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Hayalet Bacak
Çok küçük yaﬂlar›m›zda ö¤rendik ac›y›. Çevremizdekilerin uyar›lar›n› göz ard› ederek elimizi sobaya
de¤dirdi¤imiz ilk günden beri biliyoruz ateﬂin s›cakl›¤›n›. Daha da önemlisi, bu s›cakl›¤›n can›m›z› nas›l da
yakabilece¤ini. Öyleyse ac› gerçek. Peki, ya hayalet
bacak? E¤er ac› gerçekse nas›l oluyor da herhangi bir
nedenle kol ya da baca¤›n› kaybetmiﬂ bir kiﬂi, o kol ya
da baca¤›nda halen ac› hissedebiliyor? “Hayalet bacak” deneyimi yaﬂayan kiﬂiler yürürken elleriyle kay›p
ellerinin koordinasyonunu sa¤lay›p, örne¤in oturduklar› koltukta kay›p kollar›n›n da kendileriyle bir oldu¤unu düﬂünebiliyorlar. Dikkat çekici olansa ﬂu ki, “hayalet bacak” kaybedilen uzvun an›s› olarak de¤il, net
ve gerçekçi duyularla, sanki oradaym›ﬂças›na deneyimleniyor. Deneyim yaln›zca bu hisle de s›n›rl› de¤il. Hastalar›n 70%’i “hayalet bacak” uzvunda –ki “bacak”

Hayalet bacak olarak adland›r›lan olayda hasta bir uzvunu kaybettikten sonra beyinde bedenin bu k›sm›ndan sorumlu beden duyular›
korteksi, beyindeki bir yan bölgede temsil edilen di¤er beden bölgesinden bilgi almaya baﬂl›yor.

olarak an›lsa da kaybedilen el, kol, bacak, ayak gibi
herhangi bir bölge olabilir- rahats›z edici, “yanma”
hissi uyand›ran ac›lar deneyimliyor. Bu ac›y› hissedenler yaln›zca “hayalet bacak” hastalar› da de¤il. Omurilik zedelenmesine u¤ram›ﬂ kiﬂiler de felçli bölgelerinde kimi zaman böylesi ac›lar duyumsayabiliyorlar.
Peki, gerçekte fiziksel olarak var olmayan ve duyular› beyne taﬂ›nmayan bir organdan nas›l olur da
“his” duyusu al›nabilir? ‹ﬂte, gitgide geliﬂen beyin gö-

rüntüleme teknikleri bu konuya ›ﬂ›k tutuyor. Bedenin
bir yerindeki ac› ve duyu sinirleri kesildi¤i zaman, beyinde bedenin bu k›sm›ndan sorumlu beden duyular›
korteksi, beyindeki bir yan bölgede temsil edilen di¤er
beden bölgesinden bilgi almaya baﬂl›yor. Örne¤in, sol
kolunu kaybeden bir kad›n yüzünden ald›¤› ac› duyular›n› sol kolunda hissedebiliyor. Çünkü yüz, sol kolun
beyinde temsil edildi¤i bölgeye komﬂu bölgede bulunuyor. Buna ek olarak, bir uzvundaki duyu sinirleri kesilen kiﬂilerin ac› duyular›ndaki eﬂik de düﬂüyor. Haliyle yüzüne gelen en ufak bir etkiden bile rahats›z olmaya baﬂlayan bu insanlar, kay›p uzuvlar›ndaki düﬂük
ﬂiddetteki uyar›c›lar› bile ac› olarak alg›layabiliyorlar.
Sonuç olarak, her ne kadar elimizi sobaya de¤dirdi¤imiz ilk günden beri bilsek de ateﬂin s›cakl›¤›n›, ateﬂ
gibi bir uyaran olmadan da yanabiliyor elimiz. Kimi zaman duyu ve ac›lar› gerçekte olmad›klar› ﬂekillerde de
duyumsayabildi¤imizi söyleyebiliyoruz.
Kaynak: http://www.snl.salk.edu/~ccarello/phantom

