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SOMAT‹ZASYON:
Psikolojik Stresin
Fiziksel D›ﬂavurumu…
Günlük hayat›n koﬂuﬂturmas› içinde bizi do¤rudan
ya da gizlice stres alt›na sokan pek çok uyarana maruz
kal›yoruz. Bu uyaranlar kendi içlerindeki etkileﬂimler sonucu gerek fiziksel gerekse psikolojik pek çok rahats›zl›¤› tetikleyebiliyor. Kimi zamansa psikolojik s›k›nt›lar
kendilerini fiziksel belirtiler olarak gösteriyor. ‹ﬂte, yaz›m›z›n ana konusunu oluﬂturan somatizasyon birebir çeviriyle bedenselleﬂtirme anlam› taﬂ›yor. Terimsel olarak,
psikolojik s›k›nt›lar›n bedensel belirtilerle d›ﬂavurumu
olarak tan›mlan›yor. Somatizasyon pek çok alt baﬂl›k alt›nda inceleniyor. Halk aras›nda “hastal›k hastal›¤›” olarak an›lan hipokondriya, kiﬂiyi a¤r› kesicilere ba¤›ml› hale getirebilen a¤r› hastal›¤›, biyolojik hiçbir dayanak taﬂ›mayan duyu, motor ya da nörolojik s›k›nt›lar›n söz konusu oldu¤u konversiyon rahats›zl›¤› bunlardan yaln›zca
birkaç›. Farkl› baﬂl›klar alt›nda incelenen bu hastal›k
gruplar›, hastalar›n fiziksel s›k›nt›lar› oldu¤una dair sergiledikleri inanç, kayg› seviyeleri ya da belirti çeﬂitlilikleri bak›m›ndan da çeﬂitlilik gösteriyor.
Tan›lardaki bu dallanma bir yana, her gruba da egemen olan özellik psikolojik s›k›nt›lar›n fiziksel rahats›zl›k-

lar olarak beden bulmas›. Araﬂt›rmac›lar, ak›l-beden aras›nda gerçekleﬂen bu iliﬂkinin nedenlerine dair pek çok
varsay›m öne sürüyor. Bu varsay›mlardan birisi sosyokültürel de¤erlerle yak›n iliﬂki içerisinde. Çünkü somatizasyon ak›l hastal›klar›na karﬂ› ön yarg› ö¤eleri bulunduran
kültürlerde daha s›k gözlemleniyor. Bilinçalt›nda psikiyatrik tan› alarak sosyal bir damga yiyece¤i korkusu yaﬂayan bireylerin, içinde bulunduklar› stres durumunu a¤r›
ya da mide rahats›zl›klar› gibi fizyolojik belirtilerle ortaya koyduklar› düﬂünülüyor. Özellikle de depresyon ve
kayg› bozuklu¤uyla ayn› anda seyredebilen somatizasyon
hastal›klar› genellikle yas, duygusal bir iliﬂki sonras› ayr›l›k gibi olumsuz deneyimlerin birikimi sonucunda patlak
veriyor. Çocukluk döneminde yaﬂanan cinsel ya da fiziksel istismar gibi travmalar›n da somatizasyon hastal›klar›n›n ortaya ç›kmas›nda rol oynad›¤› biliniyor. Konuya dair öne sürülen bu varsay›mlar›n yan› s›ra Sigmund Freud’un fikirleriyle ﬂekillenen psikanalitik yaklaﬂ›mlar somatizasyona dair farkl› aç›klamalar getiriyor. Kiﬂinin bilinçalt›ndaki çat›ﬂmalar› çözebilmek için somatizasyona
baﬂvurdu¤una inan›lan bu kuramlarda örne¤in, birini ﬂiddetlice dövme iste¤i bulunduran ancak sonuçlar›na katlanamayaca¤›n› düﬂünen biri kolunu kullanamayacak kadar
güçsüz hissetti¤inden yak›nmaya baﬂlayabiliyor. Di¤er bir
varsay›msa ikincil kazançlara yönelik. Birey, fiziksel rahats›zl›klar›ndan ötürü bir tak›m yararlar elde ediyorsa,
fark›nda olmaks›z›n somatizasyon geliﬂtirebiliyor. Örne¤in, hastayken aile bireylerinden gördü¤ü ilgi, merhamet
ya da di¤er farkl› kazan›mlar, onu bilinçsizce bu tip fizik-

