ﬁiddetin
Biyolojisi
Çeviri: Ayﬂegül Y›lmaz
ABD’nin Boston kentinin kenar mahallelerinden birinde, müﬂterilerinin
memnuniyetine çok önem veren bir birahane var. Farelerin çak›rkeyif dolaﬂt›¤› bu ilginç birahanede, susam›ﬂ olan
bir fare burnunu bir delikten içeri sokuyor ve deli¤in üzerine yerleﬂtirilmiﬂ
bir alg›lay›c›y› harekete geçiriyor. Fare,
daha sonra, birkaç santimetre ötedeki
f›skiye benzeri bir düzene¤e koﬂuyor.
Bu düzenek, hemen o anda, farenin
içebilmesi için, alkol yüzdesi bira kadar olan bir s›v›dan birkaç damla damlat›yor. Fareler ne zaman durmalar›
gerekti¤ini kesinlikle bilmiyorlar. Hiç
durmadan, "bir içki daha" içebilmek
için alg›lay›c›n›n oldu¤u deli¤e koﬂturup "içkilerini" al›yorlar. Bu böyle sürüp gidiyor. En sonunda, bir bilgisayar
program› "birahaneyi kapatmaya" karar veriyor. Fareler bu süre içinde biriki bardak biran›n eﬂde¤eri kadar içki
alm›ﬂ oluyorlar.
Müﬂterileri farelerden oluﬂan bu
"birahane", Tufts Üniversitesi’nde bulunuyor. Bu üniversitede psikofarmakoloji uzman› olan Klaus Miczek, aﬂ›r› içki tüketiminin farelerin dörtte birini neden çok kötü etkiledi¤ini merak
ediyor. Bunun nedenini bulmak için
bilim adam› ay›k bir fareyle, aﬂ›r› alkol
tüketmiﬂ olan oldukça kötü durumdaki bir fareyi ayn› kafesin içine koyuyor. "‹çkili" olan fare yeni gelen fareyi
kovalamaya, birkaç saniye sonra da
sald›rmaya baﬂl›yor. Ay›k fare, bunun
üzerine ön ayaklar›n› kald›r›p sald›rgan›n kendisini ›s›rmas›ndan korunmaya çal›ﬂ›yor. Bu hareketle, ayn› zamanda, sald›r›ya karﬂ›l›k vermek istemedi¤ini belirtiyor. Ne var ki savunma hareketleriyle yap›lan bar›ﬂ önerileri hiçe say›l›yor. Miczek, fareleri beﬂ dakika sonra ay›rd›¤›nB‹L‹M ve TEKN‹K 42 ﬁubat 2001

da, sarhoﬂ farenin korkudan sinmiﬂ
olan kurban›n› 20 yerinden ›s›rd›¤›n›
sapt›yor. Miczek, bir farenin di¤er farelere oranla daha sald›rgan hale gelmesinin arkas›nda ne tür nörokimyasal etkenlerin olabilece¤ini araﬂt›r›yor.
Asl›nda bu durumun nedenini bulmak
amac›yla farenin beynine birkaç tüp
yerleﬂtirebilir ve bir karﬂ›laﬂma an›nda
bu yolla fareye alkol içerikli s›v›dan
çok az miktarda verebilir.
Miczek, bu tür araﬂt›rmalar›n, her
üç a¤›r suçtan ikisinde alkol tüketiminin önemli rol oynad›¤› toplumlarda
özellikle yararl› olabilece¤i kan›s›nda.
Sald›rganl›¤›n biyolojisini araﬂt›ran
Miczek gibi araﬂt›rmac›lar, çal›ﬂmalar›nda yeterince h›zl› yol alamamaktan
yak›n›yorlar. Bu sorunun nedenlerinden biri, çal›ﬂmalar›n›n fazla desteklenmemesi. 1992’de, sald›rganl›¤›n geneti¤i üzerine yap›lan bir konferans
politik bir kavgaya dönüﬂmüﬂtü. Daha
sonra Alkol, Uyuﬂturucu Kullan›m› ve
Ruhsal Sa¤l›k Merkezi baﬂkan› olan
bir uzman, ﬂehirlerde iﬂlenen suçlar›
bir tür cang›la benzetti¤i günden beri
de Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü, suçun biyolojisi üzerine yap›lan çal›ﬂmalara pek önem vermemeye baﬂlad›. Oysa Miczek, bu
Diﬂlerini gösteren bu
resus makak› bu
yolla öfkesini d›ﬂa
vuruyor.

