ›r› yeme, uyuyamama gibi davran›ﬂ
bozukluklar›nda, ast›m ve baz› cilt
hastal›klar› gibi allerjik durumlarda,
diﬂçilikte, tedaviye yard›mc› kullan›mAral›k 2001 67 B‹L‹M ve TEKN‹K

Charcot, bir hipnoz seans› s›ras›nda ö¤rencileriyle

lar› bulundu¤u kabul edilmiﬂ durumda. Hipnoz, üzerinde yay›mlanmakta
olan çok say›da makaleyle, art›k dünya çap›ndaki tan›nm›ﬂ bilimsel dergiler ve t›p dergilerindeki yerini de sa¤lama alm›ﬂ bulunuyor.
Yinelemek gerekirse hipnoz, temelde telkine ileri derecede aç›k olma, zihinsel rahatlama ve artm›ﬂ hayalgücü-

nün belirledi¤i, uykudan çok, uyan›kken "dal›p gitmek" ya da birﬂey yaparken "kendini kaybetmek" betimlemesinin yak›ﬂt›¤› bir bilinç durumu. Amac›ysa bilinçalt›n›, bilincin frenlerinden
kurtarmak. Hipnozu abart›l› iddialar›n
getirdi¤i yanl›ﬂ anlaﬂ›lmadan temizleyecek donan›m, bilimadamlar›n›n elinde ancak 40-50 y›ld›r var. Herhangi

bir olguyu incelemek için de, araﬂt›rmac›lar›n onu öncelikle "ölçebilmeleri" gerekli. Hipnozun ölçüm cihaz› da
1950'lerin sonlar›nda geliﬂtirilen ve
kiﬂilerin hipnoza ne derecede tepki
verdi¤ini ölçen Stanford Hipnotik Duyarl›k Testi. Testin en çok kullan›lan
versiyonu, girilen hipnotik trans›n derecesini ölçmeye yarayan 12 ayr› etkinlikte bulunmay› gerektiriyor. Örne¤in, a¤›r bir topu tuttu¤unu hayal etmesi telkininde bulunulan kiﬂinin kolu aﬂa¤› inmeye baﬂlarsa, kiﬂi o etkinlikten ‘geçmiﬂ’ say›larak, bir di¤er aﬂamada kendisine koku alamad›¤› telkininde bulunuluyor ve burnunun
ucunda bir amonyak ﬂiﬂesi gezdiriliyor. Buna tepki göstermeyen kiﬂiler
bu aﬂamay› da geçmiﬂ say›l›yorlar.
Stanford ölçümleri temel al›narak yap›lan çal›ﬂmalar, bilimadamlar›n› hipnozun temel prensipleri üzerinde büyük ölçüde fikir birli¤ine getirmiﬂ bulunuyor. Bunlardan biri, hipnoza duyarl›¤›n, hipnoz uygulayan kiﬂinin
özelliklerine –yaﬂ, cinsiyet, deneyim–
ba¤l› olmad›¤›. Kiﬂinin kendili¤inden
istekli ya da güdülenmiﬂ olmas› da
hipnozun baﬂar›s›n› etkilemiyor. Hip-

Hipnozu Anlamaya Do¤ru
.

