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‹lk keflfi bundan yaklafl›k on sene
öncesine dayanan sanal gerçeklik ayg›t› bilgisayar tabanl› karmafl›k bir
aparat. Kask benzeri bir gözlükle ekrana yans›t›lan görüntüleri üç boyutlu
alg›layabiliyor, efl zamanl› olarak odaya verilen kokular ya da seslerle de
herhangi bir durumun gerçe¤e çok yak›n bir kopyas›yla yüzleflebiliyorsunuz.
Çünkü sanal gerçeklik ayg›t› bilgisayar
ortam›nda yarat›lan uyaranlarla etkileflim içine girmenize de olanak sa¤l›yor. Yarat›lan durumla gerek duygular›n›z gerekse davran›fllar›n›zla bafl etmek zorunda kal›yorsunuz. Bu tekni¤in keflfinden çok daha önceleri televizyon, tiyatro ya da sinema izleyicisinin davran›fllar›n›
gözlemleyen bilim insanlar› seyrettiklerimize t›pk› gerçek hayat›m›zdaki gibi tepkiler verdi¤imizi ortaya koymufllard›. Sanal gerçeklik ayg›t›yla yarat›lan farksa kifliyi üç boyutlu uyaran dünyas›n›n içine katarak onu bu simülasyonun bir parças› haline getirebilmek.
Sanal gerçeklik ayg›t›n›n bir psikoterapi yöntemi

yükseklikten afla¤›ya bakmak zorunda b›rak›l›yor. ‹lk birkaç oturumda daha az
yüksekliklere maruz b›rak›lan hasta, giderek daha derin yüksekliklerle bafl bafla b›rak›l›yor. Görüntü, rüzgâr sesleri ve odaya verilen serinlikle de gerçe¤e daha yak›n hale getiriliyor. Literatürde bu tedaviyle sa¤l›¤›na kavuflturulmufl pek çok
hasta rapor edilmifl durumda. Üstelik
kullan›m alanlar› fobilerle de s›n›rl› de¤il.
Sanal gerçeklik ayg›t› dikkat eksikli¤i, hiperaktivite ve biliflsel hasarlar›n tedavisinde de kullan›l›yor.
Bilgisayar teknolojilerindeki geliflmelerle beraber sanal gerçeklik terapisi de
dünyada giderek daha fazla yayg›nlafl›yor.
Ancak bu yöntem kimi hastalarda bafl a¤r›s› ve mide bulant›s› yaratabiliyor. Bu yan etkiler en aza indirgenmeye
ve yöntem gelifltirilmeye devam ediliyor.

SANAL GERÇEKL‹KLE PS‹KOTERAP‹

BEY‹N VE K‹fi‹L‹K
Beyin bölgelerimizin çeflitli ifllevler için özelleflmifl
olabilece¤ini biliyoruz. Örne¤in, sol temporal lobda bulunan Wernicke bölgesi konuflulan dili anlamam›zda kilit rol oynuyor. Peki, beynimizin herhangi bir bölgesine zarar geldi¤inde o bölgeye ait özel ifllev olumsuz etkileniyorken bu durum kiflili¤imize nas›l yans›yor olabilir? Bu sorunun yan›t›n› aramadan önce kiflili¤in tan›m›n› yapmam›z gerekiyor. Kiflili¤imiz, belli durumlarda
de¤ifliklik göstermeyen kal›c› duygu, düflünce ve davran›fllar bütünlü¤ünden olufluyor. Öyleyse kendimizi ve
dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla da birebir iliflki içinde. Ancak kiflilik üzerinde en az alg›sal ve zihinsel süreçler
kadar etkide bulunan bir baflka etmen daha bulunuyor:
Beyin yap›s› ve kimyas›. Duygu, düflünce ve davran›fllar›m›z›n kontrol noktas› olan beyinde oluflabilecek herhangi bir biyolojik tehdit, kiflili¤imizi de etkiliyor. Özellikle de ön lob lezyonlar› kiflilik üzerinde büyük de¤iflimler yaratabiliyor.
Ön loblar› zarar gören hastalar›n hissiyats›z, kibirli, sosyal olarak uyumsuz hareketler sergileyen ve di¤erlerinin yerine kendilerini koyamayan, di¤er bir deyiflle empati sergileyemeyen bireyler haline geldiklerini
rapor eden çal›flmalar bulunuyor. Bu
çal›flmalar›n tarihteki en önemli örneklerinden biriyse Phineas Gage vakas› (1848).
Yaflanan bir patlama sonras› iflçilik yapan Gage’in kafatas›na saplanan
metal bir çubuk beyin ön lobunda bü-