Ailenin Kaç›nc›
Çocu¤usunuz?
19. yüzy›lda Francis Galton de¤iﬂik bilim dallar›nda büyük baﬂar›lara imza atm›ﬂ
bilim insanlar›yla yapt›¤› çal›ﬂmas›nda yaklaﬂ›k yar›s›n›n ilk ya da tek çocuk oldu¤unu ortaya koymuﬂ, ak›llarda ayn› soru iﬂareti oluﬂmuﬂtu: Do¤um s›ras› zekây› ya da
karakteri etkiliyor mu? Galton’›n yapt›¤› bu
çal›ﬂma yöntem bak›m›ndan oldukça zay›ft›. Ancak yine de ilerleyen y›llarda Alfred Adler’e ilham olarak
do¤um s›ras› ve kiﬂilik özelliklerine iliﬂkin varsay›mlar›n› oluﬂturmas›nda tetikleyici bir unsur oldu. Adler’e göre do¤um s›ras›,
çocu¤un içinde büyüyece¤i aile ortam›n› etkiliyor ve bu ortam
karakterine yans›yordu. Örne¤in, ailelerin ilk çocuklara dair beklentileri daha büyüktü ve onlara sorumluluk duygusu daha fazla
iﬂleniyordu. Bu nedenle de daha güçlü, kat› ve kollamac› bir kiﬂilik geliﬂtiriyorlard›. En küçük çocuklarsa aile içinde pek çok
fert taraf›ndan korunup, e¤itiliyor, kendilerinden sonra gelen
baﬂka bir kardeﬂ stresi yaﬂam›yorlard›. Bu çocuklar genellikle ailenin ﬂ›mart›lm›ﬂ “bebek”i olarak kal›yor, hiçbir zaman gerçekleﬂemeyecek büyük hayallerin peﬂinden koﬂuyorlard›. Adler’in
do¤um s›ras›na iliﬂkin ortaya koydu¤u bu detayl› varsay›mlar
uzun y›llar deneylerle s›nanmay› beklemiﬂ, ancak pek çok psikolo¤un yaklaﬂmad›¤› bir alan olarak s›¤ verilerle terk edilmiﬂti.

Biyolojik hiçbir köken bar›nd›rmayan sürekli baﬂ a¤r›lar›, psikolojik kaynakl› olabilir.

sel belirtiler sergilemesine itebiliyor. Olas› nedenlerini s›ralad›¤›m›z somatizasyon, depresyon ya da kayg› ilaçlar›
ve psikoterapiyle tedavi ediliyor.
Kaynak: http://www.columbia.edu/~am430/somatization.htm

Do¤um s›ras›n›n zekâ ya da karakteri etkileyip etkilemedi¤i psikoloji çevrelerince
popüler bir konu baﬂl›¤› olarak görülmüﬂ,
bilimsel dayanaklardan uzak bir araﬂt›rma
alan› oldu¤u düﬂünülmüﬂtü.
Ancak son y›llarda aile dinamiklerinin
bir parças› olarak ele al›nan do¤um s›ras›
tekrar çal›ﬂ›lmaya baﬂland›. Yap›lan araﬂt›rmalar, do¤um s›ras›n›n çocuklar›n kariyer planlar›nda da etkili oldu¤unu ortaya
koyuyor. ‹lk çocuklar genellikle akademik
ve biliﬂsel meslek alanlar›n› seçiyorken, ailenin son çocuklar› sportif ya da sanatsal
alanlarda çal›ﬂmaya daha yatk›n oluyorlar. Biliminsanlar›, bunun
ailelerin beklentileri ve kayg›lar›yla birebir iliﬂki içinde oldu¤unu
düﬂünüyor. Aileler genellikle ilk çocu¤un fiziksel güveni konusunda daha endiﬂeli. Tek baﬂ›na ayakta kal›p yaﬂam›n› sürdürebilmesi öncelikli unsur. Bu nedenle de çocu¤un rahat iﬂ bulabilece¤i alanlara yönelmesinde daha ›srarc› davran›yor. Ancak küçük çocuklar›n a¤abey ya da ablalar› taraf›ndan bir ﬂekilde korunaca¤› düﬂünüldü¤ünden, aileler onlar›n kariyer planlamalar›nda fark›nda olmaks›z›n daha esnek davranabiliyorlar. Sonuç
olarak, do¤um s›ras› zekâyla birebir iliﬂki içerisinde bulunmuyor. Ancak aile içi dinamikler nedeniyle kiﬂilikte ve yaﬂamsal seçimlerde baz› dolayl› etkilerde bulunabiliyor.
Kaynaklar: http://www.indiana.edu/~intell/birthOrder.shtml
http://www.sciencedaily.com/releases/2001/05/010529071421.htm
Hadidi, M., Rodriguez, M., Woo, E. “Birth Order and Its Effects on Personality”.

B‹L‹YOR
MUYDUNUZ?
Göz bebeklerimizin büyüklü¤ü yaln›zca ›ﬂ›¤›n varl›¤›nda de¤il, korku, heyecan, ilgi ve cinsel çekim gibi içinde bulundu¤umuz duygusal durumla da de¤iﬂebiliyor. Bir iskambil oyunu s›ras›nda bazen fark›nda olmadan
karﬂ›m›zdaki arkadaﬂ›m›z›n elinin iyi mi yoksa kötü mü oldu¤unu gözlerine bakarak tahmin
edebilmemizin alt›nda bu neden
yat›yor. Ya da biriyle yüz yüze
konuﬂurken, birden bire bizden
hoﬂlan›yor olabilece¤ini sezmemizin… Zaten “sezi” olarak adland›rd›¤›m›z ço¤u hissin kayna¤›nda, karﬂ›m›zdakinin yans›tt›¤›
böylesi küçük fiziksel ipuçlar›n›
fark›nda olmaks›z›n anlamland›rabilmemiz yer al›yor.

“Einstein’›n beyni ﬂu anda nerede?” ve çok daha fazlas›… Her hafta güncellenen psikoloji köﬂemizle internette buluﬂuyoruz:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/index.htm Psikolojiye dair yazm›ﬂ oldu¤unuz popüler bilim yaz›lar›n›z› i n c i a y h a n @ y a h o o . f r e-posta adresine
gönderebilir, fikirlerinizi ve ilgi çeken haberleri sitemizde bizlerle paylaﬂabilirsiniz.
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