Onsekizinci yüzy›lda, sonradan hipnozun babas› olarak tan›nacak olan Avusturyal› bir hekim,
Franz Anton Mesmer, “hayvansal manyetizma”
ad›n› verdi¤i bir durumu tan›mlam›ﬂ ve büyük üne
kavuﬂmuﬂtu. Mesmer, atmosferde görünmez bir
hayvansal manyetik kuvvet ya da s›v› oldu¤unu,
bunun "tutulabildi¤ini", vücutta depolanabildi¤ini
ve hastalara, onlar› iyileﬂtirmek üzere aktar›labilece¤ini ileri sürmüﬂtü. Mesmer'in uygulamalar›yla
ilgili olarak tarihsel kay›tlardan edinilen bilgi çok
aç›k de¤ilse de ortada bir gerçek vard›: Hastalar›nda belirgin iyileﬂmeler görülüyor, hatta kimi zaman di¤er hekimlerce gerçekleﬂtirilemeyen tam
tedavi bile söz konusu olabiliyordu. Bu sonuçlar
onu, hayvansal manyetizma olgusunun gerçekten
de varoldu¤u sonucuna götürmüﬂtü. 1784'te Benjamin Franklin'in baﬂkanl›¤›nda kurulan ve aralar›nda kimyac› Lavoisier, mucit Guillotine gibi günün birçok ünlü bilimcisinin bulundu¤u bir komisyon, konuya iliﬂkin oldukça kapsaml› deneylere giriﬂerek hayvansal manyetizma diye birﬂeyin olmad›¤›n›, gözlenen etkilerin hayalgücünün katk›s›yla
ortaya ç›kt›¤› sonucuna vard›. Olmayan birﬂeyin
iyileﬂtirici etkide bulunmas› da sözkonusu olamayaca¤›na göre... Ama ya hayalgücünün iyileﬂtirici
etkisi?
Mesmer'in ö¤rencisi Puysegur da, genç bir
köylüye, o s›ralar hâlâ hayvansal manyetizma olarak adland›r›lan tekni¤i uygulad›¤›nda köylünün
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uyku durumuna geçti¤ini, ancak kendisiyle iletiﬂimi sürdürerek önerilerine ve telkinlerine tepki
verdi¤ini gözlemiﬂti. Köylü ‘uyand›¤›nda’ olan biten üzerine hiç birﬂey hat›rlam›yordu. Puysegur,
bunun üzerine manyetizma tekni¤inin baﬂar›l› olmas›n›n, uygulay›c›n›n ustal›¤› kadar kiﬂinin iste¤ine de, özetle psikolojik etkilere de ba¤l› oldu¤u sonucuna varm›ﬂt›. 19. yüzy›l baﬂlar›ndaysa
Fransa’da a¤r›s›z ameliyatlar ve diﬂçilik uygulamalar›n›n ilk örnekleri verilmeye baﬂlanm›ﬂt› bile.
Daha sonralar› yar›-bilinçli uyku olarak tan›mlanan bu duruma 19. yüzy›l ortalar›nda "hipnoz"
ad›n› veren ‹skoçyal› cerrah James Braid'se, kiﬂilerin gümüﬂ bir saat gibi parlak bir nesneye gözlerini dikip bakt›klar›nda, trans durumuna geçebildiklerini farketti. Braid'in inanc›, iﬂin içine bir
tür nöropsikolojik sürecin kar›ﬂt›¤› ve hipnozun,
sorunlara organik herhangi bir çözümün bulunmad›¤› durumlarda (baﬂa¤r›s›, cilt sorunlar› vs.)
çok iﬂe yarayabildi¤i yolundayd›. 1845-53 y›llar›
aras›nda bir ‹ngiliz cerrah, Hindistan'da "hipnoanestezi" yöntemiyle, birkaç ampütasyon (kol, bacak, parmak kesme) ameliyat›n› da içeren 2000
kadar ameliyat gerçekleﬂtirdi. Hipnozun nas›l ‘iﬂledi¤ini’ kimse bilmese de ortal›kta baz› kuramlar
dolaﬂ›p durmaya baﬂlam›ﬂt› bile. 19. yüzy›l›n sonlar›ndaysa Fransa'da ortaya ç›kan ve birbirine z›t
iki ekolden biri, hipnoz sürecinin, kiﬂinin "telkine
aç›kl›k" derecesine ba¤l› oldu¤unu, zaman›n önde