alandaki araﬂt›rmalarda önemli geliﬂmelerin olabilece¤ini düﬂünüyor.
Bu tür olumsuz görüﬂlerden baﬂka
bir de hayvan haklar›n› savunan eylemciler araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›n›
köstekliyor. Hayvan haklar› savunucular›n›n eylemleri sonucunda 1980’li
y›llarda, ‹ngiltere’de, ﬂiddetin nedenleri üzerine yap›lan araﬂt›rmalara ayr›lan fonlar durduruldu. Bunun sonucunda, bu konuya e¤ilen araﬂt›rmac›lar›n say›s› giderek azald›. Günümüzde, dünyada ancak birkaç yüz bilim
adam› ﬂiddetin nedenlerini araﬂt›r›yor
ve ne yaz›k ki yetenekli genç araﬂt›rmac›lar› bu alanda çal›ﬂmaya ikna etmek giderek zorlaﬂ›yor. Güney California Üniversitesi’nde nöropsikolog
olan Adrian Raine’in yorumuysa ﬂöyle: "Çok daha kolay alanlarda araﬂt›rma yapmak varken insanlar niçin kendilerini bu kadar yorsunlar?"
ﬁiddetin araﬂt›r›lmas›yla ilgili ortaya
ç›kan tüm bu engellere karﬂ›n bu alanda ﬂimdiye de¤in ilginç bulgular elde edildi; dahas›, hormonlar›n, genlerin
ve beynin sald›rgan davran›ﬂ› nas›l denetlediklerine iliﬂkin varsay›mlar geliﬂtirildi. Araﬂt›rmac›lar, tüm bu
keﬂifleri farkl› "öyküler"
alt›nda toplam›ﬂlar. Serotonin öyküsü, Y
kromozomu öyküsü ve hipotalamus
öyküsü bu öykülerden yaln›zca birkaç
tanesi. "Ancak, bu
parçalar›n bir yapboz’da oldu¤u gibi, nas›l bir araya
geldiklerini görmek
halen oldukça zor.
Bu nedenle de araﬂt›rmalarda yavaﬂ

yol al›yoruz", diyor Connecticut Üniversitesi’nden davran›ﬂ genetikçisi
Stephen Maxson. Baz› araﬂt›rmac›larsa,
bu alandaki araﬂt›rmalar›n belli bir
noktaya gelerek sald›rganl›¤› önleyen
yeni ve özel amaçl› ilaçlar›n üretilmesi
durumunda, kimi devletlerin ve hekimlerin, ﬂiddetin alt›nda yatan sosyo-ekonomik sorunlar› çözmek yerine, bu
ilaçlar› toplumdaki ﬂiddeti kolay yoldan
bast›rmak amac›yla kötüye kullanmalar›ndan endiﬂe duyuyorlar.

