Ça¤›n Terör Olay›n›n Ard›ndan...

Suç
Beyinde mi?
‹nsanl›k yirmibirinci yüzy›la giriﬂini dünyan›n dört bir yan›nda muhteﬂem gösterilerle kutlad›.
Ama daha yüzy›l›n ilk y›l›n› bile tamamlayamadan, geçti¤imiz ay, madalyonun öteki yüzünü
kendisine hat›rlatan ac› bir terör deneyimiyle sars›ld›. Kendisiyle gurur duydu¤umuz bilim
ça¤›m›zda, büyük ölçüde bilimsel düﬂünce ve ilerlemelere atfetti¤imiz yap›c› çal›ﬂmalar›n
yan›s›ra, tüm kazan›mlar› s›f›rlayacak güçte y›k›c› çal›ﬂmalar›n da var oldu¤unu, bu tür
olaylarla farkediveriyoruz. Dünya ﬂimdi "suçlu"nun peﬂinde. Ç›lg›ncas›na oynanmakta olan bu
"katil kim" oyununda, sorular›n do¤ru yan›tlar›n› bulmak belki de hiç mümkün olmayacak.
Çünkü bu "katil"in soyu sopu, nereden gelip nereye gitti¤i, amac›, nerede ve nas›l vuraca¤›n›n
ipuçlar› çok derinlerde gizli. Bilimin onu aramaya baﬂlamas›ysa yeni de¤il. Yaln›zca arad›¤›
yerler, siyasi liderlerin bakt›klar› yerlerden biraz farkl›...
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Bilimin, suçluyu arad›¤› yerlerden
biri, insan beyni. ‹zini sürmek içinse
kar›ﬂt›rmad›k alan b›rakmad›. Çünkü
insan›n üretti¤i her davran›ﬂ, s›n›rs›z
bir nedenler bütününün, koskoca bir
birikimin sonucu. Geriye do¤ru gidilirse, bilinçli (kimi zaman da bilinçsiz)
yap›lan her davran›ﬂ›n ard›nda zihinsel/biliﬂsel bir süreç, bu süreci de belirleyen bir etkiler bütünü var. Ailesel,
toplumsal, çevresel, tarihsel, kültürel... ‹ﬂin içinden ç›kmak olanaks›z gibi. Ancak olanaks›z deyip de bu bulamac›n içinde iyice kaybolmak yerine,
bilimadamlar› ipuçlar›n› toplayabildikleri her yerden toplama çabas› içindeler. Ortaya ç›kacak resim, belki de her
zaman eksik bir resim olarak kalacak;
ama eskizler bile bazen oldukça aç›klay›c› olabiliyor.
Eviyle iﬂi aras›nda gidip gelen, akﬂam yeme¤inden sonra gazetesini
okuyup, çocuklar›yla oynay›p, zaman›nda da yat›p uyuyan "normal" ve
"zarars›z" bir adam›n beyniyle, sokaktan geçen bir kediye iﬂkence etme komutunu, ya da kiﬂiye kaç›rd›¤› uça¤›
bir gökdelene çak›p onunla birlikte
yok olma komutunu verebilen bir beyin aras›nda nas›l bir fark var? Ürettikleri zihinsel süreçlerin, düﬂünce ve
duygular›n birbirlerinden farkl› olduklar› kesin. Bunun yan›s›ra yap›sal ve
iﬂlevsel farklara iliﬂkin bulgular da yavaﬂ yavaﬂ birikiyor.
Beyinle zihin aras›ndaki iliﬂkiyi net
bir ﬂekilde saptamak, psikoloji ve felsefe baﬂta olmak üzere birçok alan›n
uzun y›llar süren ortak çabas› haline
gelmiﬂse de, bu konuda kesin sonuçlara varman›n güçlü¤ü, bilimadamlar›n›
baz› ç›kar›mlar yapmaya yöneltmiﬂ.
Bunlardan biri, zihnin, beyin etkinli¤inin bir ürünü olarak ortaya ç›kt›¤›; bir
baﬂka deyiﬂle beyin ve zihnin asl›nda
bir bütünün etkileﬂim içindeki parçalar› olduklar›. Zihinsel hastal›klarda görülen sapmalarsa, beynin ya da zihnin
d›ﬂ dünyayla etkileﬂimindeki aksakl›klar›n birer yans›mas›. Beyin ve zihni
ayr› ayr› inceleyen birçok farkl› disiplinin her biri, benzer sorunlara yaklaﬂ›mlar›nda farkl› birer dil ve yöntemler
bütünü kullan›yor. Bu tür sorunlar›n
irdelenmesinde 20. yüzy›l sonlar›na
do¤ru benimsenen yaklaﬂ›m, farkl› disiplinlerin gücünü birleﬂtirmek oldu.
Biliﬂsel (kognitif) psikoloji zihni, ürünleri (haf›za, dilsel iﬂlevler, dikkat gibi)

