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EVR‹MSEL PS‹K‹YATR‹YE G‹R‹fi
Dr. M. Kerem DOKSAT*, Dr. Mert SAVRUN**
ÖZET
Amaç: Yeni bir bilimsel disiplin olan evrimsel psikiyatrinin tan›t›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Konuyla ilgili literatür taranm›fl, tart›flma ve tan›tlar (argümanlar) özetlenmifltir.
Bulgular: Homo sapiens sapiensin, yâni modern insan›n biyolojik bir evrim sonucunda ortaya ç›kt›¤› ve bunu da kültürel bir evrimin takip etti¤i günümüzde bilimsel kabûl görmektedir. Kültürel evrimin biyolojik evrimin önüne geçti¤i tek canl› türü biziz. ‹lk memelilerden üst primatlara kadar çeflitli davran›fl örüntülerinin
benzerlik arz etti¤i ve türün evrimsel ›skaladaki yeri yükseldikçe, daha karmafl›klaflt›¤› da bilinmektedir.
Ayn› fley, canl› ne kadar basitse davran›fllar›n›n o kadar içgüdüsel ve stereotipik, ne kadar evrimleflmiflse
o kadar ö¤renmeye dayal› oldu¤u gözlemi için de geçerlidir. Bütün canl›larda ortak olarak bulunan temel
içgüdüsel dürtüler olan cinsellik ve sald›rganl›k insanlarda da vard›r. Hayvanlarda toplumsal kabûle veya
d›fllanmaya sebep olan pek çok davran›fl insanlarda da benzer sonuçlar verir.
Tart›flma: Evrimsel perspektifle, kapsaml› s›hhât, kaynak tutucu potansiyel, ba¤l›l›k, karfl›l›kl› özgecilik gibi al›fl›lagelmiflin d›fl›nda kavramlarla olaylara yeni perspektifle bakmak mümkün olabilmektedir. Bu da,
spekülatif temellere dayal› pek çok ekolün insan davran›fllar›n› anlamam›zdaki getirilerini ve eksikliklerini
bir çat› alt›nda toplayabilecek bir model gibi görünmektedir. Nispeten yeni bir bilimsel disiplin olan evrimsel
psikiyatri, ak›l sa¤l›¤› ve hastal›¤›, dolay›s›yla da normâl ve anormâl davran›fl kavramlar›na yeni aç›l›mlar
getirmektedir. Bu da, kaç›n›lmaz olarak, “ay›p”, “günah” ve “suç” gibi temel toplumsal yarg›lar›n yeniden
gözden geçirilmesi için bir çerçeve açmaktad›r.
Sonuç: Evrimsel psikiyatri, insan davran›fllar›n›n de¤erlendirilmesine yeni bir perspektif katmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: evrim, evrimsel psikiyatri, sosyobiyoloji, do¤al ay›klanma, kültürel evrim
INTRODUCTION TO EVOLUTIONARY PSYCHIATRY
ABSTRACT
Objective: In this article, the principal ideas of a relatively new scientific discipline, the evolutionary psychiatry are reviewed.
Method: The current literature about the subject is studied and the arguments and discussions are summarized.
Findings: It is a widely accepted scientific fact that homo sapiens sapiens (e.g. we, the modern humans)
appeared via a biological evolution and a following cultural evolution has taken place. We are the only
known living species in whom the cultural evolution has overcome the biological evolution. Various behavioral traits and patterns resemble each other beginning from the first mammalians to the upper primates
and the complexity of behavior increases as the place of the species climbs the stairs of evolutionary scale. The behavior of a simple living organism is instinctual, natural and stereotypical, on the other hand, as
the species evolves, much more of the behavior becomes nurtural and learned.
Discussion: The basic instinctual drives aggression and sexuality exist in humans too but some innate patterns of behavior like imprinting, aggression types and other archetypal needs are also inborn properties.
Some of our behavioral portfolio are not merely learned but there are inborn tendencies which desire to be
satisfied, if these are not achieved, frustrations occur. These innate archetypal needs are a collection and
final results of our evolutionary past and they constitute our “phylogenetic psyche” which Jung called as
“collective unconscious”. Social learning enforces these archetypal needs and evolutes them further in an
individual context. Many patterns of behavior that cause social acceptance or rejection in the animal world
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results in similar ways among human societies.
Conclusion: Evolutionary approach enriches our evaluation of human behavior with a wide range of new
concepts like reciprocal altruism, inclusive fitness, attachment which opens a new frame that is permissive
for all other psychological and psychiatric schools’ superiorities and/or inadequacies. Evolutionary psychiatry, a relatively scientific discipline, offers new insights to the concepts of mental health and disease, normal and abnormal behavior. This inevitably opens a new frame for re-evaluation of the basic social beliefs
like “disgraceful”, “sin” and “crime”. Social environment is an arena for any individual or a group of individuals to survive, either by fighting or by reciprocal altruism or ritualistic agonist behavior etc. In this article,
some of the basic concepts of evolutionary psychiatry and the probable reflections of them to a new model of psychopathology and taxonomy are reviewed. The mainstay of this attitude is functionality, not the
content -which is a revolutionary approach for understanding human behavior in all aspects.
Keywords: evolution, evolutionary psychiatry, sociobiology, natural selection, cultural evolution

EVR‹M
Evrim (evolution: tekâmül), basitçe, zaman içerisinde meydana gelen de¤ifliklikler demektir (Butler
ve Hodos 1996). Tâ Büyük Patlama’dan canl›lar âlemine kadar süren kozmik, en basit prokaryositlerden
insana kadar süren biyolojik bir evrimin oldu¤u üzerinde günümüzde hiç bir flüphe yoktur, sâdece bunun
neden, niçin ve nas›l cereyan etti¤i tart›flmal›d›r (Silk
1997). “Neden” (nedensellik belirtir) ve “niçin” (sonuçsall›k hattâ teleoloji [ereksellik] belirtir) suâlleri
pozitif bilimin epistemolojik ve metodolojik s›n›rlar›n› aflt›¤› için metafizik, mistik ve dinsel ö¤retilerin konusu olagelmifltir. Evrim ›skalas›nda yükseldikçe merkezî sinir sisteminin (MSS) yap›s› da karmafl›klafl›r
(Mesulam 2000), içgüdüsel davran›flla ö¤renilme yoluyla kazan›lan davran›fl dengesi ikincisi lehine de¤iflir. Gene de, içgüdüsel e¤ilimlerin tamamen kayboldu¤unu söylemek de facto mümkün de¤ildir ve kognitif, affektif her türlü zihinsel meleke daha basit olan›n üzerinde infla olagelmifltir (Bly ve Rumelhart
1999). Bütün canl›lar›n ayn› 4 adet temel baz ve ayn›
18 amino asid sekanslar›ndan olufltu¤unun, ayn› proteinlerin terliksi hayvanlardan insanlara kadar paylafl›ld›¤›n›n ispatland›¤› günümüzde evrimin varl›¤›ndan
kimse flüphe etmemektedir; bütün mes’ele bunun
mekanizmas›n›n ne oldu¤udur (Plomin 1990). Bilim
adam›na düflen görev, inanc› ve ideolojisi ne olursa
olsun, fenomenlerin do¤al mekanizmalar›n› emprisizm yöntemiyle incelemektir (Lewin 1997). Bu ba¤lamda, yukar›da bahsetti¤imiz “nas›l” suâlinin hâlen
en geçerli cevab› da Neodarwiniyen teoridir, evrimin
do¤al ay›klanma-elenme ise gerçekleflti¤ini savunur.
Tek hücrelilerde haber alma, de¤erlendirme, karar
verme ve icra ifllevlerini canl›n›n bütünü yapar. Bir

amip bölünerek ço¤al›r; belli bir ceset veya do¤rudan
ölüm söz konusu de¤ildir. Evrimleflme ilerledikçe,
t›pk› di¤er özelleflmifl organ sistemleri gibi, bu ifllevi
üstlenen bir sinir sisteminin geliflti¤i görülür. Solucanlarda sinir hücrelerinin gangliyonlar hâlinde topland›klar›, bunlar›n da her birinin ba¤›ms›z karar verme
özelli¤ine sahip oldu¤unu görürüz; nitekim bir yuvarlak solucan› ikiye bölerseniz, gangliyonlar› zarar görmemiflse, iki yeni canl› solucan bireyi ortaya ç›kacakt›r. Evrim daha da ilerledikçe, merkezî karar organ›n›n organizman›n bafl bölgesinde yerleflti¤ini (sefalizasyon) ve gangliyonlar›n yerini tek bir ana sinir merkezinin ald›¤›n› görürüz ki, buna beyin (ensefalon),
bu sürece de ensefalizasyon denir. MacLean (1973)
en geliflmifl canl›lar olan memelilerin beynini üç tâne
iç içe geçmifl ama ifllevsel devaml›l›k ve bütünlük arz
eden tek bir beyin gibi telâkki ederek buna “triune”
demifl ve ensefalizasyonun son hâlini tan›mlam›flt›r:
En içte ve ilkel olan sürüngen beyni (proreptilian brain: R complex) bazal nukleuslar› (stiatal complex) ve
tâ sürüngenlik aflamas›ndan kalma yap›lar› ihtiva
eder; günlük rutinlerin, subrutinlerin ve birtak›m prosemantik (pre-linguistik) ifllevlerin icrâs›ndan sorumludur (Resim 1). Onun üzerinde eski memeli beyni
(paleomammalian brain: limbik veya viseral beyin)
bulunur ve memeli hayat› için elzem olan bak›m, annelik ihtimam› ve oyun oynama gibi sürüngenlerde
bulunmayan davran›fllar› düzenler. En d›flta ise yeni
memeli beyni (neomammalian brain: neokortikal beyin) yer al›r; hassas duyusal analiz, motor koordinasyon, hâf›za ve ça¤r›fl›mlar›n düzenlenmesinin yan›s›ra, insanda lisan yoluyla iletiflimi düzenler. Bütün bilinen canl› türleri aras›nda beyni en tekâmül etmifl
olan insand›r ve bütün zihinsel davran›fllar evrimsel
olarak geliflmifl modüller veya sinir a¤lar› sâyesinde
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Resim 1.