Lekeli Geçmiﬂ
Araﬂt›rmac›lar›n günümüzde karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar k›smen bu alan›n
olayl› geçmiﬂinden kaynaklan›yor. Onsekizinci yüzy›l›n sonlar›nda, Viyanal›
anatomist Franz Joseph Gall, “frenoloji” kuram›n› geliﬂtirmiﬂti. Bu kurama
göre, insana ait ço¤u özellikler -ki
bunlara sosyal olmayan davran›ﬂlar
dahil- beynin belirli bölgeleri taraf›ndan denetim alt›nda tutuluyor. Bir
bölge ne kadar büyükse (büyüklük o
bölgeyi örten kafatas›ndaki ﬂiﬂkinlikten anlaﬂ›l›yordu) o bölümün yetisi de
o derece yüksek oluyordu. Ne var ki
bu kuram daha sonra geçerli¤ini yitirdi. Ayn› ﬂekilde, yaklaﬂ›k bir as›r sonra, bir kriminal antropolog olan ‹talyan araﬂt›rmac› Cesare Lombroso’nun
bir doktrini de terkedildi. Lombroso’ya göre, e¤imli bir al›n ya da asimetrik yüz hatlar› gibi belirli bedensel
özellikler -ki bunlara "stigmata" ad›n›
veriyordu- kriminal kiﬂilere özgü özelliklerdi. Bu tür görüﬂler ve ortaya at›lan baﬂka fikirler, ﬂiddet alan›n›n ﬂöhretini o derece olumsuz etkilemiﬂ görünüyor ki, günümüzde dahi insan›n
yarad›l›ﬂ› nedeniyle siddete ya da suç
iﬂlemeye yatk›n oldu¤una iliﬂkin f›s›lt›yla söylenen söylemler tüyler ürpertici. Yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›nda, insanlar›n daha az sald›rgan ve tepkisel
olmalar›n› sa¤lamak için yayg›n olarak uygulanan ve buluﬂçusu Portekizli beyin cerrah› Antonio Egas Moniz’e
1949 y›l›nda Nobel T›p Ödülü’nü kazand›racak olan lobotomi (beynin ön
ya da ﬂakak loblar›n›n beynin kalan
bölümünden ayr›ld›¤› bir iﬂlem) de klinik araﬂt›rmalar üzerinde kara bulutlar›n dolaﬂmas›na yol açm›ﬂt›.
ﬁiddet üzerine çal›ﬂan günümüz bilim adamlar›, k›smen de bu alan›n
olumsuz geçmiﬂi yüzünden, kimi ger-

Bir katilin beyni: Bir katille normal bir insan›n pozitron emisyon tomografisiyle taranan beyinlerinde katilin
beyninin (sa¤da) prefrontal korteks bölümünde, normal insan›n beynine oranla daha az etkinlik görülüyor.

çekleri bilim dünyas›na kabul ettirmekte güçlük çekiyorlar. Bu bilim
adamlar›, ﬂiddetin tek sorumlusunun
kal›t›m olamayaca¤›n›, davran›ﬂlar›n,
genlerin karﬂ›l›kl› etkileﬂiminden, çevresel koﬂullardan ve yaﬂam deneyimleriyle biçimlendi¤ini düﬂünüyorlar.
ABD’nin Maryland kentindeki Aﬂ›r› Alkol Tüketimi ve Alkol Ba¤›ml›l›¤› Ulusal Enstitüsü’nde, resus makaklar›n›n
sald›rganl›¤›n› araﬂt›ran Dee Higley,
iﬂin bu yönünün güzelli¤ini övüyor.
Çünkü bilim adam›na göre bu durum,
genlerin yaﬂamda önemli rol oynad›klar›n›, ancak insan›n yazg›s› olmad›klar›n› gösteriyor.

Fareler de kavga ç›kar›r: Kemirgenler aras›ndaki
ﬂiddeti araﬂt›rmak, insana ait sald›rganl›¤› önleme
konusunda ipucu verebilir.