temelinde ele al›p bunlar›n iﬂleyiﬂini aç›klay›c› kuramsal
sistemler geliﬂtirirken, beyin
de birçok alt-disiplinin ortak
konusu oldu. Nöropsikoloji,
beynin belirli bir bölgesindeki hasara ba¤l› olarak aksayan iﬂlevler aras›nda ba¤lant›
kurma; nöroanatomi ve nörobiyoloji de beyinsel iﬂlevleri
sinirsel geliﬂim ve ba¤lant›
modelleri temelinde aç›klama
yoluna gitti. Tüm bu disiplinleri birbirinden ay›ran s›n›rlarsa art›k yavaﬂ yavaﬂ ortadan kalk›yor.
Ancak, disiplinleraras› s›n›rlar her ne kadar kaybolma
yolundaysa da insan›n zihinsel, ruhsal "durumlar›n›" tan›mlarken baﬂvurulan s›n›rlar hâlâ var. ‹nsan, bu s›n›rlara göre "depresif", "ﬂizofren", "psikopat", "normal"
vb. betimlemelerle bir bölgeden di¤erine kayd›r›labiliyor.
Buradaki güçlükse s›n›rlar›n
ta kendisinde. Bir yak›n›n
kaybedilmesiyle
duyulan
Antonio Damasio, beynin zihinsel iﬂlevleri, duygular ve kiﬂilik
üzüntü, hangi noktada "depresyon" ad›n› alabilecek bir bozukluklar› üzerindeki çal›ﬂmalara önemli katk›lar sa¤lam›ﬂ bir
bilim adam›.
sürece dönüﬂüyor? Belirli
yaﬂlardaki çocuklar›n ço¤u için norda epeyce ortakl›k oldu¤u da kabul
mal say›labilecek dikkat da¤›n›kl›¤›,
edilmiyor de¤il. Sözgelimi ikisinde de
eﬂi¤i hangi noktada atl›yor da "hipekal›tsal etkenlerle duyarl›¤› artan kiﬂiraktivite" haline geliyor? Bu s›n›rlar›n
de, ilave bir "vuruﬂ", hastal›¤›n ortaya
iﬂlevi, asl›nda tan›m ve tan›ya olanak
ç›kmas› için yeterli olabiliyor.
tan›yacak güvenilir bir alan oluﬂturmaktan öteye geçmiyor. Zihinsel süreçlerde ola¤an olan ve olmayan› birbirinden ay›rma iﬂi, geleneksel t›bbi
yaklaﬂ›mlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda biraz
19 Nisan 1995 sabah›, Oklahoma
tedirgin edici. Öyle ya, bir insanda
City’de, Murrah Hükümet Binas›’n›n
kanser ya vard›r ya da yoktur. Ancak
yan›baﬂ›nda duran bir kamyonda bugünümüzde iki grup "hastal›k" aras›nlunan bomba patlayarak 9 katl› binaLimbik sistem
n›n yar›s›n› havaya uçurmuﬂ, iki hafta
süren kurtarma çal›ﬂmalar›n›n sonunPrefrontal
korteks
da ortaya ç›kan tablo, 168 ölü, 500’ün
üzerinde de yaral› olmuﬂtu. Cesetlerden 19’u, bina içindeki yuvaya b›rak›lm›ﬂ olan çocuklara aitti. Olay›n faili de
o zaman 27 yaﬂ›ndaki Timothy Mc Veigh. Geçti¤imiz Haziran ay›nda idam
Hippocampus
edilen Mc Veigh, öldü¤ü ana kadar
Orbitofrontal
Amygdala
korteks
yapt›¤›ndan piﬂmanl›k duymam›ﬂ, nefretinin hedefi olan ABD hükümetine
Haf›za, öfke, duygular ve ö¤renmeyle ilgili iﬂlevler
üstlenen limbik sistemdeki bir aksakl›k davran›ﬂ
karﬂ› düzenledi¤i bombalamada 19 çobozukluklar›yla sonuçlanabiliyor.
cu¤un ölmesini de "ikincil bir yan et-