gelen nörologlar›ndan Jean-Martin Charcot'nun
temsilcisi oldu¤u ikinci ekolse hipnozun isteri durumuna çok yak›n, fizyopatolojik bir durum oldu¤unu savunuyordu. Bu s›ralarda Frans›z mahkemelerinde, hipnoza dayand›r›lm›ﬂ kan›tlarla desteklenen ve say›lar› h›zla artan davalar›n görülmeye baﬂlanmas›, iki ekol aras›ndaki uçurumu iyice
açmaya baﬂlam›ﬂt›. Konunun bilimsel yönü yavaﬂ
yavaﬂ cazibesini yitirerek 1930'lara kadar da kendini toparlayamad›. Psikolog Clark L. Hull'›n
1933'te hipnoz üzerine yay›mlanan kitab›, hipnozu insan do¤as›n›n ola¤an bir ç›kt›s› olarak gösteriyor, en temel unsurlar›n›n da kiﬂinin hayalgücü ve telkine aç›kl›¤› oldu¤unu savunuyordu. 2.
Dünya Savaﬂ›'ysa bu konuda da beklenmedik bir
dönüm noktas› oldu. Yaral› askerler için ilaç temininin güçlü¤ü, bir grup klinisyeni hasta ve yaral›lar›n a¤r›lar›n›n giderilmesi amac›yla hipnoz uygulamaya itti. Savaﬂ sonras›nda bu kiﬂilerin bir
k›sm›, etkinliklerini bugün de yo¤un biçimde sürdüren Klinik ve Deneysel Hipnoz Derne¤i’ni (Society for Clinical and Experimental Hypnosis –
SCEH) kurdular. Günümüze kadar gelebilmiﬂ
önemli bir merkez konumundaki Amerika Klinik
Hipnoz Derne¤i (American Society of Clinical
Hypnosis – ASCH) ise 1959’da, klinik hipnozun
en önemli isimlerinden Milton Erickson baﬂkanl›¤›nda SCEH’ten ayr›lan bir grubun giriﬂimiyle
oluﬂturuldu.
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Merkez büro: Mant›kl›, ak›lc› düﬂüncenin, planlaman›n
gerçekleﬂti¤i yer. Ayn› anda ancak 7-8 iﬂle u¤raﬂabiliyor.
Yavaﬂ çal›ﬂ›yor ve aﬂ›r› yüklenmesi söz konusu.
noza çok duyarl› bir kiﬂi, birçok farkl›
koﬂulda hipnotize olabilirken dirençli
bir kiﬂide, kiﬂinin bütün içten çabalar›na karﬂ›n baﬂar› sa¤lamak pek mümkün olmuyor. Hipnoza duyarl›k, yetiﬂkinlik süresince pek de¤iﬂen birﬂey de¤il. Yap›lan baz› çal›ﬂmalara göre, h›rç›nl›k, kiﬂilik bozukluklar›, hayalgücü,
bireysellik veya toplumsall›k gibi kiﬂisel özellikler de hipnoz yetene¤ini pek
etkilemiyor. Ancak kiﬂinin, sözgelimi
kitap okuma, müzik dinleme gibi etkinlikler s›ras›ndaki yo¤unlaﬂma becerisinin önemli bir etken oldu¤u gösterilmiﬂ. Hipnoz alt›ndaki ço¤u kiﬂi, pasif robotlar gibi davranmak ﬂöyle dursun, asl›nda etkin problem-çözücüler
konumunda. Tek fark, hipnotik deneyimlerini, etkin kat›l›mlar›n›n birer
ürünü olarak de¤il, kendili¤inden gerçekleﬂen ﬂeyler biçiminde alg›lamalar›.
"Birdenbire ac›n›n yok oldu¤unu farkettim" ya da "elim birden a¤›rlaﬂt› ve
kendili¤inden inmeye baﬂlad›" gibi cümleler, süreci betimleyen kiﬂilerce s›k yineleniyor. Hipnozun püf noktas›
da burada: hipnotik trans
sürecindeki kiﬂilerce telkinlere yan›t olarak yap›lan hareketlerin, ‘isteklerine’ ba¤l›
olsa da bilinçli olmamas›.