gerçekleflir (Spitzer 1999).
‹nsan beyni, bilinen bütün di¤er canl› türlerininkinden daha geliflmifl, girus ve sulkuslar› en fazla ve
beyin/vücut oran› en yüksek oland›r. Prefrontal korteks toplam kedi korteksinin sâdece %3.5’unu, maymunlar›nkinin %11.5’ini, insanlar›nkinin ise %30 kadar›n› oluflturur. Zekâ ve soyut düflünce ile ilgili bölgeler geliflti¤i oranda, daha basit ifllevlerin önemi
azalmaktad›r. Belli bir türün yap›s› ne kadar basitse,
bireylerinin davran›fllar› da o derecede basit ve stereotipiktir: Bir amip cesetsiz bir ölümle bölünüp iki yeni amibe dönüfltükten sonra, yeni bireyler kendi bafllar›na içgüdüsel olarak hayatlar›n› sürdürürler. Evrimsel ›skalada yükseldikçe davran›fllar›n kal›t›msal-stereotipik, f›trî (innate) flarts›z refleks mâhiyeti azalmakta
ama tamamen ortadan kalmamakta, ö¤renilmifl davran›fllar ve flartl› refleksler artmaktad›r. Memelilerde, bilhassa üst primatlarda insan›nkine çok benzeyen model alma tarz›ndaki ö¤renme ön plâna ç›kar. Herhangi bir memeli yavrusunun avlanmay›, korunmay›, efl
seçip aile kurmay› vs. ö¤renmesi için türüne göre aylar ilâ y›llar geçmesi gerekmekte, insana yaklaflt›kça
bu süre daha da uzamaktad›r. ‹nsanda model alman›n
yerine büyük ölçüde identifikasyon (özdeflleflmebenimseme) geçer. Evrimde yükseldikçe, toplum taraf›ndan kabûl gören (normâl) ve reddedilen (anormâl) davran›fllar, yak›n iliflkiler kurma ve d›fllanma gibi, insano¤lunda “ahlâk”, “mâneviyat” veya “din” adlar›nda iyice kurumsallaflan kal›plar›n ortaya ç›kt›¤›
gözlenir. Kültürel evrimin biyolojik evrimin önüne

geçti¤i bildi¤imiz tek canl› türü biziz, “kendisini ve etraf›n› fark›nda oldu¤unu fark›nda olan adam” olmak
bize özgü bir ayr›cal›kt›r. Yaklafl›k iki yüz bin senedir
gezegenimizde yaflayan homo sapiensin neden son
on ilâ alt› bin sene içerisinde muazzam bir kültürel
s›çrama yapt›¤› ise hâlâ bir muammad›r (Lewin 1997).
‹nsanlarda yüzlerce kal›tsal geçiflli hastal›¤›n belirgin
davran›fl sapmalar›yla karakterize seyretti¤i mâlûmdur
(Rutter ve ark. 1994). Öte yandan, hayat›n çeflitli evrelerinde yaflananlar›n bireyin biyo-psiko-sosyo-kültürel küre içerisindeki yerinde tâyin edici rolü oldu¤u
da ispatlanm›flt›r. Bu iki olgudan hareketle, davran›fllar›m›z›n ve onlar›n sapmalar›n›n, ezcümle psikiyatrik
bozukluklar›n hem natürel, hem nurtürel hem de kültürel yönleri oldu¤u de facto iddia edilebilir. Nitekim,
insan davran›fllar›n› izah etmeye çal›flan bütün teoriler bunlardan birine daha çok önem vermifltir. Sonuç
olarak, bizler ne kadar hür bireyleriz? ‹ndirgeyici
izahlar yeterli midir? Motor veya mental, her türlü
davran›fl›m›z›n ne kadar› kal›t›msal bir predeterminasyon içerisinde, ne kadar› nurtürel ve kültürel etkilenmeler sonucunda, ne kadar› da hür tercihimizle (tan›mlanmas› güç bir kavram olan irâdeyle) ortaya ç›kmaktad›r? Ayn› mant›k silsilesiyle düflünürsek, normâl
d›fl› ve adlî/kriminal davran›fllar›n geliflmesinin izah›
nedir? Çocuklara cinsel ve fiziksel tâciz gibi davran›fllar bütün dünyada suç ve topluma karfl› davran›fllar
olarak kabûl edilir (Polat 2000), hele ensest “cinsel istismar›n en a¤›r boyutu” olarak görülür ve “günümüzde de hâlen çözümlenmemifl bir insanl›k sorunu olarak önemini sürdürmektedir” denir (Korkut ve Tüzün
2001). Hangi bilimsel teori çocuklar›m›zla ve çocuklarla cinsel iliflkiye girmeyi lânetledi¤imizin sebebini
izah edebilir?

PS‹K‹YATR‹N‹N EVR‹M‹
Bir bilim dal› olarak kabûl edilmesinden sonra,
psikiyatrinin iki ana paradigman›n hâkimiyeti alt›nda
kald›¤›n› görmekteyiz: Kraepelin’in deskriptif yaklafl›m›, Freud ve takipçilerinin analitik yaklafl›m›. Her
ikisinin de geçerli taraflar› olmas›na karfl›n, psikiyatriyi bütünüyle kapsayacak bir teorik çerçeve sunamam›fllar, özellikle normâl ve normâl d›fl› davran›fllar
aras›ndaki ayr›m› net olarak ortaya koyamam›fllard›r.
Bu eksikli¤in hissedilmesi üzerine, biyopsikososyal
model hemen herkes taraf›ndan benimsenmifltir (Engel 1977, Engel 1980, Engel 1982). Ancak, gerek toplumsal bilimler aras›ndaki entegrasyon eksikli¤inden
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dolay› insan davran›fl›n›n toplumsal boyutunun yeteri kadar anlafl›lamamas›, gerekse psikoloji ve biyoloji
bilimlerinin ayr› ayr› yollardan gitmesi, bu modelin
hayata tam anlam›yla geçirilmesine mâni olmufl, iflin
kültürel boyutu da büyük ölçüde ihmâl edilmifltir
(Puri ve Tyrer 1998). Yine son y›llarda ortaya at›lan
stres-diyatez modeli de psikiyatrik bir bozuklu¤un
oluflumunda genetik yap›yla çevre aras›ndaki etkileflimin önemini vurgulam›fl ama teorik bir çat›n›n kurulmas›na yetmemifltir. Psikiyatride, özellikle biyolojik
alanda görülen büyük ilerlemelere ra¤men, teorik
çerçevenin eksikli¤i hâlâ hissedilmektedir (Johnstone
ve ark. 1998). Bunun sonuçlar›ndan biri de DSM’dekiler gibi teflhis kategorilerinin (American Psychiatric
Association 1987, American Psychiatric Association
1994) hâlâ ampirik gözlemler sonucu uzman konsensüsüyle oluflturulmas›d›r. Meselâ, uzmanlar›n ortak
karar›yla bir sendrom tan›mlanmakta, buna “... Bozuklu¤u” ismi verilmekte, sonra da bunu tan›mak ve
tefrik etmek için ölçekler, yap›land›r›lm›fl veya yar›yap›land›r›lm›fl görüflmeler icat edilmektedir. Kiflinin
çevresiyle âhengini bozacak sendromlar psikiyatrik
bozukluk olarak düflünülmektedir. Bu karara var›rken
istinat edilen toplumsal, moral ve etik normlar›n menfleleri nedir, bunlar bütün kültürler ve insan topluluklar› için geçerli midir (Changeux 2000)? Nitekim, psikiyatrinin bu yumuflak karn›, hâlen de süren bir ivmeyle, antipsikiyatrik ak›mlar›n do¤ufluyla sonuçlanm›flt›r. Halbuki, sa¤duyunun da iflâret etti¤i gibi, ak›l
hastalar› ve ak›l hastal›klar›, normâl ve anormâl davran›fllar vard›r; tedaviyle de bunlar›n önemli bir k›sm›
flifâ, salâh veya nispeten iyileflme bulmaktad›r. O takdirde, insan davran›fllar›nda ve ruh sa¤l›¤›nda normâlle anormâli, s›hhatliyle patolojik olan› ay›rt etmek
için mevcut paradigmalar›n yerini alacak veya onlar›n
gücünü artt›racak, pekifltirecek baflka bir fleylere gerek var! ‹flte, davran›fllar›n evrimsel köklerini inceleyerek bütün bu kavramlar› bu aç›dan tekrar ele alan
evrimsel psikiyatri, böyle bir seçene¤i bizlere sunmaktad›r. ‹flitti¤i sesler ve gördü¤ü görüntülerin kendisine yükledi¤i misyona inanc› sebebiyle hayat›n›n
ak›fl›n› de¤ifltiren, karizmas›yla da as›rlar boyunca
milyarlarca kifliyi peflinden sürükleyen bâz› özel kiflilere kutsall›k atfeden insano¤lu, benzer yaflant›lar ve
iddialarla ortaya ç›kan di¤erlerine niçin flizofren veya
hezeyanl› bozukluk damgas›n› vurmaktad›r? Bu son
derecede kritik, etik, moral ve pratik önemi olan suâle de evrimsel perspektif yeni bir izah getirmektedir
(Joseph 1996, Armstrong 1997).