Ne var ki, do¤adan ve yetiﬂme tarz›ndan gelen kazan›mlar› birbirinden
ay›rmak son derece y›ld›r›c› bir iﬂ. Burada sorun, insana özgü ﬂiddeti yans›tan, ama ayn› zamanda etik kal›plar›m›z› zorlamayacak hayvan denekler
bulmak. 1960’l› ve 1970’li y›llarda, daha çok s›çanlarla yap›lan deneylerde,
sald›rganl›¤› ortaya ç›karmak için hayvanlara elektrik ﬂoku ya da tabanlar›na ›s› veriliyordu. Günümüzde birçok
araﬂt›rmac›n›n terk etti¤i bu tür yöntemler son derece ac›mas›zcayd›. Ayr›ca, do¤al olmad›klar› için de pek anlam› olmayan yöntemlerdi.
Massachusetts Üniversitesi’nden
Craig Ferris bu tür çal›ﬂmalar› saçma
buluyor. Araﬂt›rmac›lar›n ço¤u, art›k
bunun yerine, hayvanlar›n kendi yaﬂam alanlar›n› koruma ya da ait olduklar› topluluklarda bir hiyerarﬂi oluﬂturma çabalar› s›ras›nda sald›rganl›klar›n› do¤al bir biçimde sergiledikleri
davran›ﬂsal (ethological) modellerden
yararlan›yorlar.
Örne¤in Ferris, erkek hamsterleri
kafeslere yerleﬂtiriyor, sonra da bunlar›n birbirlerine yönelttikleri sald›rganl›¤› gözlemliyor. Maymun denekler
söz konusu oldu¤u zamansa araﬂt›rmac›lar, ço¤u kez bu hayvanlar›n gösteriﬂ amac›yla yapt›klar› h›rlama ve
benzeri ürkütme eylemleriyle yetinmek zorunda kal›yorlar. Çünkü bu
hayvanlar birbirlerine çok seyrek olarak gerçek anlamda zarar veriyorlar.
Sald›rganl›¤›n daha zarar verici biçimlerini sa¤lamay›da ço¤u bilim adam›
ahlaksal aç›dan do¤ru bulmuyor. Bu
tür kavgalar, her ne kadar, kar›s›n› döﬁubat 2001 43 B‹L‹M ve TEKN‹K

ven bir adam›n ya da kana susam›ﬂ bir
psikopat›n davran›ﬂlar› karﬂ›s›nda oldukça masum kalsa da araﬂt›rmac›lar
bunda ayn› sinirsel süreçlerin rol oynad›¤›n› tahmin ediyorlar.
Klinik araﬂt›rmac›lar da engellerle
karﬂ›laﬂ›yorlar. Örne¤in birçok çal›ﬂma, omurilik s›v›s›n›n al›nmas› ya da
beyin taramalar› gibi tats›z ve ço¤u
kez zaman al›c› deneysel iﬂlemler gerektiriyor. Ayr›ca bir kiﬂinin sald›rganl›¤›n› ölçmek oldukça güç bir iﬂ. Chicago Üniversitesi’nden psikyatrist Emile
Coccaro, "Diyelim ki yard›mc›n›z, tepkisini gözlemlemek istedi¤iniz dene¤i
k›zd›r›yor. Peki ama, ya o denek orta¤›n›za zarar verirse? Yöntemler ço¤u
zaman kötü sonuçlar do¤urabiliyor”
diyor. Araﬂt›rmac›lar, bunun yerine,
deneklere geçmiﬂte sald›rgan davran›ﬂlar› hakk›nda sorular soruyorlar. Ya da
onlar› bir bilgisayar›n önüne oturtup,
görünmez bir düﬂmana karﬂ› oyun oynad›klar›na ve bu düﬂmanlar›n› küçük
elektrik ﬂoklar›yla taciz edebileceklerine inand›r›yorlar. Voltaj› ne kadar art›rd›klar›na bakarak bu kiﬂilerin sald›rganl›k düzeyleri ölçülüyor.

¤unu biliyorlar ve bulmaya çal›ﬂ›yorlar.
Örne¤in Miczek, 1B ad›nda bir alttip reseptör üzerinde çal›ﬂ›yor. Araﬂt›rmac›,
bu reseptör bir ilaç yard›m›yla etkin duruma getirilmesinin, farelerdeki, s›çanlardaki ve maymunlardaki sald›rganl›¤›
yat›ﬂt›rd›¤›n› düﬂünüyor. Bu nedenle de
reseptörün insanlar›n ﬂiddet içeren davran›ﬂlar›n› tedavi eden yeni ilaçlar için ilginç bir hedef olabilece¤ini belirtiyor.
Bulgular, genetik cephede de benzer kar›ﬂ›kl›klara yol açt›. ‹kizler ve evlat edinme üzerine yap›lan çal›ﬂmalar,
ﬂiddet içeren davran›ﬂ›n kökeninde genetik unsurlar›n da olmas› gerekti¤ini
gösterdi. Buna örnek olarak, 1993 y›l›nda Hollandal› bir aile üzerinde yap›lan bir çal›ﬂma gösterilebilir. Bu ailenin
erkek üyelerinden baz›lar›, kundakç›-

