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Çikolata niçin iyi hissettiriyor?
Çikolatan›n içerdi¤i kimyasallar beynimizin nörotransmitter trafi¤ini etkiliyor:
Nörotransmitterler: Beynimizin kimyasal mesajc›lar› da diyebiliriz. Farkl› sinir hücreleri aras›nda elektrik sinyallerini taﬂ›yorlar. Bu sinyallerse deneyimledi¤imiz his ve duygularda de¤iﬂim yarat›yor.
Çikolatan›n içerdi¤i iki güçlü kimyasal ve etkileri:
Tryptofan: Beynin, seratonin isimli nörotransmitteri yapmak için kulland›¤› kimyasal. Yüksek miktarlarda seratoninse mutluluk hissini tetikliyor.
Phenylethylamine: “Çikolata amfetamini” ad›yla da an›lan bu kimyasal,
kiﬂide uyar›lm›ﬂl›k, çekim ve baﬂ dönmesi hissi uyand›r›yor. Beyindeki zevk
merkezini tetikliyor.

Açl›k
Hepimizin günlük hayatta s›k s›k deneyimledi¤i bir durumdur, açken gözümüz baﬂka hiçbir ﬂey göremez olur ve adeta, kendimizi yaln›zca yemek yemeye odaklar›z. Her ne kadar yemek yeme davran›ﬂ›n› tetikleyen süreçlerin baﬂ›nda vücudumuzdaki besin maddelerinin düﬂmesi gelse de, biliyoruz ki hikâye basit fizyolojik yan›tlardan ibaret de¤il. Öyle ki, açl›k ve yeme davran›ﬂ› s›ras›nda beynimiz de oldukça aktif. Peki, açl›¤›n ve yedi¤imiz yemek miktar›n›n sosyal etmenler taraf›ndan da etkilenebilece¤ini hiç düﬂünmüﬂ müydünüz?
Çal›ﬂmalar gösteriyor ki, yemek masas›ndaki kiﬂi say›s› artt›kça kiﬂinin yedi¤i
yemek miktar› da art›yor. Daha da ilginci masada yaln›zken yedi¤imiz son ö¤ünün üzerinden geçen zaman yedi¤imiz yemek miktar›n› etkiliyorken kalabal›k
bir grup yeme¤inde bu zaman dilimi yiyece¤imiz porsiyonu belirleyen bir etmen olmuyor. Çünkü kalabal›kken kurulan yemek masas› yaln›zca karn›m›z›
doyurma amac› taﬂ›m›yor. Al›ﬂkanl›klar›m›z da önemli elbette. Ö¤le yeme¤i ya
da akﬂam yeme¤ini düzenli olarak yedi¤imiz belli saatler varsa, bu saatlerde
kendimizi çok fazla aç hissetmesek de yemek yeme ihtiyac› hissedebiliyoruz.
Kaynak: De Castro, J. M. & De Castro, E. S. American Journal of Clinical Nutrition (50). 1989
Bolles, R. C. Taste, experience and feeding. Washington, DC: APA. 1990

Ne, Nas›l, Niçin
1964 mart’›nda tüm Amerika’y› dehﬂete düﬂüren bir olay yaﬂand›. “Kitty Genovese” isimli bir kad›n, apartman›n›n 30 metre uza¤›nda, gece vakti sald›r›ya
u¤rad›. Ç›¤l›klar›n› duyan 38 görgü tan›¤›, evlerindeki ›ﬂ›klar› yakt› ve sald›rgana ba¤›r›p, pencerelerini kapatt›. Olay yar›m saat içinde 3 kez arka arkaya tekrarland› ve genç kad›n son sald›r›da ölümcül darbeyi ald›. Peki literatüre “Seyirci Müdahalesi Modeli” olarak geçen kavram neyi anlat›yor dersiniz? Niçin bir suç
esnas›nda, kalabal›k grup kurbana yard›m etmek yerine “seyirci” kal›yor?