Hipnoz ve Bellek
Hipnozun belki de en
spekülatif yönü, bellekle ilgili olan›. Hipnozla çocuklu¤a, hatta bebeklik dönemine
yap›lan geri-dönüﬂ sahnele-

Atelye: Fiziksel, duygusal, gerçek ya da hayal
edilen-hat›rlanan durumlara çok h›zl› tepki veriyor.
24 saat kesintisiz çal›ﬂ›yor. Her zaman ak›lc› de¤il.

rine de, cep saatini salland›ran silindir
ﬂapkal› adam görüntüsü kadar aﬂinay›z asl›nda. Hipnozun, uyan›kl›k durumunda hat›rlanamayan olay ve durumlar›n yeniden canland›r›l›ﬂ›nda etkin bir araç olabilece¤i düﬂünülse bile
bu etki için kan›tlar yeterince sa¤lam
de¤il. Önemli bir nokta, kiﬂilerin hipnoz alt›nda daha fazla bilgi üretmelerine ra¤men, bunun ille de do¤ru olmas›n›n gerekmemesi. Hele hipnozda
fantezi ve hayalgücünün oynad›¤› rol
gözönüne al›n›rsa... Dolay›s›yla, ortaya ç›kan bilginin bu aç›dan da de¤erlendirilmesi gerekiyor. "Hipermnezi"
sözcü¤ü, belle¤in ola¤anüstü derecede aç›k oldu¤u durumlar için kullan›l›yor. Hipnotik hipermnezi ise kiﬂinin,
bütünüyle unutmuﬂ oldu¤u olay ve
durumlar› hipnoz s›ras›nda büyük kesinlikle hat›rlayabildi¤i inanc›na dayal›, ancak çok tart›ﬂmal› ve bilimadamlar› taraf›ndan da kuﬂkuyla karﬂ›lanan

bir kavram. Hipnozun baz› ülkelerde
adli uygulamalar› oldu¤u da düﬂünülürse, konunun hassasiyeti kendili¤inden ortaya ç›k›yor. Bir de hipnoz sonras› bellek konusu var. "Post-hipnotik
amnezi", kiﬂinin hipnoz uygulay›c›s›ndan gerekli sinyali alana kadar, hipnoz süresince yaﬂad›klar›n›n tümünü
ya da ço¤unu unutmas› durumu için
kullan›lan bir terim. Bu deneyimse kiﬂilerin genelde %10-15’i için sözkonusu. ‹ﬂin ilginci, genellikle bu kiﬂilerin
hipnoz öncesi süreç hakk›nda hat›rlayabildikleri de bölük pörçük ‘sahne’lerden ibaret. Örne¤in kay›t s›ras›nda adlar›n›, yaﬂlar›n› ya da tarihi bir
ka¤›da yazd›klar›n› hat›rlayabiliyor,
ancak hipnoz baﬂlang›c›nda kendilerine yap›lan telkini tümüyle unutabiliyorlar.
Yaﬂam›n çizgisini arada bir ters yöne çevirip baz› dönemleri ya da anlar›
yeniden ziyaret etme, kap›y› aralay›p
da "ta o zaman" olup bitenlere ﬂöyle bir göz atma fantezisi herkes için var olsa
gerek. Bu fantezi, hat›rlamaktan çok birﬂeyleri yeniden yaﬂamakla ilgili. ‹çinde
bulunulan an›n üﬂüﬂen her
türlü d›ﬂ uyaran›n› dikkate
almay›p geçmiﬂ bir an veya
zaman aral›¤›na bütünüyle
yo¤unlaﬂmak, onu olabildi¤ince yeniden yaﬂamak.
Sesleri, görüntüleri, ayr›nt›lar›yla... Bu geriye dönüﬂ
anlar›nda çarp›l›p bükülen
çok ﬂey olaca¤›, yeniden yaﬂanan ﬂeyin geçmiﬂ gerçekAral›k 2001 69 B‹L‹M ve TEKN‹K