Bozuklu¤un
Kayna¤› Üzerine
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ki" olarak nitelendirmiﬂti. Kendi ölümünü bile serinkanl›l›kla karﬂ›layan
bu "canavar›" küçüklü¤ünden beri tan›yan komﬂular›ysa onu, kahkahalarla
ve yal›nayak koﬂturup duran sevimli
bir çocuk olarak hat›rl›yorlard›. Ancak
gençli¤inde evi terkeden annesine,
tankç› olarak kat›lm›ﬂ oldu¤u Körfez
Savaﬂ›’ndaki baﬂar›s›ndan sonra hayali olup da giremedi¤i Özel Kuvvetler’e,
ard›ndan da ABD hükümetine kin ve
nefret duyan biri haline gelmiﬂti Mc
Veigh. Gerçekleﬂtirdi¤i katliam›n nedeniyse, federal güçlerin Texas'›n Waco kasabas›nda ayr›mc› bir örgütün 80
üyesinin ölümüyle sonuçlanan sald›r›lar›n›n öcünü almakt›. Tekrarlanan
duruﬂmalar s›ras›nda epeyce bir psikiyatrik-psikolojik taramaya tabi tutulan
Mc Veigh’in ruhsal durumuna iliﬂkin
raporlar, onun bütünüyle akl›baﬂ›nda
oldu¤una ve yüksek IQ’suna iﬂaret
ediyordu. Tan›s› konulan depresyonsa, 1977’deki bir kar f›rt›nas›nda evin
bodrum kat›nda mahsur kald›¤› (ve
annesinin de evde olmad›¤›) birkaç
günün ürünüydü. Uzmanlardan biri
de onun narsist (özsever) kiﬂili¤ine ve
ünlenme hevesine dikkat çekmiﬂti.
Acaba, o kar f›rt›nas›nda annesi de evde olsayd› Timothy Mc Veigh’in kaderi farkl› olacak m›yd›? Ya da Özel Kuvvetler’in bir üyesi olsayd›? Peki, o zaman küçüklü¤ünden beri süregelen silah düﬂkünlü¤üne ne demeli?
Ondokuzuncu yüzy›l ‹talyan kriminologu Cesare Lombroso, "katil" kimli¤inin do¤uﬂtan geldi¤i, sonradan biçimlenmedi¤i sav›n› bilimsel bir perspektife dayand›rarak ileri süren ilk kiﬂiydi. Evrim ve genetikle ilgili olarak
ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂ kuramlardan
h›z alarak yola ç›km›ﬂ, "suçlu zihni"nin, kafatas›ndaki ﬂekil bozukluklar›ndan izlenebilece¤i sonucuna ulaﬂm›ﬂt›. O zaman için kabul edilebilir
olan bu görüﬂün, geçerli¤ini günümüzde yitirmiﬂ olmas› çok da ﬂaﬂ›las›
de¤il. Bugün birçok psikiyatrist, adaletin eline düﬂen adi suç zanl›lar›n›n ço¤unun "psikopati" ad› verilen ve art›k
ﬂizofreni kadar "gerçek" say›labilecek
bir hastal›k olarak kabul edilen durumla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu kabul
ediyor. "Psikopati" (psycho- = zihin veya zihinsel süreçle ilgili; pathos=hastal›k) sözcü¤ü, art›k daha geniﬂ bir ruhsal bozukluklar grubunu da kapsayacak ﬂekilde, "antisosyal kiﬂilik bozukB‹L‹M ve TEKN‹K 50 Ekim 2001

lu¤u" (antisocial personality disorder/APD) kavram›yla yavaﬂ yavaﬂ yer
de¤iﬂtirmekte. APD’nin, suç oluﬂturacak ﬂiddetteki kriminal davran›ﬂlarla
d›ﬂavurumu d›ﬂ etkenlere ba¤l› olabilir. Ancak altta yatan kayna¤›n biyolojik oldu¤unu savunan uzmanlar›n say›s› da giderek artmakta. Baz›lar›n›n
endiﬂesiyse, istemeyerek de olsa
Lombroso’nun seçti¤i yolu tutuyor olmak. Endiﬂeye kaynak olan görüﬂ ﬂu:
En ince ayr›nt›s›yla uygulanm›ﬂ görüntüleme teknikleriyle bile, APD gibi
karmaﬂ›k bir bozuklu¤a iliﬂkin geçerli
ve kesin sonuçlara ulaﬂmak mümkün
olmayabilir. ‹ﬂin adli yönü de cabas›.
ﬁu anda hiç bir mahkeme, APD tan›s›n›, iﬂlenen suçta sorumluluk pay›n›
düﬂürmek için geçerli saym›yor. Hatta
tam tersine, örne¤in ABD’de savc›lar,
bu tür tan›lar›n, suçun tekrarlanaca¤›na iliﬂkin kan›t oldu¤u düﬂüncesinden
hareketle, bunu san›¤›n aleyhine de
kullanabiliyorlar.