NATÜR - NURTÜR - KÜLTÜR ÜÇGEN‹
‹ÇER‹S‹NDE ‹NSAN
Bütün canl›larda ortak olarak yaflama ve yaflatma,
öldürme ve ölme temel itici güçleri vard›r. Bu realiteyi bütün teorisyenler kabûl etmifltir (Gençtan 1989,
Gençtan 1990). Hattâ, bütün canl›larda ortak bulunan
yaflama-yaflatma yönünde iflleyen temel itici güce kadîm Yunan’daki tanr›lardan ilhamla Eros ve onun
enerjisine libido, ölme-öldürme yönünde iflleyene
Thanatos ve onun enerjisine de destrükto denmifltir
(Köknel 1989). Türün devam› için de, bu iki impetustan kaynaklanan temel içgüdüsel dürtüler denen cinsellik ve sald›rganl›k da bütün canl›larda ortakt›r. ‹çgüdü, târifi üzere, türün devam›n› sa¤lamaya yönelik
ve o türe has, do¤ufltan mevcut stereotipik e¤ilimleri
ifade eden bir terimdir. Dürtü (drive) ise benzer
amaçlara hizmet eden, biyolojik kaynakl›, ö¤renilmemifl ruhsal itici güçleri ifâde eder. Bütün canl›lar gibi
insan da bu amaçlara yönelik olarak iki temel dürtüye, yani sald›rganl›¤a ve cinselli¤e sahiptir. Bu iki kavram›n iç içeli¤i sebebiyle, içgüdüsel dürtüler (instinctual drives) teriminin kullan›ld›¤›n› görüyoruz
(Kaplan ve Sadock 1989, Kaplan ve Sadock 1990,
Kaplan ve Sadock 1994, Kaplan ve Sadock 1996, Kaplan ve Sadock 1998). Evcil hayvanlar›n, özellikle de
evrimleflmenin en üst tabakalar›nda yer alanlar›n, t›pk› insanlar gibi, muhtelif derecelerde içgüdülerini
kontrol etmeyi ö¤renebildiklerini biliyoruz. S. Freud
bu temel e¤ilimlerin evrim yoluyla tevârüs edildi¤ini
kabûl etmekle beraber, C. G. Jung gibi bir evrimsel
tahlile girmemifltir. Freud hemen her fleyi hayat›n ilk
senelerinde yaflananlara ve cinsel-tensel bir libidoya
indirgeyerek, bütün teorisini de bireyde toplam›flt›r
(Freud 1936, Freud 1953-1966). Bu teoriye göre, anneyle bebek aras›ndaki sevgi iliflkisinin temelinde tamamen ö¤renme, ödüllenme ve cezaland›r›lma iliflkisi yatar. Freud’un önce talebesi, sonra çal›flma arkadafl›, zamanla da en büyük karfl› ç›k›c›lar›ndan birisi
olan Jung kendi analitik psikoloji anlay›fl›n› tan›mlam›fl ama determinist bir ekol kurmam›flt›r. Jung, egoyu tamamen fluurlu taraf›m›z olarak düflünmüfltür. Kiflisel fluurd›fl›na itilen muhtevân›n flekillenip birer
kompleks hâlini almas›nda sâdece önceden yaflanm›fl
olaylar›n ve psikodinamik faktörlerin de¤il, arketiplerden gelen etkilerin de önemli rolü oldu¤unu ifâde etmifltir. Libidoyu çok daha flümullü bir hayatî enerji
olarak ele alm›fl, filogenetik olarak geliflmifl olan dinamik mental birimlerden, yâni arketiplerden ve onlar›n
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yer ald›¤› bir “ortaklafla fluurd›fl›ndan” (collective unconscious) bahsetmifltir. Buna, sonradan, evrimsel psikoloji ve psikiyatride “filogenetik psifle” denmifltir.
Jung ilk olarak arketiplerden bahsetti¤inde (Jung
1964) objektif gözlemlerden yola ç›km›flt›. “Çok eski
ça¤lara âit numûne anlam›na” gelen arketipler do¤ufltan getirilen belli imajlar, semboller veya yaflant›lar
ve bunlar› üretme, rûyada görme veya benzer tepkiler
verme anlam›na geliyordu ve bütün insanlarda ortakt›lar. Öte yandan, insanlardaki dinsel törenlere fenomenolojik aç›dan çok benzeyen davran›fllar›n filler,
kurtlar, flempanzeler gibi memelilerde hiç de nâdir olmayarak görüldü¤ünü biliyoruz: Ölülerini gömmek,
veya iskeletlerini saklay›p dönem dönem ziyaret etmek, mehtapl› gecelerde ulumak, f›rt›nal› havalarda
ritüelistik grup aktivitelerinde bulunmak (flempanzelerin ya¤mur danslar›) gibi (Lawrence 1986). Arkaik
hominidler ve homo’lar tâ 120 ilâ 100 bin sene önce,
bir “öte âlem” ve ölümsüzlük düflüncesinin sonucunda, sevdikleri eflya ve av malzemelerini de ölülerinin
yanlar›nda gömüyorlard›. Daha mütekâmil ilk insanlarda belirgin dinsel törenlerin varl›¤› bilinmektedir.
20-25 bin senedir gezegenimizde yaflayan biz homo
sapiens sapienslerde ise din veya baflka isimler alt›nda ritüellere ve transandantal yaflant›lara mutat olarak
rastlar›z. Artistik yarat›c›l›k veya trans, mistik-dinî vecd
hâlleri gibi yaflant›lar fenomenolojik aç›dan son derece birbirlerine benzemektedirler ve hepsi de ayn› beyin bölgelerinden dönmektedir: Limbik sistem ve
temporal lob, özellikle de amigdala. Bu bölgelerin
epilepsilerinde veya deneysel uyar›lmalar›nda fenomenolojik aç›dan ayn› yaflant›lar ortaya ç›kmaktad›r.
Keza, yaflanan hayat tarz› da temporolimbik afl›r› uyar›lmay› ortaya ç›karacakt›r: Sürekli “kendinden geçerek” müzik dinleyen veya icra eden, ibâdete veya dinî törenlere kat›lan kiflilerdeki gibi. Bu da ola¤and›fl›
transandantal yaflant›lara yol açacakt›r (Joseph 1996).
‹flte, davran›fllar›n evrimsel köklerini inceleyerek
bütün bu kavramlar› bu aç›dan tekrar ele alan evrimsel psikiyatri, farkl› bir seçene¤i bizlere sunmaktad›r. ‹flitti¤i sesler ve gördü¤ü görüntülerin kendisine
yükledi¤i misyona inanc› sebebiyle hayat›n›n ak›fl›n›
de¤ifltiren, karizmas›yla da as›rlar boyunca milyarlarca kifliyi peflinden sürükleyen bâz› özel kiflilere kutsall›k atfeden insano¤lu, benzer yaflant›lar ve iddialarla ortaya ç›kan di¤erlerine niçin flizofren veya hezeyanl› bozukluk damgas›n› vurmaktad›r? Bu son derecede kritik, etik, moral ve pratik önemi olan suâle de
evrimsel perspektif yeni bir izah getirmektedir: Has-

tal›¤›n esas sebebi maladaptasyondur. Psikiyatrik hastal›klar›n s›n›fland›rmas›nda sosyobiyolojik teori
uygulanacak olursa, primer vurgu ifllevselli¤e yap›l›r; semptom ve belirtiler (yâni muhteva) ikinci plânda kal›r. Metodik ve sürekli bir flekilde transandans yaflaman›n (ibâdet etmek, san’atla ifltigâl etmek, meditasyona dalmak veya felsefî düflünmek)
beynin temporo-limbik bölgelerini, bilhassa da
amigdalay› sürekli uyararak tutuflmaya (kindling),
afl›r› durumlarda nöbetlere (bunlar epilepside de görülür ama her nöbeti epilepsi olarak damgalayamay›z;
orgazm gibi yo¤un ve zirvedeki duygudurumlar› yaflan›rken de bu bölgelerde biyoelektrik deflarjlar ortaya ç›kar; artistik ve benzeri ekstatik-mistik yaflant›larda da benzer biyoelektrik deflarjlar›n ortaya ç›kmas›
flafl›lacak de¤il, ancak “olmasa garipsenecek” bir durum addedilebilir) (Joseph 1996, Ettinger ve Kanner
2001), bâz› ola¤anüstü ama patolojik addedilemeyecek dissosiyatif yaflant›lara, vecd hâllerine ve
psödo-hallüsinasyonlara sebep oldu¤u bilinmektedir. Bunlar dissosiyatif yaflant›lard›r ama belli bir sonuçsall›¤a (finality) sâhiptirler (Andreasen ve Powers
1974); bu sebeple bunlara assosiyatif dissosiyasyonlar diyebiliriz. T›pk› büyük yarat›c› san’atç›lar›n
yaflad›¤› gibi; büyük yarat›c› san’atç›larda, mistiklerde
ve benzeri yarat›c› kiflilerde duygudurumu oynamalar›n›n, depresif ruh hâllerinin, s›ra d›fl› idrak ve düflüncelerin varl›¤›n› gösteren pek çok bilimsel çal›flma
mevcuttur (Andreasen ve Canter 1975, Andreasen
1978, Storr 1985, Schildkraut 1982). Mistik ve artistik
unsurlar›n iç içeli¤i hemen bütün yarat›c› san’atç›larda, yaratt›klar› eserlerde dikkati çekmektedir (Schildkraut ve Hirshfeld 1994, 1995). Yarat›c›l›k kavram›n›n
hem ilâhi, hem de artistik cepheleri ‹ncil’deki flu cümlelerde ifâde bulur: “Bafllang›çta kelâm (söz) vard›; Ve
kelâm Tanr› ile beraberdi, Ve kelâm Tanr› idi” (John
i.1, 2) (The Holy Bible 1987, Schilkraut ve Otero
1996)... Ve Tanr› arketipi, Jung’un tan›mlad›¤› kollektif fluurd›fl›n›n ortas›nda durur (Jung 1964, 1965).
Jung, bütün insanlarda ortak kullan›lan birtak›m
flekil, imaj ve düflünce kal›plar›n›n sâdece o dönemdeki kültür al›flverifliyle izah edilemeyece¤ini, bunlar›n
arkaik-kollektif ve kal›t›mla tafl›nan bir ortaklafla hâf›zadan gelen bilgiler oldu¤unu söylemifltir. Hâdiseyi
bireyde bitirmeyen, evrensel boyuta tafl›yan bu psifle
anlay›fl› ile Freud ekolünün patolojik addetti¤i mistikdinsel yaflant›lara da farkl› bir perspektif kazand›r›lm›fl, birtak›m vecd hâllerinin derin konsantrasyon ve
transandans ile ego-self ekseninin afl›larak yafland›¤›
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izah› getirilmifltir. Jung, dinsel inançlar›n, kollektif fluurd›fl› muhtevas›n› kabûl edilebilir hâle getirdi¤i için,
faydal› ve gerekli oldu¤unu savunmufltur (Jung 1965).
Nitekim evrim ilerledikçe, mistik ve artistik her türlü
transandantal yaflant›n›n merkezi olan amigdala ve
limbik sistemin muazzam derecede geliflti¤i görülür.
Bu bölgelerin deneysel uyar›lmalar› ve epilepsilerinde
de transandan ruh hâllerinin yafland›¤› görülmektedir;
yukar›da anlat›lan yaflant›lar da bu bölgeleri sürekli
aktive eder (Joseph 1996, Doksat 1997). ‹lginçtir ki, bu
bölgeler cinsel ve sald›rgan davran›fllar›n da en
önemli devrelerini olufltururlar. Filogenetik psifledeki
birikim, daha do¤arken, hayat›m›zda karfl›laflaca¤›m›z
pek çok temel sorunla bafla ç›kma hususunda bizi
adaptasyon göstermeye haz›r k›lar. Evrimsel teoriye
göre anne-bebek iliflkisi de böyle bir arketipal niyete
yöneliktir ve engellenmesi durumunda (annenin varl›k olarak veya ifllevsel anlamda mevcut olmamas› gibi) psikopatoloji ortaya ç›kar (Stevens 1982).