li¤inden birçok ﬂey kaybetmiﬂ olaca¤›
kesin. Ama tutup kavramak istenilen
ﬂey, yine de gerçekmiﬂ kadar ‘gerçek’.
Hipnotik "geriye dönüﬂ" süreci de buna benzer birﬂey ve hipnotize olan kiﬂinin geçmiﬂi yeniden yaﬂama yetene¤ine ba¤l›. Geçmiﬂi düﬂünmekten ya
da hat›rlamaktan farkl›. Birçok dönemi kapsayabilecek bu süreç, daha çok
çocuklu¤a dönüﬂ formunda, kimi zaman ses, hareket, davran›ﬂ, hatta elyaz›s›nda de¤iﬂimlerle birlikte yaﬂan›yor. Bu dönüﬂ, do¤al olarak son derece öznel ve bunu yaﬂayan kiﬂi için de
oldukça inand›r›c›; ancak bu, kiﬂinin
hipnoz s›ras›nda yaﬂad›klar›n›n, geçmiﬂte yaﬂananla k›yasland›¤›nda do¤ru oldu¤unun bir garantisi de¤il.
Araﬂt›rmalar ›ﬂ›¤›nda ﬂuras› kesin ki
geçmiﬂe ve çocuklu¤a dönüﬂ egzersizi, kiﬂiyle ilgili yeni veriler ve sonuçta
bir kazan›m getirse de hipnoz hiç bir
ﬂekilde insan belle¤inin özellik ve s›n›rlar›n› aﬂacak güçte de¤il.

Bedensel Göstergelerle
Kuﬂkulara Yan›tlar
Hipnoz alt›ndaki kiﬂileri laboratuvar ortam›nda inceleyen bilimadamla-

‹lk seanstan 2 hafta sonra,
6 yaﬂa dönüﬂ telkini 2. kez
verildikten sonra yap›lan çizim

6 yaﬂta yap›lm›ﬂ orijinal çizim

Orijinal çizim kiﬂiye gösterildikten sonra uygulanan hipnozda,
6 yaﬂa dönüﬂ telkininin ard›ndan yap›lan çizim

6 yaﬂa dönüﬂ telkininden sonra yap›lan çizim

r›, hipnozun yard›m›yla bu kiﬂilerde
sanr›lar, belli türlerde bellek kayb› ya
da sahte an›lar vb. durumlar yaratarak
hipnozu kontrollü bir ﬂekilde inceliyor ve verileri normal koﬂullarda ortaya ç›kanlar›yla karﬂ›laﬂt›r›yorlar. Konu

Hipnozla 6 yaﬂ›na dönmesi telkininde bulunulan bir
kiﬂinin farkl› komutlara yan›t olarak çizdi¤i resimler.
Resimler üzerinde yap›lan psikolojik analiz, bunlar›n
dönülen yaﬂ›n üzerindeki bir döneme daha çok
uydu¤u yolunda.

hakk›ndaki verilerin artmas›ysa, hipnozun maruz kald›¤› kuﬂkulara da kademeli olarak aç›kl›k getiriyor. Sözgelimi McMaster Üniversitesi'nden (Kanada) Henry Szechtman, 1998'de yapt›¤› bir çal›ﬂmayla, hipnozu hayal kur-

Türkiye'de Hipnoz
.