Phineas Gage’le
Baﬂlayanlar

Üstte: Phineas Gage’in ölümünden sonra
yap›lm›ﬂ mask›.
Ortada: Baﬂ›na saplanan demir çubu¤un
rotas›n›n bilgisayarla gösterimi.
Çubuk, yanaktan girdikten sonra göz
çukuruna, oradan da beynin prefrontal
bölgesine giriyor.
Altta: Gage’in Harvard Üniversitesi Warren
T›p Müzesi’nde saklanan kafatas›.
Çubu¤un geçti¤i yer sol üstte kolayl›kla
seçilebiliyor (altta).

1848 y›l›n›n Eylül ay›nda, ABD,
Vermont’taki bir demiryolu çal›ﬂmas›
s›ras›nda gerçekleﬂen sürpriz bir patlama sonucu, 2,5 cm çap›nda ve 1 m
boyunda demir bir çubuk, büyük h›zla genç bir iﬂçinin, Phineas Gage’in
baﬂ›na saplanm›ﬂt›. Sol yanaktan içeri
giren çubuk, gözü parçalayarak beynin ön lobundan geçmiﬂ, kafatas›n›n
üst k›sm›ndan da d›ﬂar›ya ç›km›ﬂt›. Gage an›nda bilincini kaybetmiﬂ, vücudunda istemsiz kas›lmalar baﬂlam›ﬂt›.
Ancak bilinci yaln›zca birkaç saniye
içinde yerine gelmiﬂ ve hemen doktora götürülmüﬂtü. Çok kan kaybetmiﬂ
olmakla birlikte hem konuﬂabiliyor,
hem de yürüyebiliyordu. ‹ﬂin as›l ilginci, kurtulmakla kalmay›p iyileﬂti de.
Aradan aylar geçtikten sonra Gage’de
kiﬂilik özellikleri bak›m›ndan ﬂaﬂ›rt›c›
de¤iﬂiklikler gözlenmeye baﬂlad›. Aﬂ›r›
müsrif, anti-sosyal, düﬂük çeneli, küfürbaz ve yalanc›n›n teki haline gelmiﬂti. Arkadaﬂlar› kendisi için "Phineas, art›k Phineas olmaktan ç›kt›" diyorlard›. Kazadan 13 y›l sonra,
1861’de öldü¤ünde beﬂ paras›z, üstelik de epileptikti. Beyni üzerinde de
herhangi bir otopsi iﬂlemi yap›lmad›.
Doktoru Harlow'sa, onun hakk›nda

yazd›¤› raporda, biliﬂsel yönüyle
hayvansal içgüdüleri aras›ndaki
dengenin sanki tümüyle kaybolmuﬂ oldu¤undan söz ediyordu.
Gage, nöroloji ders kitaplar›n›n geleneksel "vakas›" olarak
tarihe geçti. Beyninin hasar gören bölümü, zaman içinde kaybetti¤i zihinsel ve duygusal iﬂlevlerle bundan sonra hep iliﬂkilendirilecekti. APD'nin ve genel
olarak duygular›n nörolojik temelleri konusundaki araﬂt›rmalar› dünya çap›nda tan›nan Hanna ve Antonio Damasio, Gage'in
öyküsünün, davran›ﬂ›n biyolojik
temelleriyle ilgili araﬂt›rmalara
tarihsel bir baﬂlang›ç oluﬂturdu¤unu söylüyorlar.