BÂZI TEMEL KAVRAMLAR
Temel içgüdüsel dürtülerin yan›s›ra, bâz› kiflilik
özelliklerinin de kal›tsal oldu¤u gösterilmifltir (Bouchard 1994, Loehlin 1992, Jang ve ark. 1996). Mizaç
(temperament) büyük ölçüde biyolojik olarak önceden belirlenmifl, yarat›l›fltan gelen (f›trî: innate) ve
do¤al kaynakl›, gene o kifliye özgü psiflik faâliyet ve
davran›flsal tepki verme tarz› anlam›na gelir. Meselâ
Karadeniz insan› genellikle çabuk parlar ve köpürür
ama ayn› çabuklukta da yumuflar; Do¤u Anadolu insan›m›z da sâkin ve “yavafl” görünüflüyle insan› aldatabilir. Art›k unutulmufl bir terim olan h›lt (‹ngilizcesi
humour, ço¤ulu ahlât) da bu anlamdad›r. Karakter
“hususiyet, özellik” demektir ve kiflili¤i meydana getiren, do¤ufltan getirilen mizaç özelliklerinin zemininde sonradan kazan›lm›fl ama de¤iflmeye de oldukça
dirençli çeflitli özellikleri ifâde eder. Cloninger ve arkadafllar› (1993) bu mes’elelerin üzerinde en çok çal›flanlar›n bafl›nda gelmektedir; belli nörotransmitterlerin ve bunlarla ilgili genlerin spesifik mizaçlarla
ba¤lant›l› oldu¤unu ve bunun ontogenetik ve filogenetik devaml›l›k arz etti¤ini göstermifllerdir. Bafll›ca
dört mizaç ve üç karakter yönü tan›mlay›p, bunlar›
ölçmeye yarayan 300 suâllik bir ölçek de gelifltirmifllerdir (Cloninger ve ark. 1994). Dört mizaç aras›nda
yenilik arama, zarardan kaç›nma, ödül ba¤›ml›l›¤› ve
sebatkârl›k bulundu¤unu bildirmifl, yenilik arama mizac›n›n dopaminle, zarardan kaç›nma mizac›n›n ise

serotoninle ilintili oldu¤unu vurgulam›fllard›r. Üç karakter yönü ise bafl›na buyrukluk, iflbirlikçilik ve kendini aflma olarak belirlenmifltir. Di¤er kiflilik teorileri
ve modelleri hem kal›tsal hem de çevresel heterojen
faktörleri dikkâte al›rken, bu psikobiyolojik model kiflilik fenotipinin kal›tsal temelini ortaya koymaktad›r
(Cloninger ve ark. 1996). Yenilik araman›n D4 reseptör geninin 16-amino asid polimorfizminin yedi-tekrarl› alleliyle (veya uzun flekliyle) (D4DR) ilintili oldu¤unu gösteren pek çok çal›flma mevcuttur (Ebstein ve
ark. 1996, Benjamin ve ark. 1996, Ebstein ve ark.
1997, Ono ve ark. 1997, Noble ve ark. 1998, Strobel
ve ark. 1999). Zarardan kaç›nman›n da serotonintransporteriyle ba¤lant›l› promoter bölgesinin k›sa
formunun ifllevsel bir polimorfizmiyle (44-baz-çifti insersiyonu veya delesyonu) ilintisi bildirilmifltir (Lesch
ve ark. 1996, Ricketts ve ark. 1998, Katsuragi ve ark.
1999). ‹flin ilginç yönü, her iki konuda da farkl› bulgular› gösteren epey yay›n›n bulunmas›d›r (Malhotra
ve ark. 1996, Gelernter ve ark. 1997, Sander ve ark.
1997, Sullivan ve ark. 1998, Pogue-Geile ve ark. 1998,
Ekelund ve ark. 1999, Kuhn ve ark. 1999, Ebstein ve
ark. 1997, Mazzanti ve ark. 1998, Gelernter ve ark.
1998, Kumakiri ve ark. 1999). Baflka lokuslar üzerinde de çal›flmalar sürmektedir (Herbst ve ark. 2000).
Davran›fl ise bütün bunlar›n etkisiyle kiflinin ortaya
koydu¤u duygu, düflünce ve eylemlerin genel ifâdesidir. Kimlik (hüvviyet: identity) kiflinin kendini
nas›l idrak etti¤i (self-concept), kendini (self) nas›l
yaflad›¤›n› anlat›r. Efleysel (sexual), cinsel (gender-related), toplumsal, meslekî... pek çok kimli¤imiz vard›r. Bu kimlikler ayn› kiflilik çat›s› alt›nda, birbirleriyle çat›flmadan ve imtizaçl› flekilde var oldukça sorun
olmaz. Bâz› içsel organizasyonu sa¤lam olmayan kiflilerde kimliklerin kar›flt›¤› görülür. Kiflilik (flahsiyet) anlam›ndaki personality teriminin kökeni Lâtince persona (maske) kelimesine uzan›r. Pek çok kiflilik tan›mlar› yap›lm›flt›r: “kendili¤in içsel organizasyonu” gibi. Daha pratik ve ateorik bir yaklafl›mla, kiflilik, natürel-nurtürel-kültürel faktörlerin etkileflimleriyle küçük yafllardan itibâren flekillenen, de¤iflmeye oldukça dirençli, o kifliye has davran›fl özelliklerinin
toplam› olarak tan›mlanabilir. Görülece¤i üzere, kiflilik kavram›n›n s›n›rlar› ve derinli¤i ilk bak›flta zannedildi¤inden çok daha genifl ve kapsaml›d›r: Kiflinin
hem natürel yâni kal›tsal yan›n›, hem de nurtürel
(terbiyeyle, e¤itimle, görgüyle vs. kazan›lan) ve kültürel (toplumsal çevrenin etkisiyle kazan›lan) yönlerini yâni karakterini ve görgüsünü kapsamaktad›r.

– 136 –

Bütünün kendisini meydana getiren parçalar›n toplam›ndan fazla ve farkl› bir fley olmas› esprisi içerisinde, kiflilik de bütün bunlar›n toplam›ndan fazla, farkl› ve o kifliye has bir olgudur. Neyin kiflilik özelli¤i veya bozuklu¤u (yâni, DSM-IV’e göre, ikinci eksen teflhisi), neyin ak›l bozuklu¤u (yâni, DSM-IV’e göre, birinci eksen teflhisi) oldu¤unun ay›rt edilmesi bâzen
imkâns›z olacak derecede zorluk göstermektedir
(American Psychiatric Association 1994). Hayvanlarda
da, evrimsel ›skalada yükseldikçe, her bir bireyin ayr› kiflili¤i oldu¤u fark edilir.

SOSYOB‹YOLOJ‹
‹nsan›n normâl ve anormâl davran›fllar›n› izah› ile
ilgili sorunsallar›n bafl›nda davran›fllar›n kiflilerin sübjektif ifâdelerine göre de¤erlendirilmeleri gelmektedir. Hayvan davran›fllar›n› içinde yaflad›klar› çevrede
de¤erlendiren etoloji (ethology) bilimi bu alanda
büyük geliflmeler kaydetmifltir. Bu konudaki as›l geliflme, Wilson’un insan davran›fllar› biyolojik ve evrimsel temelde sistematik bir flekilde araflt›ran yeni bir
disiplin olarak sosyobiyoloji kavram›n› ortaya koymas›yla gerçekleflmifltir (Wilson 1998). Sosyobiyoloji
etoloji, davran›flsal ekoloji, evrimsel antropoloji ve evrimsel biyoloji bilim dallar›n› bir araya getiren entegratif bir disiplindir. Organizmalar aras›ndaki etkileflimleri belirleyen bütün toplumsal davran›fllar› (cinsel
davran›fl, ana babal›k, duygusal ba¤lanma, yar›flma,
toplumsal gruplar›n organizasyonu) do¤al seleksiyon teorisi ile aç›klamaya çal›fl›r. Kayna¤›n› esas olarak hayvan davran›fllar›n›n gözlemlenmesinden al›r.
Psikolojik ve toplumsal süreçleri, biyolojik adaptasyon mekanizmalar› olarak kabûl eder. Psikiyatri ve
psikoloji genellikle psikopatolojiye odaklanm›flken,
sosyobiyoloji, mental mekanizmalar›n ifllevlerinin ve
kökenlerinin aç›klanmas›nda bir aç›l›m getirmektedir.
Bu da normâl ve normâl d›fl› davran›fllar›n objektif
olarak tan›mlanmas›n› sa¤layabilir. Sosyobiyoloji,
davran›fllar›n genetik determinasyon ve çevresel determinasyon aras›ndaki etkileflimin bir son-ürünü oldu¤unu iddia eder -ki, bunlara psiflik ve toplumsal olgular da dâhildir; birçok bilimsel disiplinin bir araya
gelmesiyle oluflmufltur ancak, temel ç›k›fl noktas› etolojidir. Etoloji, zoolojinin bir alt dal›d›r. Hayvan davran›fllar›n› ve bu davran›fllar›n kökenlerini, bulunduklar› do¤al ortamda temel davran›flsal ölçümler kullanarak do¤rudan gözlemler yoluyla araflt›r›r. Etologlar,
son y›llarda, do¤al çevrenin flartlar›n› laboratuara tafl›-

yarak deneysel araflt›rmalarda da yapmaktad›rlar. Etoloji psikiyatriye say›s›z katk›lar sa¤lam›flt›r. Etolojik
prensipleri psikiyatriye uygulayan psikanalist
Bowlby (Bowlby 1958, Bowlby 1969, Bowlby 1973,
Bowlby 1979), “ba¤lanma (merbutiyet: attachment) teorisini” ortaya koymufltur. Etologlar aras›nda Nobel ödülü sahibi Lorenz’in ortaya koydu¤u
kavramlardan en önemlisi “imprinting”dir (canl›n›n
kendi türünü veya bak›c›s›n› tan›mas›n› sa¤layan do¤al eylem). Geliflimin erken dönemlerinde, hayvan
yavrusu çok k›sa bir periyod s›ras›nda belirli bâz›
uyaranlara çok fazla duyarl›d›r, di¤er zamanlarda ayn› duyarl›l›¤› göstermez. Bu periyod s›ras›nda duyarl›
oldu¤u uyaranlarla karfl›laflma hayat›n›n geri kalan
dönemlerinde devam edecek olan davran›fl kal›plar›n› ortaya ç›kar›r. Lorenz çal›flmalar›ndan elde etti¤i
sonuçlar› insan problemlerine de uygulam›flt›r. Lorenz’e göre sald›rganl›k (aggression) hayatî öneme hâiz bir davran›flt›r (Lorenz 1966). Nitekim, hayvanlar âleminde müflahede edilen sald›rganl›¤› dört
ana grupta toplamak mümkündür. Moyer’in 25 sene
önce yapt›¤› tafsilâtl› sald›rganl›k s›n›flamas› hâlâ geçerlili¤ini korumaktad›r (Moyer 1976) Tablo 1’e
bak›n›z.
Dikkât edilecek olursa, bütün bu sald›rganl›k
tipleri insan davran›fllar›nda da mevcuttur; hele
sonuncusu, oldukça bize hast›r. Di¤er hayvanlarda
rekabet önemli bir seleksiyon faktörüyken, bu rolünü
insanda da korudu¤u âflikârd›r. ‹nsanl›¤›n ilk dönemlerinde de sald›rganl›k, küçük gruplar›n di¤er gruplardan kendilerini korumaya yönelik pratik ihtiyaçlaTablo 1.
Tip

Ortaya ç›karan Uyaran

fiekil

Avc›

Do¤al av

Etkili, pek az affektif
ifâde

Territoriyal

Yaflama alan›nda s›n›r ihlâli

—

Erkekler-aras›

Rakip erkek
(rekabete dayal›)

Törensel davran›fllar

Korkuyla oluflan

Tehdit

Otonom reaksiyonlar,
savunmaya yönelik
davran›fllar

Maternal
(koruyucu)