‹stanbul'da bulunan Psikolojik Dan›ﬂmanl›k ve
T›bbi Hipnoz Merkezi Baﬂkan› Dr. Tahir Özakkaﬂ,
Bilim ve Teknik Dergisi'nin sorular›n› yan›tl›yor.
BTD - Türkiye'de hipnoza bak›ﬂ aç›s› ne ve hipnoz nas›l alg›lan›yor? Hipnoza Türkiye'de ne ölçüde ve hangi düzeyde talep var?
Özakkaﬂ - Bilim adamlar›n›n, özellikle de t›p
bilim adamlar›n›n bak›ﬂ aç›s›n› kastediyorsak, çok
geniﬂ bir yelpazeyle karﬂ›laﬂ›r›z. Konuya ilgi duyup dünyadaki geliﬂmeleri ve incelemeleri takip
eden bilim adamlar›, hipnoza bilimsel bir perspektiften bak›yorlar. Dünyadaki ve literatürdeki çal›ﬂmalar ne noktadaysa olaya onlara göre yaklaﬂ›yorlar. Bu bak›ﬂ aç›s›na sahip bilim adamlar›n› say›s›
ülkemizde oldukça az. Onun d›ﬂ›ndaki t›p adamlar›n›n hipnoz hakk›ndaki bilgisi de magazin kültüründen öteye geçmiyor. Genel ço¤unluk bu grubun içinde. Hipnoz hakk›nda ciddi hiç bir bilgileri, araﬂt›rmas› ve incelemeleri yok ve onu insan
beyninin fizyolojik bir ürünü olarak görmek yerine, büyü, sihir, göz boyama ve gizemle iliﬂkilendirip d›ﬂl›yorlar. Say›lar› 15-20 aras›ndaki, yani çok
az say›daki yeni nesil bilim adam›, özellikle psikiyatristler bu konuyu ciddi olarak ele al›yor ve de¤erlendiriyorlar. Konuya halk aç›s›ndan bakt›¤›m›zda; hipnoz ilginç ve esrarengiz bir dünyay›
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temsil ediyor. Çekici, ilginç, bir o kadar da ürkütücü... Birtak›m sorunlar›n›n psikiyatrik tedavisinde alternatif yöntem arayan, dünyadan haberdar
olan, yabanc› dil bilen ve ‹nternet'ten yararlanangrupsa bilinçli bir ﬂekilde bu konuda hizmet veren
hekimleri buluyor ve yard›m talep ediyor. Bunlar
için hipnoz bilimsel bir tedavi arac› ve insan fizyolojisinin bir uzant›s›. Kültürel olarak geçiﬂ grubunda olan ve e¤itim seviyesi düﬂük olan bir halk kesimi de hipnozu, sihirin, büyünün bir devam› olarak görüyor ve modern doktoru büyücünün yerine
koyarak ﬂifa bekliyor.

BTD - Yasal olarak Türkiye'de hipnoz uygulamaya kimlerin yetkisi var? "Ben yapabilirim" diyen herkes, ﬂu veya bu ﬂekilde hipnoz uygulamaya yetkili mi?
Özakkaﬂ - Dünyada hipnoz ve hipnoterapiyle ilgili yasal zemin 1950'li y›llarda oluﬂturuldu. ABD
ve ‹ngiltere'de o y›llarda kimlerin hipnoz yapabilece¤i ve hipnozu tedavi amaçl› uygulayabilece¤i yasalarla tespit edildi. Ülkemizde bu konuyla ilgili
bir düzenleme yok. Ancak Hülya Avﬂar ﬁov'da yap›lan hipnoz uygulamalar›na psikiyatristler taraf›ndan yap›lan itirazlardan sonra, Sa¤l›k Bakanl›¤›
bir genelge yay›nlayarak ﬂov amaçl› hipnoz yapmay› yasaklam›ﬂ bulunuyor. Türkiye'deki yasal zemini genel yasal ilkelerden yola ç›karak belirleyebiliriz. Mevcut yasalar›m›za göre, Türkiye'de tedavi amaçl› tüm uygulamalar› ancak doktorlar yapabilir. Doktor olmayan hiç kimse tedavi amaçl› hiç
bir uygulama yapamaz, yapanlar suç iﬂlemiﬂ olur.
Ancak tedavi amaçl› olmamak ﬂart›yla herkes hipnoz yapabilir kanaatindeyim. Bu ﬂekilde performans art›m›nda, ototelkinde, yabanc› dil ö¤reniminde, sporda vs.de hipnozu herkes uygulayabilir. ABD'de hipnoterapi yapmaya doktorlar, diﬂ
hekimleri, psikologlar ve sosyal çal›ﬂma uzmanlar› yetkilidir. Bizdeyse mevcut yasalar›m›za göre