içine düﬂüren davran›ﬂlar›na iliﬂkin oldukça akla yak›n aç›klamalar getirebilmeleri...
Akla ne kadar da çok sima geliyor! Siyasi liderlerden film kahramanlar›na kadar. Kuzular›n
Sessizli¤i filmini seyredenlerin
akl›na ilk gelecek karakter de
olas›l›kla Hannibal Lecter olacak. Yapt›¤› her ﬂeyi en ufak bir
piﬂmanl›k duymadan yapmas›yla, duyars›zl›¤›yla, müthiﬂ ama
dengesiz zekas›yla, gereksinimlerini karﬂ›lad›¤›n› sürece yapamayaca¤› ﬂey olmayan kusursuz
(!) bir psikopat...
‹lginçtir ki, itici olmak bir yana, bu kiﬂiler çevrelerindekileri
kolayca etkileri alt›na alan yüzeyel bir çekicilik de sergileyebiliAPD tan›s› konmuﬂ bir kiﬂinin beyninin 3-boyutlu MRI görüntüsü.
yorlar. Zeka düzeyleri ço¤unlukla normal, ya da normalin üzede de bulunabiliyor. Ancak konu üzerinde; dahas›, di¤er ruhsal bozuklukrindeki araﬂt›rmalar›yla tan›nan Kanalara iliﬂkin belirti de göstermiyorlar.
dal› Robert Hare'in geliﬂtirdi¤i ve arYukar›daki baﬂl›k, tan›mlad›¤› boOldukça sakin görünebiliyor ve yine
t›k standart haline gelmiﬂ bir tan› teszuklu¤un insan›n hem iç hem de d›ﬂ
oldukça ak›c› ve mant›kl› konuﬂabiliti yard›m›yla, en az›ndan bu kiﬂilere
dünyas›nda yol açabilece¤i hasar gözöyorlar. APD'li birçok kiﬂinin, bu "katan› koymak art›k olas›.
nüne al›nd›¤›nda, beklenen etkiyi do¤ranl›k" yönlerini ömür boyu baﬂar›yla
APD tan›l› kiﬂilerin ortak özelliklerusu pek vermiyor. Öyle ya, "antisosyalgizleyebildi¤i de oluyor.
ri; toplumsal normlar, kural ve zorunlik" gündelik yaﬂant›s› içinde kiﬂinin
Tüm bunlardan da insan›n akl›na
luluklara neredeyse tümüyle kay›ts›z
özgürce yapmaya hakk› oldu¤u bir seHollywood kahramanlar›ndan çok çevolmalar›, aﬂ›r› benmerkezcilik, duygu
çimi, "kiﬂilik bozuklu¤u" sözcükleriyse
resindeki simalar geliyor iﬂin kötüsü!
ve içgörü yoksunlu¤u, ani tepkilerini
mu¤lak ve öznel baz› yarg›lar› ça¤r›ﬂt›Elbette bu say›lanlar, kiﬂi özelinde, andenetleyememeleri, empati kuramar›yor ilk bak›ﬂta. Ama ilginçtir ki cinacak yetkin bir uzmanca yorumland›malar›, gerek y›k›c› davran›ﬂlar›, geyet, katliam veya terör dosyalar›n›n içi¤›nda anlam kazanabiliyor. Ancak toprekse sonuçlar› konusunda piﬂmanl›k,
ni dolduran isimlerin ço¤uyla iliﬂkilenlumun % 1-4'ünün, ayn› ﬂiddette olmatedirginlik ya da vicdan azab› duymadirilebilen bir "durumun" da ad›.
sa da bu bozuklu¤u taﬂ›yor oldu¤u bir
malar›, dolay›s›yla "ceza"ya da duyarAd›n›n konmas› biraz zaman alm›ﬂ
gerçek. Hepsi potansiyel suçlu veya
s›z olmalar›, insanlarla iliﬂki kurmada
olsa da Phineas Gage'in baﬂ›na gelencani de¤il; toplumsal yaﬂant›daki yerhiç bir güçlük çekmemelerine karﬂ›n
lerle biraz ﬂekillenmeye baﬂlayan bu
lerini sevilmeyen/istenmeyen kiﬂi oladurum, yaln›zca toplumdaki seri katililiﬂkilerini uzun süre koruyamamalar›,
rak sürdürüyorlar.
leri, katliam faillerini ya da iﬂledi¤i
baﬂkalar›n› kolayl›kla suçlayarak kenAPD erken yaﬂlarda ortaya ç›kabilisuçlarda ﬂiddete baﬂvuran kiﬂileri avudi suçlar›n› da bir baﬂkas›n›n üzerine
yor. Çocuklar için çok tipik bir belirti,
cuna almakla kalmay›p, gizlenmiﬂ halatabilmeleri, onlar› toplumla çeliﬂki
anne-baban›n verdi¤i cezalara aﬂ›r› duyars›z davran›p bundan dolay› herhangi bir üzüntü veya piﬂmanl›k duymamalar›. ﬁiddete e¤ilimleri yüksek kiﬂilerin ço¤unun çocukluk ve gençlik dönemleri, hayvanlara iﬂkence, yakma,
yalan, h›rs›zl›k, anne-baba ve ö¤retmen otoritesine ﬂiddetli baﬂkald›r›
olaylar›yla dolu.