Tedirginlik ça¤r›lar›,
yavruya yönelik tehdit

Bafllang›çta çat›flmay›
önleyici çabalar

Huzursuzluk
(irritabl)

Engellenme, mahrumiyet
ac› çekme

Hiperaktivite, affektif
ifâde bol

Enstümental

—

—
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ra hizmet etmekteydi. Ancak, pratik ihtiyaçlara hizmet eden sald›rganl›¤›n, bugün insanl›¤›n tümünü ortadan kald›rmaya yönelik davran›fl kal›b› hâline geldi¤i de söylenebilir (Nazizm’in uygulamalar›, Afrika’da,
K›br›s’ta, Bosna’da ve Makedonya’da yaflananlar hazin birer örnektir).
‹nsanlardaki Sald›rganl›¤›n Klinik Tezahürleri (Kaplan ve Sadock 1994, Kaplan ve Sadock 1996,
Kaplan ve Sadock 1998): Bâz› çocuklar do¤ufltan irritabld›rlar ve hafif do¤um travmalar› ve beyin anoksisi, kiflinin ileride fliddet göstermesi riskini artt›r›r. fiiddete baflvuran suçlularda normâllerden daha yüksek
oranlarda silik nörolojik bulgulara rastland›¤› bildirilmifltir. BOS 5-HIAA düzeylerinde düflmeyle de fliddetle karakterize suçlar, piromani ve vahflice intihar teflebbüsleri gibi impulsif davran›fllar aras›nda iliflki bildirilmifltir. Benzer iliflkiler di¤er Dürtü Denetim Bozukluklar› (Kleptomani, Piromani, Patolojik Kumar
Oynama, Trikotillomani, Aral›kl› Patlay›c› Bozukluk),
Yeme Bozukluklar› (Anoreksiya ve Bulimiya Nervoza) ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) aras›nda
da bulunmufltur. Aile içi fliddet fliddeti do¤urur; dayak
yiyerek büyüyen çocuklar dayak atan yetiflkinler olurlar (Balc›o¤lu 2000). Bâz› kültürlerde fliddet davran›fl›
çocukluktan ç›k›p büyümenin, “erkek olman›n” gösterisi olarak kabûl edilmektedir. Bu gibi gençler genellikle çeteler kurarlar ve bu “gang’lerin” belli kurallar› vard›r. Yaln›zl›¤› tercih eden, ne yapaca¤› önceden bilinemeyen ve sald›rgan bâz› kifliler ise bu gruplara dahi intibak edememektedirler. Sald›rganca veya
fliddet dolu davran›fl›n ay›r›c› teflhisi nonspesifiktir.
Antisosyal ve borderline’larda fliddete s›k rastlan›r. fiizofrenlerde iflitme hallüsinasyonlar›na ve pasivite yaflant›lar›na ba¤l› sald›rganl›k görülebilir. Persekütör
Tip Hezeyanl› Bozukluk ve di¤er paranoid sendromlarda hastalar fliddete baflvurabilir. Manik hastalarda,
bilhassa disforik duygudurumu içerisindeyken, en
ufak uyarana afl›r› tepki verme görülebilir; kezâ, afl›r›
eksite manikler çok sald›rgan olabilirler. Temporal
epileptiklerde, iktal de¤il de, interiktal dönemde irritabilite ve sald›rganl›¤a s›k rastlan›r (Trimble ve Boiwig 1986, Bear ve ark. 1984, Bear 1991, Doksat ve
ark. 2000). Frontal sendromlarda, alkol, amfetamin ve
kokain gibi psikostimülan maddeleri kullananlarda
fliddet nâdir de¤ildir. Özellikle entoksike vaziyetteyken, alkol alanlarda aile içi fliddete, hattâ homiside
varan davran›fllara rastlanabilir. Aral›kl› Patlay›c› Bozukluk’ta sald›rganl›k kardinal bir bulgudur. Geri zekâl›larda impulsiviteye ve ehemmiyetsiz sald›rganca

davran›fllara normâllerden daha s›k rastlan›r. Beklenmedik bir flekilde ortaya ç›kan afl›r› derecede sald›rganl›k akla altta yatan baka bir psikotik bozuklu¤u
veya epilepsi, tümör, subakut ensefalit, tuberos skleroz, dejeneratif hastal›klar gibi özgül beyin patolojilerini getirmelidir. Çocukken Karfl› Ç›kma Bozuklu¤u,
Dikkat Eksikli¤i Afl›r› Hareketlilik Bozuklu¤u ve Davran›m (Conduct) Bozuklu¤u, özellikle de bunlar›n
kombinasyonunu gösteren vak’alarda sald›rganl›¤a
s›k rastlan›r. Davran›m Bozuklu¤u, madde kullan›m›
ve depresyon beraberse ciddi intihar riskine delâlet
eder. Küçükken fizik ve cinsel tâcize u¤rayanlarda
fliddet oldukça fazlad›r. Çocuklarda ve yafll›larda benzodiazepinler paradoksal ajitasyona, öfke tepkilerine,
hattâ süisidal davran›fllara sebep olabilmektedir. Kortikosteroidler ve vücut gelifltirmek amac›yla kullan›lan anabolizan steroidler eksitasyona, psikoza ve sald›rganl›¤a yol açabilmektedirler. Cinsel sapmalarda,
özellikle sado-mazokizmde fliddete s›k baflvurulur.
Hiperekpleksi sendromlar›nda (Latah, Miryachit, Jumping Frenchmen of Maine, Gilles de la Tourette Bozuklu¤u) refleks olarak vurma, ekofenomen veya agresif patlama tarz›nda fliddet görülebilir (Doksat ve
ark. 1993).
SALDIRGANLI⁄IN B‹YOLOJ‹S‹ (Bear 2001, Frazer ve ark. 1994, Burt 1993)
Sald›rganl›¤›n Beyinsap›nca Düzenlenmesi:
Beyinsap› yap›lar› otonom, endokrin ve motor somatik hâllerin düzenlenmesinden sorumludur. Evrim s›ras›nda, proreptilian beyninde bulunan bu hayatî
merkezlerin üzerlerine limbik sistem, paralimbik devreler ve hipotalamus eklenerek daha sofistike ve geliflmifl bir yap› ortaya ç›km›flt›r. En evrimleflmifl primatlarda iyice belirginleflen üçüncü bir en üst seviye
düzenlenme merkezi olarak ise frontal neokorteksin
geliflti¤i görülmektedir. Pontin ve mezensefalik nukleuslar agresif ifâdelerin bir k›sm›n›n mediyatörlü¤ünü yaparlar. Di¤er primatlarda muhtelif üst beyinsap›
nukleslar›n›n uyar›lmas›yla çeflitli duygusal jestler,
mimikler ve sesler yaflat›labilirken, insanlardaki daha
üst düzey kontrol sebebiyle, bu görülmemektedir.
Sald›rganl›¤›n Hipotalamus Taraf›ndan Düzenlenmesi: Primatlarda hipotalamus baro-, kemo- ve
ozmo-reseptörler gibi pek çok kaynaktan interoseptif
girdiler almakta, buna karfl›l›k, d›fl dünyadan kortikal
do¤rudan girdileri bulunmamaktad›r. En önemli ç›kt›lar› hipofize, otonom sinir sistemine (bir nev’î “kafa
gangliyonu” gibi) ve stereotipik hareketleri kontrol
eden mezensefalonla spinal motor merkezlere gider.
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Dürtülerin düzenlenmesinde eksitatör veya inhibitör
bir rol oynar ve “ya hep ya da hiç” tarz›nda cevaplar
do¤urur. Kedilerde anterior hipotalamusun uyar›lmas› avc› sald›rganl›¤›na yol açarken, dorsomedial bölgenin aktivasyonuyla, hayvan›n fareyi b›rak›p deneyi
yapan kifliye sald›rd›¤› görülür. Ventromedial nukleus gibi sald›rganl›¤› bast›r›c› alanlar›n tahribi sürekli
sald›rgan hayvanlar yarat›r. Kortikal ablasyonu müteâkip, kedinin posterior lateral hipotalamusunun uyar›lmas› “kâzip kuduz (sham rage)” denen tabloyu
do¤urur: Her an sald›rmaya haz›r bir durufl ve en
ufak bir uyarana mâruz kald›¤›nda hücum etme! Lateral hipotalamusa asetilkolin (ACh) veya kolinomimetiklerin enjekte edilmesi avc› sald›rganl›¤›n› do¤ururken, kolinerjik antagonistlerin enjeksiyonu tam
aksi tesir göstererek, mevcut agresyonu dahi ortadan
kald›rabilmektedir. Hipotalamusun posterior lateral
bölgesinin ilâveten uyar›lmas› hücum latans›n› k›salt›rken (sald›rganl›¤›n fasilitasyonu), medial ventral
alan›n uyar›lmas› uzatmaktad›r (sald›rganl›¤›n inhibisyonu). ‹nsanlarda bu merkezlerin âfetlerinde de
benzer sendromlar görülebilmektedir. Lateral hipotalamik alan›n uyar›lmas› beslenmeye, ventromedial
nukleusun uyar›lmas› açl›k hissinin ortadan kalkmas›na yol açar. Sald›rganl›k kontrolünde rolü olan di¤er bölgeler aras›nda talamusun orta hatt›, lateral preoptik bölge, korpus mamillare, hippokampus, singülat girus ve frontal lob sahalar› say›labilir. Sald›rganl›¤›n Amigdala ve Temporolimbik Korteks Taraf›ndan Düzenlenmesi: Hipotalamusun aksine,
amigdaloid kompleks, d›fl dünyadan gelen üst düzeyde ifllenmifl pek çok duyuya ait bilgiyi duyusal kortikal sistemlerle karfl›l›kl› iliflki hâlinde alabilmektedir.
Önemli ç›kt›lar› aras›nda hipotalamusa, beyinsap›na,
ekstrapiramidal motor sisteme (özellikle ventral striatuma) gidenler say›labilir. Temel dürtülere ba¤l›
emosyonlar›n ayarlanmas›, nesnelere uygun emosyonel yükün atfedilebilmesi en önemli görevidir; yâni
davran›fl›n kalitesini ayarlar. Klüver-Bucy sendromunda bilateral olarak amigdala ve onun üzerindeki
temporal neokorteks ç›kar›l›r, hayvanda sürekli olfaktoriyel ve oral aray›fl, uygunsuz fleyler yeme ve
cinsel davran›fllarda bulunma hâli ortaya ç›kar. Hayvan, nesnelerin önem ve anlamlar›n› kavrayamamaktad›r. Afl›r› uysall›k görülür. Bilateral amigdala lezyonlar› olan hayvanlarda düflmanca ve sald›rgan tav›rlar görülürken, buralar›n irritatif lezyonlar› veya
elektrostimülasyonu öfke patlamalar›na sebep olmaktad›r. ‹nsanlarda hem amigdalan›n ve di¤er tem-