ma becerisine indirgeyen
kuﬂkuculara bir ölçüde yan›t vermiﬂ oldu. Hipnoza
üst düzeyde yatk›nl›k gösterdikleri belirtilen sekiz
kiﬂiyle yap›lan ve PET (pozitron emisyon tomografi)
görüntüleme tekni¤inin
hipnoz s›ras›nda uyguland›¤› çal›ﬂmada kiﬂilerin beyin etkinlikleri, bir konuﬂman›n dinletildi¤i s›rada,
kiﬂilerin konuﬂmayla ilgili
iﬂitsel halusinasyon yaﬂad›klar› s›rada ve kendilerine dinletilen bu konuﬂmay› hayal etmeleri telkininde
bulunulduktan sonra ölçüldü. ‹lk iki durumun yaﬂand›¤› s›rada beynin etkinlik gösteren bölümleri
ayn› olmuﬂ, üçüncü durumda bu bölgelerde etkinli¤e rastlanmam›ﬂt›. Bu sonucun bir baﬂka göstergesi
de hipnoz iﬂleminin beyine, iﬂitsel halüsinasyonu gerçek gibi alg›lamas›n›
sa¤layan bir oyun oynam›ﬂ olmas›!
Hipnozun maruz kald›¤› eleﬂtirilerden biri de a¤r› giderilmesi veya azalt›m›ndaki rolü üzerine. 1997'de hip-

sadece hekimler ve diﬂ hekimleri yetkilidir.
BTD - Türkiye'de hipnoz/hipnoterapi e¤itimi
var m›? Psikiyatri ya da psikoloji e¤itim program›nda hipnoz yer al›yor mu?
Özakkaﬂ - Türkiye'de hipnoz ve hipnoterapi
e¤itimi yoktur. Ancak psikiyatri uzmanl›k e¤itimi
kapsam›nda baz› kliniklerde bu konuda bilgi ve
beceri verilmekte (özellikle Bak›rköy ve Çapa'da).
Bunun d›ﬂ›nda, psikiyatri kongrelerinde son y›llarda iste¤e ba¤l› çal›ﬂma gruplar› oluﬂturulmakta. Bu çal›ﬂmalar› yürütenler, konu üzerinde bilgi
ve becerisi olan çekirdek grup. Türkiye'deki psikoloji e¤itimi geliﬂmiﬂ ülkelerden farkl›. Yurtd›ﬂ›ndaki psikoloji fakültelerinde psikoterapist yetiﬂtiriliyor. Çünkü yasal zeminleri buna uygun.
Türkiye'deyse bu söz konusu de¤il. Dolay›s›yla
hipnoterapi konusunda e¤itimin verilmesi de söz
konusu de¤il.
BTD - Türkiye'de "sahne hipnozu" veya e¤lence amaçl› hipnozun uygulanma s›kl›¤› nedir?
Özakkaﬂ - Son aylara kadar ﬂov amaçl› hipnoz
uygulamalar› oldukça s›kt›. Ancak bu yasakland›.
Çünkü böyle bir uygulamaya asla girmemesi gereken bir hasta populasyonu vard›r. Bu hasta
grubunu da ancak psikiyatristler ay›rabilir. Ayr›ca rastgele yap›lan bu uygulamalar ve telkinler
birçok soruna neden olabilir.
BTD - Hipnozun ac›-a¤r› dindirimi veya sigara
b›rakma gibi konulardaki etkileri, tetikledi¤i mekanizmalardan yola ç›k›l›rsa çok ﬂaﬂ›rt›c› de¤il.