Karmaﬂ›k Serotonin
Öyküsü
Birçok araﬂt›rmac›, bu yaklaﬂ›mlardan yararlanarak, komﬂu beyin hücreleri aras›nda mesaj iletimini sa¤layan
kimyasallar olan sinyal-ileticileri (neurotransmitters) üzerinde yo¤unlaﬂ›yorlar. Bunlar›n aras›nda hiç kuﬂku
yok ki üzerinde en çok tart›ﬂ›lan› serotonindir. Bu kimyasal madde, sald›rganl›¤›n yan› s›ra çökkünlük ve yeme
bozukluklar› gibi sorunlar›n sorumlusu olmakla suçland›. Ancak çal›ﬂmalar, sald›rgan hayvanlarla insanlar›n
beyin-omurilik s›v›lar›nda serotonin
metabolit düzeyinin ortalama olarak
daha düﬂük oldu¤unu gösterdi. Bu
durumun, beyindeki düﬂük serotonin
düzeylerine yol açt›¤› düﬂünülüyor.
Araﬂt›rmac›lar, bu iliﬂkiyi kan›tlamak
için hayvanlara, serotonin düzeylerini
düﬂüren ilaçlar verdiler ve bunun sonucunda hayvanlar›n daha tepkisel ve
sald›rgan olduklar›n› gözlemlediler.
Düzeyi art›rd›klar›ndaysa tam tersi bir
durum sözkonusuydu.
Araﬂt›rmac›lar, beyinde, serotonin
için en az 14 almac›n (reseptör) olduB‹L‹M ve TEKN‹K 44 ﬁubat 2001

Bu erkek hamster, “Benim alan›ma giremezsin!”
demek ister gibi davetsiz misafirine sald›r›yor.

l›ktan tecavüz giriﬂimine kadar varan
her türlü ﬂiddet davran›ﬂ›nda bulunmuﬂlard›. Araﬂt›rmac›lar, aile bireylerinin ﬂiddetli öfkelerine, sinyal-ileticileri
ayr›ﬂt›ran MAOA adl› bir enzimi kodlayan bir gende ender görülen bozuklu¤un yol açt›¤›n› buldular.
Farelerdeyse, sald›rganl›¤› art›rd›¤›
ya da azaltt›¤› düﬂünülen en az 15 genin (MAOA’n›n farelerde olan› dahil)
oldu¤unu kesin olarak belirlediler. Bulgular›ndan baz›lar›, sayg›n yay›nlarda
yay›mland› ve bas›n taraf›ndan "sald›rganl›k genleri" olarak aç›kland›. Ne var
ki araﬂt›rmac›lar›n ço¤u, bu tan›mlamalar› abart›l› buluyorlar.
Genlerden baz›lar›, 129 diye tan›mlanan gen de¤iﬂimli bir fare soyunda
saptanm›ﬂt›. Ancak bu soyun ola¤anüstü uysal oldu¤u biliniyor. O nedenle de
sald›rganl›ktaki en ufak bir art›ﬂ gözlemcilere dramatikmiﬂ gibi görünüyor.