poral lob ve limbik sistem yap›lar›n›n sald›rganl›¤›n
kontrolünü sa¤lad›klar› bilinmektedir. Limbik sistem
tümörleri, enfeksiyonlar› ve vasküler anormallikleri
fliddetle iliflkili bulunmufltur. Sald›rganl›¤›n Prefrontal Korteks Taraf›ndan Düzenlenmesi: Dorsolateral prefrontal korteks pek çok posterior neokortikal assosiyasyon alanlar›ndan muazzam bollukta afferentlerden girdi al›r; bunlar aras›nda bir uyarana
karfl› kiflisel mesafenin ayarlanmas›nda önemli rolü
olan inferior pariyetal lobül de yer al›r. Orbitofrontal
korteks, neokorteksin kalan k›s›mlar›yla frontal lobun
dorsolateral konveksitesi vâs›tas›yla resiprokal ba¤lant›lar kurar. Hipotalamustan gelen projeksiyonlar
talamusun dorsal medial nukleusundan ve unkinat
fasikulus yoluyla rostral temporal lobtan uzanan projeksiyonlar frontal loblar› hem iç (hipotalamus) hem
de d›fl dünyadan (temporal lobla neokortikal assosiyasyonlar) gelen uyaranlar›n affektif anlaml›l›klar›ndan haberdar k›lar. Prefrontal bölgenin piramidal
motor sisteme, neostriatuma, temporal kortekse ve
hipotalamusa uzanan do¤rudan ç›kt›lar› vard›r. Prefrontal korteks bölgelerinin d›fl ve iç dünyan›n mevcut
durumunu entegre edici ifllevinin yan›s›ra, dürtüyle
ilgili nesneleri, ö¤renilmifl toplumsal kurallar› de¤erlendirme ve önceki ödüllendirilme-cezaland›r›lma
tecrübeleriyle karfl›laflt›rarak plân yapma ifllevi de
söz konusudur; güdülenmenin fliddet ve tarz›n›
ayarlar. Bunu gerçeklefltirirken de hem faâl hâf›za
(working memory) ve toplumsal model alma, hem
de yap›lacaklar›n uzun vâdeli sonuçlar›n› sezinleyebilecek soyut bir model kurabilme yetene¤ini kullanmaktad›r. Psikanalitik jargonla mukayese etti¤imizde,
id’den (limbik sistem ve beyinsap›ndan) gelen muhteva ve talepleri geçmiflteki tecrübelere göre süzüp
(süperego), hem iç hem de d›fl dünyay› dengede tutarak, gerçekçi eylemlerin kararlaflt›r›lmas› ifllevi prefrontal bölgeye düflmektedir (ego). Bunu yaparken,
çeflitli ça¤r›fl›mlar kurmakta ve hâf›zadaki geçmifl döneme ait bilgilerden (temporo-pariyetal bölgeler) faydalanmaktad›r (muhakeme ve karar verme). Dorsal
konveksitede harâbiyet kiflinin uzun vâdeli plânlar
yapabilme becerisinin azalmas›na, apatiye, lâkaydiye
yol açar. Tam aksine, orbitofrontal bölgede harabiyet
ise çevresel uyaranlara karfl› yüzeysel, tepkisel emosyonel cevaplar verilmesiyle, impulsiviteyle, geçici irritabilite hâlleriyle ve yapacaklar›n›n sonuçlar›n› dikkate dahi almamayla karakterize psödopsikopatik veya psödopsikotik bir klinik tabloya yol açacakt›r. Bu
konular, daha ayr›nt›l› olarak, frontal lob k›sm›nda
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Resim 2. ‹nsan beyninin, sol temporal lobun posterior k›sm› ve oksipital loblar korunarak yap›lm›fl midsajital kesiti. Agresif davran›fl›n düzenlenmesinde rol
alan sol orbitofrontal bölgeler ekspoze edilmifltir.

anlat›lm›flt›r. Burada vurgulamak istedi¤imiz husus,
bu bölge lezyonlar›nda, kiflinin eylemlerinin sonuçlar›n› tefrik ve temyiz edebilme (adlî psikiyatrik ifâdeyle “fârik ve mümeyyiz olmas›”) becerisi bozulmakta,
özellikle de impulsif vas›fl› fliddet davran›fllar› gösterebilmektedir. Katil suçu ifllemifl cânilerin kraniyal tomografi (CT) ve manyetik rezonans (MRI) görüntüleme tetkiklerinde frontal yap›sal anormalliklere, pozitron emisyon tomografilerinde (PET) frontal hipofonksiyona ve nöropsikolojik testlerde frontal sistem
ödevlerinde performans bozuklu¤una dâir pek çok
yay›n mevcuttur. Temporal ve Frontal Loblar›n
Kombine Lezyonlar›: Kapal› kafa travmas›na ba¤l›
olarak bu bölgelerde hasarlanma ve, zaman içerisinde, epileptik faâliyet görülebilmektedir. Genellikle
ortaya kar›fl›k ve karmafl›k bir klinik tablo ç›kar. Bu
iki bölgenin ba¤lant›lar› Resim 2’de flematize edilmifltir:
Vahflice flekilde adam öldürmüfl suçlular›n anlaml›
bir k›sm›n›n kraniyal CT ve MR tetkiklerinde çocukluk
ça¤›nda dövülmeye ba¤l› oldu¤u zannedilen beyin
hasar› delillerine, EEG’lerinde nöronal hipereksitabilite ve aksama gibi bozukluklara, PET’lerinde frontal hipometabolizma bulgular›na rastlanmaktad›r. Bu tip
hastalar bir yandan tipik bir frontal sendrom bulgusu
olan apatiyi sergilerken, tipik bir interiktal temporal
lob sendromu bulgusu olan epizodik irritabilite ve fliddet gösterebilirler. Agresyonun Düzenlenmesinde

Hemisfer Asimetrilerinin Rolü: Serebral lateralizasyon konusunda hemisferlerin görevleri, lateralite
mes’eleleri uzun uzun tart›fl›lm›flt›r. Burada, daha ziyâde, konunun sald›rganl›kla ilgili taraflar› özetlenecektir. Bir affektif tezahür olarak sald›rganl›¤›n daha çok
sa¤ hemisfer vâs›tas›yla d›fla vuruldu¤u düflünülmektedir. fiiddet muhtevâl› suç ifllemifl kiflilerin nöropsikolojik testlerinde, frontal-icra edici ifllevlere ait bozukluklar›n yan›s›ra, verbal bütünlük, ifâde edici konuflma ve benzeri sol hemisferce yürütülen lisan ifllevlerinde de âr›zalar bulunmaktad›r. Bunlar, Davran›m
Bozuklu¤u olan ve kavgac› gençler üzerinde yap›lan
araflt›rmalardaki verbal IQ’nun performans IQ’sundan
orant›s›z derecede düflük bulunmas›yla uyumludur;
bilindi¤i gibi, verbal IQ sol hemisferin, performans IQ
ise sa¤ hemisferin ifllevlerini yans›t›r. Gerek sald›rganca, gerekse cinsel-sald›rganca suç iflleyenlerin %50’lere varan k›sm›nda sol hemisfere ait EEG anormallikleri bildirilmifltir. De¤iflik araflt›rmalarda her iki hemisferin de fliddet davran›fl›ndan sorumlu oldu¤una iflâret
eden sonuçlara var›lm›flt›r. Genel olarak kabûl edilen
görüfle göre, her iki hemisferin de birbirlerini tamamlay›c› ifllev gösteriyor olup, birisinin ifllevsel (ve/veya
yap›sal) bozuklu¤unun öbürününkini de etkileyece¤idir. Sol hemisfer ifllev bozuklu¤u, sergilenen olumsuz
duygulan›mlar›n sa¤ hemisfer taraf›ndan afl›r› derecede ifâde edilmesine, davran›fl üzerinde lisan yoluyla
kontrolün azalmas›n›n ve verbal iletiflimin bozulmas›ndan dolay› da, istenmeyen toplumsal sonuçlar›n ortaya ç›kmas›na yol açacakt›r. Sa¤ hemisfer ifllev bozuklu¤u ise prozodinin, yüz ifâdesinin ve di¤er nonverbal emosyonel cevaplar›n intrahemisferik olarak
kodlanmas› ve dekode edilmesinde bozulmaya, semantik iflleme afl›r› yüklenmeye ve farkl› türden bir
sald›rganl›¤a yol açacakt›r. Temporolimbik epilepsisi
olup da sol hemisferinde odak bulunanlar›n interiktal
dönemde afl›r› dindarl›k, felsefî alâkalar, paranoid düflünceler ve hipergrafizm sergiledikleri (“ideatif” grup)
ve ahlâkî sebeplerle plânl› ve karmafl›k sald›rganl›k
gösterebilecekleri, sa¤ hemisferinde odak bulunanlar›n ise erratik, fliddetle öfkeli ve cinsel sapmalara e¤ilimli olduklar› (“emotif grup”), nispeten daha impulsif,
gelip geçici parlamalarla karakterize sald›rganl›k gösterebilecekleri bildirilmifltir (McIntrye ve ark. 1976).
Sa¤ pariyetofrontal bölgeyi tutan lezyonlarda kiflinin
emosyonel jestleri, mimikleri, prozodiyi ve duygulan›m› yorumlama ve imâl etme becerisi bozulacak, ortaya -her ne kadar bifrontal lezyon mevcut de¤ilse debir “akkiz sosyopati” hâli ç›kacakt›r. Sa¤ pariyetal bölge lezyonlar›n›n karakteristik bulgular› inkâr, ihmâl,
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hastal›¤›yla orant›s›z bir öfori (Anton Babinsky sendromu) olmas›na ra¤men, bunlara irritabilite ve sald›rganca patlamalar da efllik edebilir.