hatl›kla söyleyebiliriz. Bir sonraki aﬂama hep merak konusudur; çünkü tehlike varsa gard›m›z›
al›r, tehlike yoksa günlük u¤raﬂlar›m›za kendimizi adamaya devam ederiz. Buraya kadar her ﬂey
aç›k, peki ya bat›l nerede devreye giriyor? ‹ﬂte
bat›l inançlar, bizim bu gelece¤i bilme, ö¤renme
çabam›zda birbirinden ba¤›ms›z iki olay› ba¤lant›land›rarak koﬂullanma sürecimizi tan›ml›yor. Ki
böylesi bir aç›klamay› yapan ilk kiﬂi, ö¤renme literatürünün en önemli isimlerinden “Skinner”.
Skinner güvercinlerle yapt›¤› çal›ﬂmalar sonras›nda bir süre aç b›rakt›¤› güvercinlere yemek verdi¤i s›rada güvercinlerin yap›yor olduklar› davraÇo¤u kiﬂi siyah kedilerin u¤ursuzluk getirdi¤ine
inan›yor. Oysa deneysel psikologlara göre bu bat›l
n›ﬂlar› her ac›kt›klar›nda yine tekrarlad›klar›n›
inanç yaln›zca koﬂullan›lm›ﬂ bir ö¤renme davran›ﬂ›.
gözlemliyor. Üstelik bu z›plama türü davran›ﬂlarla, yem verilmesinin hiçbir ba¤lant›s› olmamas›Önemli s›navlara giderken yan›n›zda taﬂ›d›¤›na ra¤men. O gün güvercin z›plarken yiyece¤in
n›z ve u¤ur getirdi¤ine inand›¤›n›z özel bir eﬂyaverilmesi tamamen bir rastlant› olsa da güvercinn›z var m›? Ya da s›rf o gün iﬂler yolunda gitsin
ler bu z›plama davran›ﬂ›n› sürekli göstererek yidiye yataktan kalkarken kalkma yönünüze dikkat
yecek beklemeye devam ediyorlar. ‹ﬂte,
etme gibi bir al›ﬂkanl›¤›n›z? Kabul edeayn› sürecin bizler için de geçerli
lim ki bu sayd›klar›m›z›n içinde yer
Ne,
oldu¤u söyleniyor. Mutlaka ki
almasa da ço¤umuzun hayat›nda
Nas›l, Niçin?
yata¤›n sa¤›ndan kalkt›¤›m›z
benzer bat›llar yer al›yor. Pegünlerden baz›lar› çok iyi
Bu ayki araﬂt›rmac›m›z üç ayl›k bir
ki, bat›llar›n nas›l oluﬂtu¤u
bebekle top oynarken top koltu¤un alt›na
geçebiliyor, ya da solunhakk›nda hiç kafa yormuﬂ
kaç›yor ve bebe¤in topla ilgisi kesiliyor. Oysa dan kalkt›¤›m›z günlermuydunuz? E¤er yan›t›n›z ayn› durum yaﬂça daha büyük bir bebe¤in baﬂ›den kimisi kötü. ‹ﬂte bu
“hay›r” ise, gelin konuyu na geldi¤inde, bebekkoltu¤un yan›na gidip todo¤ru eﬂleniﬂ, bizim bat›l
deneysel psikologlar›n ba- pun nerede oldu¤unu anlamaya çal›ﬂ›yor.
inançlar›m›z› daha da kuvk›ﬂ aç›lar›ndan irdeleyelim.
Araﬂt›rmac›m›z bu iki yaﬂ aras›ndaki davra- vetlendiriyor. Bu duruma
Öncelikle, e¤er ki amaç han›ﬂ fark›n› anlamland›rmaya çal›ﬂ›yor.
“kendi kendini gerçekleyen
yatta kalmaksa her bir canl›Yorumu ne oldu dersiniz? Yan›t›n›
kehanet” deniyor; durum ben›n hayatta kalabilmek ad›na gebir sonraki say›m›zda bulanimsenen tutumun güçlenmesicaks›n›z.
lece¤i tahmin etmeye çal›ﬂt›¤›n› rane neden oluyor. Halen bu ﬂekilde