Ne içindeyim zaman›n,
Ne de büsbütün d›ﬂ›nda;
Yekpare geniﬂ bir an›n
Parçalanm›ﬂ ak›ﬂ›nda.
Bir garip rüya rengiyle
Uyumuﬂ gibi her ﬂekil,
Rüzgarda uçan tüy bile
Benim kadar hafif de¤il...
...
(Ahmet Hamdi Tanp›nar)

noz s›ras›ndaki a¤r› giderim sürecinde
hangi beyin bölgelerinin devreye girdi¤ini PET yöntemiyle bulmaya yönelik bir çal›ﬂma yap›lm›ﬂ. Beyinde a¤r›yla ilgisi oldu¤u ve a¤r›n›n kiﬂide ›zd›rap olarak alg›lanmas›nda rol oynad›-

Ancak ast›m ya da allerjik kökenli cilt hastal›klar›n›n tedavisinde oynad›¤› rolü alg›lamak daha
güç. Bu anlamda nas›l etkili oldu¤unu k›saca anlatmak mümkün mü?
Özakkaﬂ - Psikosomatik hastal›klar grubu alt›nda birtak›m fiziksel hastal›klar vard›r. Bu rahats›zl›klar›n oluﬂmas›nda stres tetikleyici bir mekanizmad›r. Allerji ve cilt rahats›zl›klar›n›n bir
grubu da bu niteliktedir. Bu nedenle stresle tetiklenen tüm hastal›klarda, stresi kontrol alt›na alma ve rahatlatma amaçl› hipnoz uygulanabilir.
Hastal›klar›n oluﬂmas›nda etken genellikle tek
de¤ildir. ‹nsan da biyopsikososyal bir yarat›kt›r.
Dolay›s›yla biyolojik, psikolojik ve sosyal yap›s›ndaki de¤iﬂimler birbiriyle etkileﬂim içindedir.

¤› bilinen bir bölgede düﬂük
etkinlik saptan›rken, normalde a¤r› duyusunun ‘iﬂlendi¤i’ bölgedeki etkinli¤in
normal düzeyinde oldu¤u
bulunmuﬂ. Yine de hipnozun a¤r› gideriminde üstlendi¤i rolün mekanizmas› aç›k
de¤il. Ço¤u araﬂt›rmac›n›n
bu konudaki kuramsal e¤ilimleri, hipnozun a¤r› giderici etkisinin, beyinde a¤r› duyusunun iﬂlendi¤i merkezlerin d›ﬂ›nda, daha üst düzeylerde gerçekleﬂti¤i yönünde.
Ama ya kiﬂiler hipnoz s›ras›nda numara yap›yorlarsa? Ya da kendi kendilerini
kand›r›p yaln›zca söylenene
‘uyma’ e¤ilimi içindelerse?
Bir bölümü hipnoza yüksek
e¤ilimli, di¤eri de hipnoz numaras› yapmas› söylenmiﬂ
kiﬂilerle yap›lan basit, ama
önemli bir deneyde hipnoz
s›ras›nda kas›tl› olarak gerçekleﬂtirilen bir elektrik kesintisinin ard›ndan,
hipnozcu sözümona ne oldu¤unu anlamak için odan›n d›ﬂ›na ç›k›yor. Bunun üzerine numara yapan gruptaki
kiﬂiler gözlerini hemen aç›p çevrelerine bak›n›yor ve oyuna h›zla son veriyorlar. Di¤er grubun üyelerininse hipnozu kendiliklerinden sonland›rmada
oldukça yavaﬂ olduklar› ve bu konuda
güçlük çektikleri gözleniyor. Bu konudaki bir baﬂka bulgu da, numara yapanlar›n, oynad›klar› rolü fazlaca
abartmalar›, sergiledikleri davran›ﬂlar›n gerçekte olanlardan epeyce farkl›l›k gösterdi¤i. Tabii, numarac›lar›n
çok baﬂar›l›lar› da yok de¤il. Ancak bu
kiﬂiler bile en çok birkaç seanstan
sonra deneyimli hipnozcular taraf›ndan ortaya ç›kar›labiliyor.
Hipnoz günümüzde sallanan cep
saati söyleminin çok ötesine geçmiﬂ
durumda olsa da araﬂt›rmaya hâlâ çok
aç›k. Çünkü insan zihninin de insana
kendisiyle ilgili söyleyecek daha çok
ﬂeyi var.
Zeynep Tozar
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