Antisosyal Kiﬂilik
Bozuklu¤u (APD)

Beyinde Farkl›l›klar
1940 ve 1950’li y›llarda aﬂ›r› davran›ﬂ bozuklu¤u sergileyen veya fazla sald›rgan olan kiﬂilere “son
çare” olarak uygulanan “trans-orbital lökotomi” yöntemi, lokal anesteziyle gerçekleﬂtirilebiliyordu. Özel
bir bistüriyle göz çukurundan giriliyor ve prefrontal loba ulaﬂ›labiliyordu. Çok baﬂar›l› sonuçlar da
vermesine karﬂ›n, kimi hastalarda aﬂ›r› durgunluk yaratt›¤›, ayr›ca önemli ba¤lant›lar›n da kopmas›na
yol açt›¤› için bu yöntem daha sonra terkedildi.

Son 20 y›l›n çal›ﬂmalar› katiller, seri katiller ve aﬂ›r› ﬂiddetin a¤›rl›kta oldu¤u suçlardan hüküm giyenler aras›nda, beyinde hasar veya bozukluk
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Beyin etkinli¤inin derecelerini göstermek için yararlan›lan PET taramas› yönteminde canl› beyin görüntülerini
kesitlerle elde etmek mümkün. Etkinli¤in derecesi, k›rm›z› en yüksek, mavi de en düﬂük olmak üzere,
renklerden yararlan›larak saptanabiliyor. Soldaki görüntü normal bir kiﬂiye, ortadaki bir katile, sa¤dakiyse
APD’li bir kiﬂinin beynine ait. Sa¤daki görüntüde prefrontal bölgedeki (ﬂeklin en üst k›sm›) etkinli¤in
düﬂüklü¤ü, k›rm›z› bölgelerin yoklu¤undan aç›kça anlaﬂ›labiliyor.

saptananlar›n say›s›n›n hiç de az olmad›¤›n› gösteriyor. Pozitron emisyon tomografi (PET) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknikleri
günümüzde APD'nin yan›s›ra birçok
davran›ﬂsal bozuklu¤un araﬂt›r›lmas›na önemli katk›lar sa¤lamakta. Adrian Raine ve Antonio Damasio'nun bu
yöndeki çal›ﬂmalar›, sözkonusu bozukluklarda prefrontal korteks denilen ve beynin ön lobunun ön k›sm›nda yer alan beyin kabu¤u bölgesindeki de¤iﬂimler üzerinde yo¤unlaﬂ›yor.
Beynin ön lobu, normal ve dengeli
toplumsal yaﬂam› olanakl› k›lan davran›ﬂlar›n (öz-denetim, planlama, yarg›lama, bireysel ve sosyal gereksinimler aras›nda denge kurma, vb.) denetiminde rol almakta. Raine, bu bölgeyi baﬂkalar›na her sinirlendi¤imizde
üzerlerine sald›rmam›z› engelleyen
bir tür fren sistemine benzetiyor.
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Beyin görüntüleme teknikleri, ﬂiddete e¤ilimli kiﬂilerin beyinlerinin sa¤
yar›mküresinde "orbitofrontal korteks" denilen ve yine ön loba ait bölgedeki de¤iﬂimlere dikkat çekiyor.
Hanna ve Antonio Damasio'nun, yukar›da sözünü etmiﬂ oldu¤umuz Phineas Gage'in Harvard Üniversitesi
Warren T›p Müzesi'nde korunan kafatas›yla yapt›klar› çal›ﬂma da oldukça ilginç. Araﬂt›rmac›lar, çal›ﬂmalar›nda
bilgisayar grafikleri ve sinirsel görüntüleme tekniklerinden yararlanarak,
demir çubu¤un beyindeki rotas›n› izlediler. Science dergisinde 1994 y›l›nda
yay›mlanan araﬂt›rma sonuçlar›, hasar›n büyük ço¤unlu¤unun, her iki beyin yar›mküresindeki ön (frontal) loblar›n "ventromedial" bölgesinde (lobun ön-iç yüzeyi) oldu¤una iﬂaret ediyordu. Ön lobun hem orbitofrontal,
hem de ventromedial bölgelerindeki