“ödüllendirilen” ö¤renilmiﬂ davran›ﬂlar›n sönmesi de zor oldu¤undan bat›l inan›ﬂlar hayat boyu
kal›c› olabiliyor. Sonuç olarak, bat›l inançlar›n
ba¤›ms›z olaylar› eﬂleﬂtirerek koﬂullan›lm›ﬂ ya da
baﬂka bir deyiﬂle ö¤renilmiﬂ davran›ﬂlar oldu¤una dair Skinner’›n sav› güçlü bir fikir olarak halen yerini koruyor. Öyleyse bat›l davran›ﬂlar› zaman içerisinde deneyimleyerek “ö¤reniyoruz”.

vet edilen sa¤l›kl› araﬂt›rmac›lar›n hasta olmad›klar›n›n aç›¤a ç›kar›l›p ç›kar›lamayaca¤›na; ikinci k›s›mdaysa içlerinden bir k›sm›n›n “sa¤l›kl›” oldu¤u
söylenen gerçek hastalar›n personel taraf›ndan
acaba “sa¤l›kl›” olarak nitelendirilip nitelendirilmeyece¤ine bak›l›yor. ‹lk k›s›mda araﬂt›rmac›lar
ortalama bir ay hastanede kal›p “normal” davransalar da kendilerine verilen ﬂizofren tan›s› de¤iﬂtirilmiyor. ‹kinci k›s›mdaysa gerçekten ﬂizofren olan
hastalardan bir k›sm›n›n asl›nda sa¤l›kl› olabilece-

¤i düﬂünülüyor. Yani hastanedeki doktorlar tespit
konusunda hatalar yapabiliyorlar. Ancak bu araﬂt›rman›n 1973 y›l›nda yap›ld›¤›n› ve tan› k›staslar›n›n bu süreç içerisinde sürekli yenilendi¤ini düﬂünecek olursak, bugün psikiyatrlar›n daha do¤ru tan› koyabildiklerini söyleyebiliriz. Yan› s›ra günümüzde ço¤u hastane her ne kadar resmi tan› koysa da kiﬂisel de¤erlendirmelere daha çok önem veriyor ve bireysel farkl›l›klar›n da üzerine e¤iliyor.
Haliyle de tedavi daha etkili olabiliyor.

Bat›l ‹nançlar›n
Kayna¤›

Geçen ayki sorunun yan›t›:
Rosenhan’›n Deneyi
Literatüre “David Rosenhan” taraf›ndan kazand›r›lan bu ünlü deneyde psikiyatrlar›n hasta ve hasta olmayan aras›ndaki ayr›m› ne derecede yapabildikleri araﬂt›r›l›yor. Deney iki k›s›mdan oluﬂuyor.
‹lk k›s›mda “olmayan sesler duyma” ﬂikâyetiyle ﬂizofrenik olabilecekleri düﬂünülerek hastaneye da-
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Kaynak: http://www.indiana.edu/~bsl/the%20basis%20of%20super.%20behav.pdf
Talasl›, U. Ders Notlar› (2003), ODTÜ Psikoloji Bölümü

K›sa K›sa…
6. histen sorumlu
tutulan beyindeki ön
singulat lob.

6. his gerçekten de var m›?
Her ne kadar 6. his en tart›ﬂmal› konulardan
biri olsa da Washington Üniversitesi’nden bir grup
araﬂt›rmac› beyindeki ön singulat lobun bir erken
uyar›c› sistemi oldu¤unu, çevredeki ipuçlar›n›, olas› sonuçlar› tartarak tehlikeyi sezmemizde ve davran›ﬂlar›m›z› buna göre ayarlamam›zda rol ald›¤›n›
iddia ediyor. Yeni araﬂt›rmalar bu konuya nas›l bir
boyut kazand›racak hep beraber görece¤iz.
Kaynak: http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/4767.html