Bir sorun da gen de¤iﬂimli farelerin laboratuvardaki ya da do¤adaki normal
hemcinslerinden daha sakin olmalar›.
Bu da, sald›rganl›kla ilgili görülen genlerin gerçekte ne kadar etkili olduklar›
konusunda kuﬂkulara yol aç›yor. Örne¤in, bir araﬂt›rmac› farenin koku alma
duyusunu engellerse, ayn› zamanda farenin feromonlar yoluyla iletiﬂimini de
bozmuﬂ oluyor. Dolay›s›yla, fare çat›ﬂmaya e¤ilimli hale gelebiliyor. Bu durumsa, araﬂt›rmac›n›n "bir sald›rganl›k
geni" buldu¤u anlam›na gelmiyor.
Gene de gen de¤iﬂimli fareler insanlar üzerinde araﬂt›rma yapan bilim
adamlar› için çok çekici denekler olmay› sürdürüyorlar. 1995 y›l›nda, Johns
Hopkins Üniversitesi'nden Randy Nelson, NO adl› sinyal-ileticiyi üreten enzim olan NOS’u (diazot monoksit sintaz) kodlayan genden yoksun farelerin
do¤adakilere göre daha sald›rgan olduklar›n› belirledi. Baz› araﬂt›rmac›lar,
Nelson’a, a¤›r suç iﬂlemiﬂ mahkumlar›n
da ayn› ﬂekilde NOS düzeylerinin düﬂük olup olmad›¤›n› sormuﬂlar. Nelson
asl›nda bunun basit bir deney oldu¤unu ancak yapmay› düﬂünmedi¤ini söylüyor; çünkü NOS eksikli¤inin sald›rganl›¤a nas›l yol açt›¤›n› tam olarak çözebilmiﬂ de¤il. Ayr›ca bunun do¤ada da
gerçekleﬂip gerçekleﬂmedi¤ini bilmiyor.

Prefrontal Korteks
Öyküsü
Baz› araﬂt›rmac›larsa, insanda ortaya ç›kan ﬂiddeti anlamak için hayvanlarla yap›lan çal›ﬂmalar›n ne ölçüde yararl› oldu¤u konusunda kuﬂku duyuyorlar. "Hayvanlar banka soymuyorlar,
insanlara tecavüz etmiyorlar, toplumdaki sorunlar› yaratm›yorlar", diyor
USC’den Raine. "Bizler insanlar üzerinde araﬂt›rma yapmaya çekiniyoruz."
Raine, 1987 y›l›nda, kendi deyiﬂiyle
"havas›n›n daha iyi olmas›, ayr›ca da
birçok katilin bulunmas›" nedeniyle ‹ngiltere’den Güney California’ya taﬂ›nm›ﬂt›. Raine’nin insanlar üzerinde çal›ﬂma yapmaya iten bir baﬂka nedense,
ﬂiddetin k›smen beynin prefrontal korteks bölümü taraf›ndan denetlendi¤ine
inanmas›. Beynin bu bölümü insanlarda büyükken maymunlarda küçük ve
kemirgenlerdeyse çok daha küçüktür.
Araﬂt›rmac›lar, beynin bu bölümünün,
kontrolsüz ve ﬂiddet içeren davran›ﬂla-