iﬂlev bozukluklar›n›n yine sosyal davran›ﬂlar, karar verme mekanizmas› ve
planlama iﬂlevlerinde aksakl›klara yol
açabilece¤i düﬂünülüyor.
Geçti¤imiz y›l, benzer kiﬂilik bozukluklar› sergileyen kiﬂilerle yap›lan bir
çal›ﬂmada prefrontal bölge gri maddesinde ortalama % 11'lik bir azalma saptanm›ﬂ. 1998'de, 15 yaﬂ›ndayken ABD,
Oregon'da her ikisi de ö¤retmen olan
anne-babas›n› öldürdükten sonra bir
de okulunu tüfekle tarayarak iki ö¤rencinin ölümüne ve pek ço¤unun da
yaralanmas›na yol açan Kip Kinkel için
de, beyinde "olmayanlar" olanlardan
belki daha önemliydi. Çünkü beyin taramalar›, yine prefrontal bölgedeki etkinlik düﬂüklü¤üne iﬂaret ediyordu.
E¤itimli ve kültürlü bir anne-baban›n
çocu¤u olmas›, bu korkunç trajediyi
engelleyememiﬂti. Yeniden baﬂa dönersek, bu tür araﬂt›rmalar›n tehlikeli yönü, sonuçlar›n›n yanl›ﬂ yorumlanmas›
durumunda oldukça riskli say›labilecek ç›kar›mlarla sonuçlanabilecek olmalar›. Suç iﬂleyen birinin suç iﬂlemekten baﬂka çaresi olmad›¤› gibi!
Raine'in 41 katil üzerinde PET tekni¤iyle yapt›¤› bir çal›ﬂma, yine
prefrontal bölgedeki beyinsel iﬂlevlerde azalmaya iﬂaret ediyordu. Çal›ﬂmada gözlenen di¤er anormallikler, iki
beyin yar›mküresi aras›ndaki iletim
ak›ﬂ›n› sa¤layan "corpus callosum",
yan›s›ra baz› limbik sistem yap›lar›n›
içeriyor. Limbik sistem, çok genel olarak öfke, duygular, haf›za ve ö¤renmeye iliﬂkin iﬂlevler üstlenen bir beyinsel
sistem. Oldukça ilginç bir bulguysa,
ço¤u kiﬂinin beyninde sol yar›mküre
bask›n oldu¤u halde, çal›ﬂmada incelenen kiﬂilerde iki yar›mkürede de bask›nl›k gözlenmemesi. Raine'in aç›klamas› ﬂöyle: "Bu sonuç, olas›l›kla corpus callosum'daki iﬂlevsel bir eksiklikten kaynaklan›yor. Tahminimize göre
bu kiﬂilerde sol yar›mküre, sa¤ yar›mküreyle 'konuﬂam›yor'; duygular›n
a¤›rl›kl› olarak iﬂlendi¤i sa¤ yar›mküredeyse sol taraf›n denetimi azal›yor."

Teröristler
Yelpazenin Neresinde?
Terörizm hakk›nda bildiklerimiz,
genelde eylemin kendisi ve sonuçlar›yla s›n›rl›. Sokakta yatan yaral› ve ölüler, sa¤a sola koﬂuﬂturan polisler, si-

ren sesleri, a¤lama, panik, çaresizlik...
Ya teröristin kendisi hakk›nda bildiklerimiz? Eylemlerini planlarken ya da
gerçekleﬂtirirken "akl›"ndan neler geçiyor? Bir insan›, yüzlerce-binlerce insan› öldürüp, vücudunu da baﬂkalar›
için aç›k bir hedef haline getirerek ölmeye istekli hale getirecek kadar büyük bir nefret nereden geliyor?
‹çgüdüsel yan›t›m›z, olas›l›kla "deli" olduklar› yönünde. Ancak teröristlerin kendilerini inceleyen uzmanlar
bu görüﬂte de¤il. Onlar, bu kiﬂilerin
ço¤unun, zaman›nda sizin bizim gibi
insanlar olduklar›n› söylüyorlar.
CIA'nin, terörizmde kiﬂilik ve siyasi
davran›ﬂlar›n çözümlenmesine yönelik
olarak çal›ﬂan merkezinde baﬂkanl›k
yapm›ﬂ olan Dr. Jarrold Post, insan›n
bir terörist grubuna kat›lmas›ndaki temel itkinin sosyal içerikli oldu¤unu,
kendini kabul edecek bir gruba ait olma gereksiniminden kaynakland›¤›n›
söylüyor. Uygun adaylarsa yak›nlar›n›
siyasi, etnik, dinsel bir ﬂiddet eylem ya
da savaﬂ sonucu kaybetmiﬂ, iﬂsiz ya da
kendilerini bir nedenle çaresiz hissedip ç›k›ﬂ yolu bulamayan gençler. Gruba kat›lan böyle bir genç, yeni bir
amaç ve misyon kazan›yor, yaﬂam anlams›z olmaktan ç›k›yor... De¤iﬂik terörist gruplardaki ortak noktaysa,
güçlü bir nedene dayand›r›lm›ﬂ bir hedef, ve ona her ne pahas›na olursa olsun ulaﬂma ideali. Terör, asl›nda tarih
boyunca kendini hep bu tür ideallerin
ad› ve çat›s› alt›nda gösterdi.
Dr. Post'a göre, terörist "akl›" oldukça kutuplaﬂm›ﬂ durumda. Teröristler için yaln›zca iyiler ve kötüler var.
Tabii grubun kendisi iyi, dünyan›n geri kalan› da kötü. E¤er var›m›zla yo¤umuzla onlar›n taraf›ndan de¤ilsek, bu
onlara karﬂ› oldu¤umuz anlam›na geliyor. As›l düﬂmanlar›ysa onlar›n gözünde bir hükümet, etnik grup, ulus, hatta bütün bir idealler sistemi olabiliyor.
Teröristin zihninde yolculuk yap›yorsak, belki de karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤umuz en önemli soru ﬂu olacak:
Bir insan›, öldürme makinesine çevirebilecek türden bir nefret nitelik olarak
psikolojik veya nörolojik bir "hastal›¤a" m› iﬂaret ediyor? ﬁiddet olaylar›na
kar›ﬂm›ﬂ 90 ‹srailli ve Filistinliyi kapsayan bir çal›ﬂmada, teröristlerin ço¤unda psikoz, paranoya, hipomanya
(duygular›n kayb›) ve depresyonun yan›s›ra APD'ye iliﬂkin bulgular›n varl›¤›