Geçen haftaki sorunun yan›t› :
Bobo Doll Deneyleri
“Gözlem yoluyla ö¤renme” kavram›n› geliﬂtiren Albert Bandura, yapt›¤›
deneyler s›ras›nda çocuklara “Bobo Doll” adl› bir oyunca¤a ﬂiddet uygulayan yetiﬂkinin filmlerini izlettirdi. Filmlerde, yetiﬂkin bu oyunca¤a vurup kötü cümleler sarf ederek sövüyordu. Ancak gruplara ayr›lan çocuklar›n bir
k›sm›n›n izledi¤i filmde ﬂiddeti uygulayan yetiﬂkin ceza ald›. Di¤er grupsa
bu sonu izlemedi. Daha sonra, çocuklar bir deney odas›na al›nd› ve Bobo
Doll isimli oyuncakla baﬂ baﬂa b›rak›ld›. Tahmin edilebilece¤i üzere Bobo
Doll’a uygulad›¤› ﬂiddet sonras› ceza alan yetiﬂkini izleyen çocuklar oyunca¤a haﬂin davranmazken, di¤er grup ona vurup sövüyordu. Bu durum Amerika’da olay yaratm›ﬂt›, demek ki ﬂiddet uygulayanlar›n ceza ald›klar› filmler çocuklar› olumsuz etkilemiyordu, medyadaki tart›ﬂma giderek büyüyordu. Bandura deneylerine devam etti. Her gruptaki çocuklara ödül vererek
filmden ne ö¤rendiklerini, neler hat›rlad›klar›n› sordu. Sonuç ﬂaﬂ›rt›c›yd›!
Tüm çocuklar ﬂiddeti hat›rl›yordu, onu ö¤renmiﬂlerdi. Tek fark, ceza bar›nd›ran filmi izleyen grup bu ﬂiddeti uyguluyorken, di¤er grup bunu davran›ﬂa dökmemiﬂti. Öyleyse, ö¤renmekle ö¤rendiklerini davran›ﬂlara yans›tmak
birbirinden ba¤›ms›z, farkl› durumlard›.
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“Güzellik” göreceli…
“Güzel” tan›m› kültürden kültüre çeﬂitlilik gösteriyor. Televizyon ve gazeteler
diyet ürün reklâmlar›yla “ince beden güzeldir” mesaj› vermeye devam ededursun,
toplumlardaki çekici kad›n imaj›n› belirleyen unsurlar beklediklerimizden biraz daha farkl›. Örne¤in, erkeklerin zihinlerindeki “güzel kad›n”› belirleyen unsurlar›n
içinde en önemlilerinden biri de ülkedeki besin maddelerinin bollu¤u. Söz konusu ülkede yemek bulma s›k›nt›s› artt›kça, tercih edilen kad›n kilosu da art›yor. Bunun nedeni, toplu kad›nlar›n zay›f kad›nlara nazaran yokluk s›ras›nda hayatta kalma ﬂanslar›n›n ve çocuklar›n› besleme potansiyellerinin daha yüksek olmas›. Ancak ço¤u Avrupa ülkesi gibi ekonomik s›k›nt› yaﬂamayan toplumlarda, gerek zay›f
gerekse toplu kad›nlar çekici görülebiliyor.

Zay›fl›k bir tutku oldu¤unda: Anoreksiya Nervoza
Ano rek si ya ner vo za, ki ﬂi nin çok dü ﬂük bir ki lo da ol ma s› na ra¤ men
yi ne de ki lo al mak tan çok kork tu ¤u bir ye me bo zuk lu ¤u. Ta n› ko nu lur ken,
aﬂa ¤› da ki dört DSM-IV k›s ta s› göz önün de bu lun du ru lu yor:
• Ki ﬂi bek le nen ki lo nun %85’inin al t›n da ol ma l›.
• Cid di an lam da za y›f ol ma s› na ra¤ men ki lo al mak tan kork ma l›.
•Za y›fl›¤›n be de ni ne ve re bi le ce ¤i za rar la r› kü çüm se me li, dü ﬂün ce le rin de
çar p›t ma bu lun ma l›.
Ba yan lar da üç ya da da ha faz la regl dön gü sü ak sa ma l›.
K› sa K› sa…
• Has ta la r›n %90’› ba yan.
• Baﬂ lan g›ç ya ﬂ› ge nel lik le 14–18 ara s›n da.
• Gö rül me s›k l› ¤› Ba t› top lum la r›n da gi de rek art mak ta.
Ano rek si ya ner vo za has ta la r› n›n ço ¤u za man için de te da vi des te ¤iy le iyile ﬂi yor. An cak ken di le ri ni aç b› rak t›k la r› dö nem, vü cut la r›n da ge ri dö nü ﬂü
ol ma yan so run lar b› ra ka bi li yor. Bu so run lar dü ﬂük vü cut ›s› s›, dü ﬂük ke mik
mi ne ra li yo ¤un lu ¤u, dü ﬂük kan ba s›n c› ve ya vaﬂ kalp h› z›.
Bir Vaka ‹ncelemesi: J. C.
12 yaﬂ›ndayken 60 kilo olan J. C., ailesi ve arkadaﬂlar› taraf›ndan ﬂiﬂman oldu¤u gerekçesiyle sürekli alaya al›n›yordu. Buna çok içerleyen J. C. Baﬂlarda yemeklerine dikkat edip, yemek aras› at›ﬂt›rmalar›na son vermiﬂti. H›zla kilo kaybeden J.C.’nin bu kilo kayb› arkadaﬂlar› ve ailesi taraf›ndan da destekleniyordu. Ancak kilo kaybettikçe kendisini sürekli olarak daha düﬂük kilolara odaklayan J.
C.’nin ay hali döngüsü rejime baﬂlad›ktan k›sa bir süre sonra durdu, görünüﬂü tümüyle de¤iﬂti ve kilo kayb› kontrolden ç›kmaya baﬂlad›. Kiﬂili¤i de de¤iﬂmiﬂti. Eski enerjik, güler yüzlü k›z gitmiﬂ, yerine
asabi ve somurtkan biri gelmiﬂti. Ailesi, tedavi için giriﬂimde
bulunduysa da kendisine verilen yemek listesine sad›k görülen
J. C. yediklerini kusarak ya da müshil ilaçlar› kullanarak geri
ç›kar›yordu. Vaktinin ço¤unuysa odas›nda kendisini aç b›rakarak, kusursuz olmaya ad›yordu.