EVR‹MSEL PS‹K‹YATR‹ ve ‹LG‹L‹
D‹S‹PL‹NLER‹N KATKILARI
Genetik bozulmayla üreme baflar›s›n›n düflmesi,
buna mukâbil, genetik s›hhât (genetic fitness) ile
üreme baflar›s›n›n do¤ru orant›l› olarak artmas›, insan
davran›fl›n›n temel amac›n›n üremek oldu¤u hipotezinin ortaya at›lmas›na sebep olmuflsa da (Dawkins
1976), bu yanl›fl bir ç›karsamad›r. ‹nsan davran›fllar›n
amac›n›n, k›sa süreli hedefleri baflarmak (hayatta kalmas› için gerekli kaynaklar› temin etmek, arkadafl
edinmek, efl bulmak ve hofla gitmeyen emosyonlar›n
etkilerini azaltmak) üzerine kuruldu¤unu kabûl etmek, davran›fllar›n kökenlerini anlamam›z› sa¤layacak daha do¤ru bir aç›klamad›r. Bu mânâda ba¤lant›
kurulacak olursa, daha az enerji ile k›sa süreli hedefleri baflarmak, üreme flans›n› da artt›racakt›r. Canl›n›n
hayatta kalmas› için temel flart, bulundu¤u fiziksel ve
toplumsal çevreye adaptasyondur. Ancak adapte
olabilenler ayn› türün di¤er üyelerine göre hayatta
kalma ve üreme flanslar› artacakt›r. Evrim adaptasyondur denilebilir (Gardner 1993). ‹nsan d›fl›ndaki
birçok canl›da adaptasyon için gerekli donan›m k›s›tl›d›r. Ancak donan›mlar›na uygun çevrede yaflayabildikleri sürece hayatta kalma flanslar› vard›r. ‹nsan, asl›nda, birçok canl›dan fiziksel aç›dan daha zay›ft›r ve
bu zay›fl›¤›n› toplumsallaflmas›ndaki ve çevresini manipüle edebilmesindeki baflar›s› telâfi eder. Evrimsel
teoriye göre toplumsal çevre, kiflilik özelliklerini sofistike hâle getirmeye katk›da bulunan, k›sa süreli hedeflerin baflar›ld›¤› bir arenad›r (Barkow ve ark.
1992). Toplumsal hiyerarfli toplumsal tercihleri ve di¤erlerinin bireylerden birinin davran›fl› üzerindeki
beklentilerini etkiler. Toplumsal çevrenin stabil olmamas› k›sa süreli hedefleri baflarma mâliyetlerini yükseltirken, bunlar› baflarma oran›n› ve ihtimâlini de
azalt›r. Toplumsal mâlûmat (information) fiziksel
ve ruhsal durum üzerinde do¤rudan etkiye sahiptir.
Sürekli olumsuz mâlûmat ak›fl› semptomlar› tetiklerken, sürekli olumlu malûmat ak›fl› semptomlar›n yo¤unlu¤unu azalt›r. Evrimsel çerçeve içinde emosyonlar, k›sa süreli hedefleri baflarma hakk›ndaki bilginin
kayna¤›d›r (Ekman ve Davidson 1994). Bu konuda,
özellikle serebral plastisite konusunda elde edilen
bilgilerin ›fl›¤›nda, hem büyük ölçüde Darwin’in

hem de -muhtemelen pek k›s›tl› bir ölçüde, özellikle
de kültürel evrimde (Aunger 2000)- Lamarck’›n
hakl› ç›kt›klar› söylenebilir: ‹ntibak edemeyen ölmekte (do¤al seleksiyon) ama çevresel zorlanmalarla intibak da, henüz tam derecesi bilinmese de, gerçekleflmektedir. Nesiller boyunca farelerin kuyruklar› kesilmesine ra¤men yavrular›n›n kuyruklu dünyaya gelmeye devam etmeleri fleklindeki klâsik deneydeki yapay de¤iflikli¤in adaptif -dolay›s›yla da evrimsel- bir
yönü yoktur; ayn› fley binlerce senedir sünnet olanlar›n neden sünnetli çocuklar dünyaya getirtemedikleri
için de geçerlidir. Çünkü, her iki malûmat da genoma
intikal etmemektedir! Buna karfl›l›k, yeni antibiyotiklere direnç kazanan bakterilerin yapt›¤› fley adaptasyonun ve evrimin h›zl› gözlemlenebilen örneklerini
teflkil eder. Bizim için hay›rl› olmayan bu geliflme, o
mikroorganizma için bir zaferdir ve genetik s›hhâtleri artm›flt›r. Belki bu arada o bakteri türünün ço¤u
telef olmakta ama adaptasyon sa¤layan az bir k›sm›
ço¤alarak ortama yay›lmaktad›r. Bütün mes’ele fludur:
Böyle bakterilerden o kadar çok vard›r ki, belli bir
nüfusun %90’›n›n ölümü dahi ortadan kalkmalar›na
yeterli olmaz; daha mütekâmil canl›larda evrimin daha yavafl, zor ve uzun zamanda gerçekleflmesi hem
de¤iflime mâruz kalacak çok sistemin bulunmas›ndan, hem de fedâ edilebilecek bireylerin azl›¤›ndan
kaynaklanmaktad›r.
‹nsan d›fl›ndaki birçok canl›da adaptasyon için gerekli donan›m k›s›tl›d›r. Ancak donan›mlar›na uygun
çevrede yaflayabildikleri sürece hayatta kalma flanslar› vard›r. ‹nsan, asl›nda, birçok canl›dan fiziksel
aç›dan daha zay›ft›r ve bu zay›fl›¤›n› toplumsallaflmas›ndaki baflar›s› telâfi eder. Hastal›klar›n nedenselli¤i hakk›nda her ekolün farkl› görüflleri vard›r.
Psikanalistler intrapsiflik çat›flmalar›, davran›flç›lar
yetersiz veya disfonksiyonel ö¤renmeyi, biyomedikal ekol ise genlerdeki anormâlli¤i ve di¤er biyolojik
bozukluklar› vurgular. Ayr›m daha ziyâde bozukluklar›n organik mi olduklar› veya çevre flartlar›ndan dolay› m› ortaya ç›kt›¤› yönündedir. Halbuki, evrimsel
psikoloji için organik veya organik olmayan ayr›m› kullan›fll› de¤ildir. Klinik psikiyatride psikolojik de¤erlendirme ve davran›fl analizi aras›ndaki dengenin bozuklu¤u, geçerli teflhis kriterlerinin gelifltirilmesindeki en büyük engeldir. Mevcut durumda teflhis hastan›n bildirdi¤i sübjektif flikâyetlere göre koyulur. Hastalar, hastânede yat›fl periyodlar› hâriç, esas
yaflad›klar› çevrede nâdiren gözlemlenirler çünkü psikiyatride davran›fllar› ve ifllevi de¤erlendiren teorik ve
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metodolojik bir çerçeve yoktur. Adaptasyonist yaklafl›m böyle bir çerçeve sunabilir. Sosyobiyolojik çerçeveden bak›ld›¤›nda sübjektif rahats›zl›k hissinin, istatistiksel olarak anormâl davran›fllar›n
veya organik de¤iflikliklerin mevcudiyeti bir
hastal›k teflhisi için ne gerekli, ne de yeterlidir.
Örne¤in hipomanikler ve antisosyaller sübjektif rahats›zl›k hissi duymazlar. Hayatlar› boyunca hiç bir demans belirtisi göstermeyen insanlar›n otopsilerinde,
beyinlerinde nörofibril yumaklar› tesbit edilebilir. Yine istatiksel olarak anormâl denilebilecek fizyolojik
de¤erler illâ ki bir hastal›¤a efllik etmeyebilir. Hastal›¤›n esas sebebi maladaptasyondur (Baron-Cohen 1997). Gardner (1997) sosyobiyoloji kavram›n›
sosyofizyolojiye transforme ederek, bunun psikiyatrinin temel bilimi oldu¤unu ileri sürmüfltür. Psikiyatrik hastal›klar›n s›n›fland›rmas›nda sosyobiyolojik teori uygulanacak olursa, primer vurgu ifllevselli¤e yap›l›r; semptom ve belirtiler (yâni
muhteva) ikinci plânda kal›r. Örne¤in böyle bir s›n›fland›rma sisteminde, ifllevsellikleri ortalama veya
ortalaman›n üzerinde yer alan kronik anksiyeteliler,
somatizasyonlular, hafif fliddetteki fobikler, semptomlar› inkâr edilmemesine ve tedavi görmeleri gerekmesine ra¤men, bir hastal›k tan›s› almayacaklard›r. Buna
karfl›l›k, sübjektif olarak rahats›zl›k hissetmeyen ama
ifllevsellikleri ortalaman›n alt›nda olan kifliler, bu s›n›fland›rma sisteminde bir hastal›k tan›s› alacaklard›r.
Bu bak›fl aç›s›, toplumsal-kültürel evrim aç›s›ndan da,
baflta sordu¤umuz suâle bir cevap verir: Hallüsinasyonlar›, mistik yaflant›lar›yla din kuran karizmatik kiflilerin ö¤retileri tarih arenas›nda toplumsal evrime
ma¤lûp olmay›p ayakta kalabildikleri ve ifllevselliklerini koruduklar› için birer realite olarak karfl›m›zda
durmaktad›rlar. Meselâ depresyon, geçmiflte hedefleri baflarmak içim yap›lan teflebbüslerin mâliyetinin
gere¤inden fazla oldu¤u bilgisini verir. Anksiyete ise
gelecekteki k›sa süreli hedeflerin ya baflar›lamayaca¤›, ya da kâr-zarar dengesinde zarara u¤ran›laca¤› bilgisini verir. Frustrasyon (engellenme) mevcut durumda zararda olundu¤u anlam›na gelir. Memnuniyet ise hedefleri baflarma mâliyetinin çok düflük olmas›na iflâret eder. Emosyonlar›n ikinci ifllevi, davran›fl ve strateji de¤iflikli¤ini bafllatmakt›r. Ist›rap, anksiyete ve öfke kognitif de¤erlendirme devreye girmeden davran›flsal cevaplar› ortaya ç›kar›r. Emosyonlar›n üçüncü ifllevi toplumsal düzenlemedir. Emosyonlar, ayn› zamanda, iflâretlerdir (signals). Gülümseme
hofllanma sinyali verir ve genellikle di¤erlerinin de