saptanm›ﬂ. Mant›k-d›ﬂ› düﬂünceler,
hastal›kl› nefret duygusu ve duygusal
bozukluklar da cabas›. Terörist bir
grubun gazete ilan›yla üye aramaya
kalk›ﬂaca¤› bir gün gelirse e¤er, belki
de yukar›da say›lanlar "aranan koﬂullar" listesine dahil edilebilir!
Bu psikopatolojik özelliklerin, teröristlerde zaten var olan özellikler mi,
yoksa grupta ald›klar› e¤itim ve beyin
y›kama sürecinin mi sonucu oldu¤u
sorusuna gelince, buna hemen verilecek bir yan›t olmad›¤› çok aç›k. Genel
görüﬂ, her ikisinin de geçerli olabilece¤i do¤rultusunda. Fanatik bir teröristin profili, elbette bu kadarc›k bir
aç›klamadan çok daha fazlas›n› gerektirecek. Ama ﬂu da bir gerçek ki, ayn›
duygu, düﬂünce ve tav›rlara sahip insanlar›n oluﬂturaca¤› küçük bir grubun üyeleri, özellikle de y›k›c› bir
amaca hizmet edeceklerse, grup içinde kalabilmek için kendilerini gruba
uyarlamak zorunda. Grup ve üyelerinin toplumdan aﬂ›r› ölçüde yal›t›lm›ﬂ
olmas›ysa bu zorunlulu¤u iyice güçlendiriyor. Bir yönüyle bak›ld›¤›nda
asl›nda ac›nas› durumdaki böyle bir
bireyin "beynine" inecek vurucu darbe de, varl›¤›n› bu koﬂullarda sürdürmek durumunda olan bir grubun kendi içine iyice dönüp gerçeklikle olan
ba¤lar›n› koparmas›, kopuﬂun da zaman içinde ilerlemesi. Zaten paylaﬂ›lan intihar hayalleri, paranoya ya da
nefretin, birbirine çok yak›n yaﬂayan
ve toplumsal olarak yal›t›lm›ﬂ kiﬂilerde

kolayl›kla ortaya ç›kabildi¤i kan›tlanm›ﬂ.
Bir terörist grubun bütünlü¤ünün
anahtar›, çarp›k duygu ve düﬂüncelere
sahip liderin, bunlar› üyelere aktarmadaki baﬂar›s›na, ve onlar›n kay›ts›zﬂarts›z teslimiyet derecesine ba¤l›.
ﬁimdilerdeki ana tart›ﬂma konular›ndan biri olan, ve zaten ölmeye haz›r
bir grubun, öldürülmekle tehdit edilmesinin neye yarayaca¤› sorusunun
destek ald›¤› temel nokta da, en tehlikeli gruplardan ço¤unun bunu baﬂarm›ﬂ görünmesi.
Rasyonalizasyon, yani akla uygun
hale getirme becerisi, insan zihninin,
bazen de namlusu insan›n kendisine
dönen kuvvetli bir silah›. Bu silahla,
t›pk› APD hastalar› gibi, yapmak istedi¤imiz herﬂey için akla uygun gerekçeler üretebiliriz. 20. yüzy›l›n en büyük teröristi Adolf Hitler'in, yapt›¤›
herﬂeyi Alman ›rk› için yapt›¤›n› ileri
sürerken üretti¤i gibi. Belki de insan
beyninin katili saklad›¤› yer, tam da
buras›...
Zeynep Tozar
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