r› denetlemede önemli rol oynad›¤›n›
ri geliﬂtirmek. Örne¤in Raine’e göre,
en uygun ilac›n, zihinsel süreçleri etkiledüﬂünüyorlard›. Nedeni, 19. yüzy›lda
prefrontal korteks bölümü iﬂlevini sa¤meden yaln›zca sald›rganl›¤› engelleyen
yaﬂam›ﬂ olan Phineas Gage adl› bir kil›kl› bir biçimde yerine getiremiyorsa,
bir ilaç olmas› gerekti¤i konusunda birﬂinin baﬂ›na gelenlerdi. Gage, bir demir
bu bölüme, gelecekte, iﬂlevini tam yapleﬂiyorlar.
çubu¤un, beyninin prefrontal korteksimas›n› sa¤layan bir çip yerleﬂtirilerek
Sald›rganl›¤› tedavi amaçl› "seçici"
nin büyük bir bölümünü da¤›tt›¤› korduruma müdahale edilebilir. Araﬂt›rmaözelli¤e sahip ilaçlar geliﬂtirilse bile,
kunç bir kaza sonras›nda iyi huylu, sec›, bundan baﬂka, biyomedikal mühenufukta bu tür ilaçlarla ilgili denetimsel
vecen bir adamdan gözü dönmüﬂ, vahdislerin ilk elektronik beyin implantasve ahlaki sorunlar›n ç›kaca¤› görülür.
ﬂi bir adama dönüﬂmüﬂtü.
yonlar›n önümüzdeki on y›l içinde gerBirçok ülkede, sald›rgan ya da siddet
1997’de, 41 hüküm giymiﬂ katil ve
çekleﬂece¤ini öngördüklerine dikkat çeiçeren davran›ﬂlar, de¤iﬂik ruhsal sorun41 kontrol dene¤i üzerinde yap›lan pokiyor. "Bundan 40 y›l önce, frontal korlarda ortaya ç›kabilecek belirtiler olarak
zitron emisyon tomografi (PET) tarateksi öteki bölümlerden ay›r›yorduk.
görülüyor. Yine birçok ülkede, rahats›zmas›nda, Raine, katillerin prefrontal
Oysa, önümüzdeki 50 y›l içinde bunun
l›klar›n belirtilerini de¤il, net olarak bekorteksindeki glükoz metabolizmas›tam tersi olan onar›c› cerrahi müdahale
lirlenmiﬂ bozukluklar› tedavi eden ilaçn›n azald›¤›n› saptam›ﬂ ve bu durumyapaca¤›z", diyor Raine. Ne var ki baﬂlar›n kullan›m›na izin veriliyor. A¤r› ve
dan, bölümün iﬂlevini tam olarak yerikalar› bu fikre pek s›cak bakm›yor. Micyüksek ateﬂ gibi istisnai durumlar da
ne getirmedi¤i sonucunu ç›karm›ﬂ. Bizek’e göre, bu tür öngörüler bilim kuroluyor do¤al olarak, ancak bu tür belirlim adam›, birkaç ay önce önce, Archigudan baﬂka bir ﬂey de¤il. "Bizler, çok
tiler do¤ru tan›mlanm›ﬂ oluyor. Oysa
ves of General Psychiatry adl› dergide,
üst-düzey iﬂlemlerin yerine getirildi¤i
sald›rganl›¤›n tan›m› tart›ﬂ›labilir. Bu
aralar›ndan birço¤unun ﬂiddet içenedenle, sald›rganl›¤›n tan›m› koren davran›ﬂlarda bulundu¤u antinusunda, klinik ve akademik çevresosyal kiﬂilik bozuklu¤u olan kiﬂilerde fikir birli¤inin oluﬂmas› önem
lerdeki gri maddenin (korteks)
taﬂ›yor. Ayr›ca, bu çevrelerin homonormal kiﬂilere göre %11 daha düjen bir grup hastay› tan›mlamalar›
ﬂük oldu¤unu gösteren bir çal›ﬂgerekiyor.
mas›n› yay›mlam›ﬂt›. Ne var ki RaBir baﬂka sorunsa kimlerin bu
ine, elde etti¤i sonuçlar›n, sözgeliilaçlarla tedavi edilece¤i. Birçok
mi serotonin verileriyle ne ﬂekilde
hastal›ktan farkl› olarak, sald›rganuyuﬂaca¤› konusunda fikir sahibi
l›¤› bir sorun olarak tan›mlayan
de¤il. Çünkü, ayn› çal›ﬂmada kimsuçlunun kendisi de¤il, genellikle
se serotonin düzeyinin düﬂük olup