olarak en yayg›n kullan›m alan› fobi tedavileri. Yükseklik, uçufl ve örümcek korkular› tedaviye olumlu yan›t al›nabilen fobilerden yaln›zca birkaç›. “Maruz b›rakma terapisi” dinamikleri çerçevesinde haz›rlanan bir bilgisayar program›, hastay› korku duydu¤u nesne ya da olayla yüzlefltiriyor. Örne¤in, hasta yükseklik korkusu yafl›yorsa yarat›lan üç boyutlu sanal gerçeklikte derin bir
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yük bir zarara neden oluyor. Önceleri vicdanl›, dürüst
ve sosyal aç›dan uyumlu biri olarak tan›nan Gage, bu
olay sonras›nda çocukça ve kaba hareketler sergilemeye bafll›yor; güdülerini dizginlemekte zorlan›yor.
Ön lob lezyonlar› sonras› gözlemlenen di¤er kiflilik
de¤iflimleri ilgisizlik, hissizlik ve motivasyon eksikli¤i
olarak s›ralan›yor. Literatürde, beyinlerinin bu k›sm›
zarar gören hastalar›n kifliliklerinde gözlemlenen farklar›n aile iliflkilerine de yans›y›p boflanmalara neden oldu¤unu belirten çal›flmalar bulunuyor.
Beyin ön lobu ve kiflilik aras›ndaki iliflkiler beyin fizyolojisi ve kimyas›n›n psikolojik iflleyifllerimize olan etkilerine vurgu yapmaya devam ediyor. Sinir bilimdeki son geliflmeler 17. yüzy›lda Rene Descartes taraf›ndan ortaya at›lan “Beyin ve zihin farkl›
kavramlard›r ve birbiriyle etkileflim içinde
bulunurlar” fikrini ayd›nlatmada bir ad›m
daha at›lmas›na olanak sa¤l›yor.
http://www.neuroskills.com/tbi/bfrontal.shtml
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B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Mükemmeliyetçilik Baflar›s›zl›kla
Sonuçlanabiliyor
Toplumdaki genel kan›n›n tersine, mükemmeliyetçilik kifliyi baflar›s›zl›¤a ve mutsuzlu¤a sürükleyebiliyor. Sürekli en iyi olma h›rs›yla kendisine
gerçek üstü hedefler koyan kifli, bu hedeflere ulaflamad›¤›nda büyük bir hayal k›r›kl›¤› yaflay›p depresyona sürüklenebiliyor. Mükemmeliyetçi kiflilerin yaflad›¤› tek sorun bu da de¤il. Bir ifli yaparken sürekli olarak üstünden bir kez daha geçip
ulaflt›klar› noktayla tatmin olmad›klar›ndan teslim
etmeleri gereken tarihleri sark›t›p normal bir performans›n alt›na bile düflebiliyorlar. Uzmanlar,
kaybetme ve yanl›fl yapma korkusuyla yaflayan bu
bireylerin uzman yard›m› alarak psikoterapik yöntemlerle tedavi olmalar› gerekti¤inde hemfikir.
Çünkü mükemmele ulaflmak için sürekli yo¤un
strese maruz kalmak erken kalp krizleri ya da kanser gibi ciddi hastal›klar› da tetikliyor.

“Einstein’›n beyni flu anda nerede?” ve çok daha fazlas›… Her hafta güncellenen psikoloji köflemizle internette bulufluyoruz:
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