çevre oluyor. ﬁiddete e¤ilimli kiﬂiolmad›¤›na, ayr›ca beynin ön bölüler, normal olduklar›n› düﬂünebilimüne ait iﬂlevlerin çal›ﬂ›p çal›ﬂmayorlar, hatta baz›lar› ara s›ra “parlad›¤›na bakmam›ﬂ.
maktan” zevk duyuyorlar ve tedaviCoccaro da ayn› ﬂekilde, ﬂiddete
ye karﬂ› ç›k›yorlar. O halde, yeni
Primatlar tak›m›ndan olan bu babunlarla baﬂka maymun türleri,
e¤ilimli, kontrolsüz kiﬂilerin, fronilaçlara kimin gereksinimi olaca¤›na
birbirlerinin bitlerini temizleyerek, bunu yaparken de birbirlerine
tal korteks bölümünün çal›ﬂmas›n› dokunarak, yiyecek kavgalar› yüzünden aralar›nda gün boyu oluﬂan kimin karar verece¤i sorusu akla gegerektiren iﬂleri pek iyi yerine getiliyor. Bu konunun da ciddi bir ahlagerginlikleri da¤›t›yorlar.
remediklerini gözlemlemiﬂ. Bunki tart›ﬂmay› do¤uraca¤› aç›k.
dan baﬂka, ﬂiddete e¤ilimli kiﬂiler, korbir düzenekle u¤raﬂ›yoruz. Buradaki
Araﬂt›rmac›lar›n ço¤u, ﬂiddet içeren
ku ya da i¤renme gibi belirli yüz ifadedöngüler, ahlaki yarg›lar› etkiliyor. Bebir suç iﬂlemiﬂ olan ya da ﬂiddete e¤ilimlerini tan›yam›yorlar. Coccaro, bundan
yin bir makine de¤il", diye aç›kl›yor Micli olan herkesin ilaç tedavisi görmesi gesonra, iﬂlevsel manyetik resonans gözek.
rekti¤ini savunmad›klar›n› vurguluyorrüntüleme yöntemini kullanarak, bu kiBunun yerine, araﬂt›rmac›lar›n ço¤u,
lar. ‹laçlar›n denenmesi gereken hastalaﬂilerin ayn› iﬂleri yaparkenki beyinsel etsald›rganl›¤› belirli ilaçlarla tedavi etmer›n ileri derecede sald›rgan olup hastanekinliklerini gözlemleyecek. Araﬂt›rmac›,
yi daha uygun buluyorlar. Günümüzde
lerde yüksek dozda yat›ﬂt›r›c› verilip
orbitofrontal bölümlerdeki etkinli¤in az
bu tür tedaviler ne yaz›k ki henüz yok.
psikiyatrik tedavi gören ya da hücrede
olaca¤›n› varsay›yor. Ancak deneklerin
ﬁiddete e¤ilimli, psikolojik rahats›zl›klatutulan hastalar oludu¤unu belirtiyorlar.
beyinsel etkinliklerini taray›c›da gözr› bulunan hastalar genellikle yüksek
Ancak hepsi, bu alanda yaln›zca siyah ya
dozda antipsikotiklerle tedavi ediliyorlemlemeden bu konuda herhangi bir ﬂeda beyaz›n olmayaca¤›, gri gibi ara tonlar. Antipsikotikler dopamin adl› sinyalyin söylenemeyece¤ini vurguluyor.
lar›n da olaca¤› ve giderek daha fazla saileticiye etki ediyorlar. Bu tür ilaçlar saly›da insan›n tedavi edilmesi yönünde bir
d›rganl›¤› bast›r›yor, ama ayn› zamanda,
e¤ilimin olabilece¤i konusunda birleﬂiaraﬂt›rmac› Ferris’in adland›rd›¤› "saks›
yorlar. Hatta baz›lar›, ﬂiddet içeren olaybitkisi sendromu"na yol aç›yorlar. ‹laçlar›n, az›nl›klar› pasifize etmek amac›yla
lar, yüksek oranda yat›ﬂt›r›c› özelli¤e sailaç kullan›lmas›na bahane edilebilece¤i
Bu çal›ﬂmalar›n esas amac› –entellekhip ve hastalar›n yaﬂam sevinçlerini kaykonusunda uyar›da bulunuyorlar.
tüel merak› gidermenin yan› s›ra- ﬂiddebetmelerine neden oluyorlar. Araﬂt›rmaEnserink, M., “Searching for the Mark of Cain” Science, 28 Haziran 2000
te e¤ilimli insanlar için tedavi yöntemlec›lar, sald›rganl›¤› tedavide kullan›lacak
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