sosyal kat›l›m›n› sa¤lar. Öfke, hofllan›lmayan bir durumla karfl›lafl›ld›¤› ve bu durum devam ederse sald›rganl›¤›n ortaya ç›kaca¤› iflaretini verir. Çökkünlük,
toplumsal yar›flmada kaybedildi¤i anlam›na gelir. Zâten, biyolojik aç›dan haz›r olmad›¤›m›z sür’atte ilerleyen kültür, bizi sürekli olarak flizo-paranoid, zaman
zaman da depresif pozisyona do¤ru zorlamaktad›r.
Esas sebep veya esas nedensellik (ultimate causation) evrimsel bir kavramd›r. Geçmiflteki bâz›
davran›fl kal›plar›n›n neden di¤erlerine tercih edildi¤ini aç›klar. Refleksler ve emosyonlar gibi davran›fl kal›plar›n›n, insanl›k tarihinin daha önceki periyodlar›
s›ras›nda adaptif olduklar› için seçildiklerini ileri sürer. Psikiyatrik bozukluklar›n izah›nda esas sebeple
en yak›n sebep (proximate cause) farkl› yerlere
sahiptir. Esas ve en yak›n sebepler bir hastal›¤›n izah›nda tamamlay›c› iki ana unsurdur. Örne¤in depresif bozuklu¤un en yak›n sebep aç›klamalar› nörotransmitter defektleri ve semptom ile belirtiler aras›ndaki iliflkide odaklanmakt›r (“serotonin azalmas› veya
filânca reseptörün duyars›zl›¤› depresyona, homisid
ve süiside yol açar” gibi indirgeyici yaklafl›mlar); baflka bir ifâdeyle, semptom ve belirtilerin nörotransmitter defektlerinin sonucu ortaya ç›kt›¤› kabûl edilir.
Genel olarak duygudurumu bozukluklar›ndan sorumlu tutulan nörotransmitterlerden serotonin (5-HT),
noradrenalin (NA), di¤er katekolaminler ve endojen
opiat sistemleridir (Stahl 2000, Schatzberg ve Schildkraut 1998, Ressler ve Nemeroff 2000). Halbuki, esas
nedensellik ayn› semptom ve belirtileri evrimle ortaya ç›km›fl özellikler olarak görür. Bu semptom ve belirtiler, di¤erlerine o kiflinin s›k›nt› yaflad›¤›, yard›ma
ihtiyac› oldu¤u mesaj›n› verir. Depresif kifli, depresyonun semptomlar›ndan biri olan sosyal çekilme sâyesinde zarar görebilece¤i toplumsal etkileflim(ler)e
girmeyerek veya giremeyerek kendini muhtemel yeni zararlardan korumufl olur. Bu, ayn› zamanda, kifliyi enerji tüketici davran›fllardan uzak tutarak, onun
mevcut enerjisini korumas›na ve yeniden normâle
dönmesine imkân sa¤lar. Çevrenin yard›m›yla ve toplumsal sorumluluklardan uzak kalarak enerjinin yeniden depolanmas› sâyesinde birçok depresif kiflinin
kendi kendilerine düzelerek yeniden normâl hayatlar›na dönmesi, sâdece hastal›klar›n anlafl›lmas›nda evrimsel izahlar›n önemini göstermekle kalmaz, ayn› zamanda, terapilerin faydas›na da baflka bir izah veya
bak›fl aç›s› getirir. Bunlar, depresyonun bâz› tezahürlerinin adaptasyonun bir parças› oldu¤u, bâz› tezahürlerinin ise gerçek anlamda bir bozuklu¤u veya ha-
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tal› savunmalar› yans›tt›¤›n› gösterir. Demek ki depresyonun adaptif bir amac› ve toplumsal etkileflimde
di¤erlerine mesaj niteli¤i tafl›mas› söz konusudur.
Sosyobiyoloji ve adaptasyonist yaklafl›m, psikiyatriye oldukça önemli aç›l›mlar getirmifl ve getirmeye
devam edecektir. McGuire ve Troisi (1997) sosyobiyolojinin psikiyatriye befl temel alanda etkisi oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Bunlar flöyle s›ralanabilir: 1)
Davran›fl›n adaptif önemine vurguyla, normâl ve
anormâl davran›fllar aras›ndaki ay›r›m› netlefltirmek;
2) Biyoloji ve toplumsal davran›fl aras›ndaki özel iliflkileri dikkate alan yeni etiyolojik modeller oluflturmak; 3) Adaptif de¤erlerini dikkate alarak, psikopatolojik mekanizmalar› daha iyi anlamak; 4) Bir psikiyatrik bozuklu¤un kendi içindeki de¤iflkenleri daha
iyi anlayabilmek için ifllevsel kapasite üzerine daha
fazla odaklanmak; 5) Mevcut di¤er modelleri bütünlefltirmek.
Psikiyatrik tan›lar›n kroskültürel (kültürden kültüre de¤iflen) yanlar›, transkültürel yâni tan›lar›n evrenselli¤ini göstermeye çal›flan araflt›rmalar›n en temel
sorunlar›ndan biridir. Baflka bir ifâdeyle, mental hastal›k kavram› veya herhangi bir psikiyatrik bozuklu¤un evrensel mi yoksa kültüre özgü mü oldu¤u sorusu tart›flmal› konular›n bafl›nda gelir. Küreselleflme sürecinin psikiyatriyi üç koldan etkileyebilece¤i ifâde
edilebilir (Kirmayer ve Minas 2000): 1) Birey, kollektif kimlik ve topluluk yaflant›s› üzerindeki etkileri, 2)
ekonomik eflitsizli¤in ruh sa¤l›¤›na yans›malar›, 3) daha örtülü olarak da, psikiyatrik bilgiyi biçimlendirip
yaymas›. Etnokültürel kimlik bireyin kendisine sayg›s›n› sa¤layan kaynaklardan birisidir. Bu kimlik toplumsal dayan›flmay› temin edebilir, ›rkç›l›k ve ayr›mc›l›¤›n etkilerini azaltabilir. Kültürel psikiyatri etnokültürel kimli¤i etkileyen politik düzenlemeleri anlamakla yükümlüdür. Göçler ve elektronik medya üzerinde
sanal seyahatler sâyesinde dünya kültürleri giderek
melezleflmekte ama bir yabanc›laflma ve kültürel
erozyon da buna efllik etmektedir (Giddens 2000).
Duygusal s›k›nt›n›n iletildi¤i kültürel ifâdeler de bu
melezleflmeden pay›n› almaktad›r (Sayar 2001). Bu
süreç yak›n bir gelecekte psikopatoloji kuramlar›n›n
gözden geçirilmesini gerektirebilir. Toplumsal davran›fllar›n evrimsel izah›na göre, evrensel olarak maladaptif ve dahi patolojik olan davran›fl kal›plar› mevcuttur. Psikozlar bu kategoriye rahatl›kla girer. Geleneksel toplumlarda psikotik bireylere daha fazla tolerans gösterildi¤i fleklindeki klâsik görüfl, san›ld›¤›ndan daha az geçerlidir ve bu toplumlarda da, psiko-

tikler toplum d›fl›na itilebilmektedir. Bu toplumlarda,
hangi psikotiklerin kabûl görece¤i, hangilerinin d›fllanaca¤› sosyobiyolojik kavramlar› kullanan yöntemler
ile tesbit edilebilir: Burada anahtar sosyobiyolojik
kavram, karfl›l›kl› özgeciliktir (karfl›l›kl› di¤erkâml›k; reciprocal altruism). Psikotik bireyler karfl›l›kl› özgecilik davran›fl› göstermekte yetersizdirler.
Bu nedenle de toplumsal çevrede kendilerine yer bulamazlar. Hattâ, psikotiklerin akrabalar› bile psikotiklere daha az özgeci davran›r. Çünkü psikotikler di¤erlerinin kapsaml› s›hhâtlerine (inclusive fitness)
fazla katk›da bulunamazlar. Bu hipotez, psikotiklerin
akrabalar›n›n verdikleri toplumsal deste¤in, psikotiklerin üreme kapasiteleriyle do¤ru orant›l› oldu¤u görüflü ile desteklenmifltir. Di¤er bozukluklar ise kültürel farkl›l›k göstererek, çevresel flartlara ba¤l› olarak
ya maladaptif olur ya da olmazlar. Psikiyatrik tan›lar
içinde kültürden en fazla etkileneni, kiflilik bozukluklar›d›r. Bu kategorinin bir psikiyatrik tablo oldu¤u bile, kroskültürel aç›dan tart›flmal›d›r. Mevcut psikiyatrik durumda, kiflilik bozukluklar›na bu denli vurgunun, Bat› bireycili¤inin içi bofl kendilik (self) ideolojisini yans›tt›¤› düflünülmektedir. Geleneksel toplumlarda kendilik daha ziyâde toplum taraf›ndan oluflturuldu¤undan, kiflilik patolojileri bireysel de¤il, sosyal
bünyede kendine yer bulur. Evrimsel psikiyatriye göre, kiflilik özellikleri, insan toplulu¤u içinde yaflamak
için gerekli adaptasyon mekanizmalar› sonucunda flekillenmifltir. Bu durumda, kiflilik bozukluklar›, potansiyel olarak adaptif olan kiflilik özelliklerinin çevre
koflullar›na ba¤l› olarak flekillenerek maladaptif hâle
gelmesidir. Kiflilik bozukluklar›n›n spesifik kategorileri, sosyobiyolojik terimlerle yeniden formüle edilmifltir. Buna göre, örne¤in Antisosyal Kiflilik Bozuklu¤u,
toplumsal iliflkilerde dizginlenemeyen tarzda statü ve
otorite elde etme çabas›n› yans›t›r. Kadim Isparta’da
veya günümüz New York’unun sokaklar›nda makbûl
ve muteber bir davran›fl tarz› olan bu tablo, DSM kriterlerine göre bir bozukluktur! Bu fenomen karfl›l›kl› özgecilik sistemindeki bir aksamay› gösterir. Karfl›l›kl› özgecilik sistemindeki yetersizlik, paranoid kiflilikte görülen afl›r› kuflkuculukta da görülür. fiizoid kiflilik ve ba¤›ml› kiflilik bozuklu¤u, ba¤lanma (attachment) sistemindeki defisitlerin sonucudur. Günümüzde toplumsal çevre, temel insanî ihtiyaçlara z›t
özellikler tafl›maktad›r. Modern toplumlar, insan›n evrim sayesinde adapte oldu¤u ortamdan çok uzak bir
yap› içindedirler. Modernite, postmodernizm ve nihaî
olarak globalizasyon da, yabanc›laflmay› ve temel gü-
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ven duygusunu zedeleyerek, çeflitli psikopatolojilerin
ortaya ç›kmas›na zemin haz›rlamakta, sürekli yeni
adaptasyonlara gerek yaratmaktad›r. Küreselleflmeyi
heterojen bir süreç olarak de¤erlendirenler, küreselleflmenin kültürler aras› etkileflim oldu¤unu belirterek, sâdece Bat› modernitesinin sonucu olarak görülmesine karfl› ç›kmaktad›rlar. Küreselleflme etkisiyle
gittikçe daha fazla insan göçmen veya mülteci olarak
s›n›rlar› geçerek Bat›’ya ulaflmaktad›r ve karfl›l›kl› bir
etkileflim yaflanmaktad›r (Arslano¤lu 1998).
Evrimsel psikiyatriye göre, bâz› bozukluklar adaptif stratejinin ürünüdür. Bir bozuklu¤un tezahürlerinden bâz›lar›, do¤rudan insan bedeninde ortaya ç›kan
defektlerdir. Sar›l›k veya nöbet gibi semptomlar/belirtiler buna örnek olarak gösterilebilir ve adaptif de¤erleri yoktur. Bâz› tezahürler ise, bozuklu¤a karfl› gelifltirilen savunmalar veya hatal› savunmalard›r. Örnek
olarak a¤r› ve ishâl birer savunmad›r ve adaptif özelliklere sâhiptir; ancak uzarsa, kronik a¤r› ve dehidratasyon ortaya ç›karak, hatal› savunmalara örnek oluflturur. Bir defekti düzeltmek her zaman yararl›d›r, oysa ki bir savunmay› ortadan kald›rmak zararl› olabilir: Akut gastroenteritte ishâl ve kusma toksinin at›lmas› için devreye giren savunma reaksiyonlar›d›r ve
bunlar› ilâçlarla kesmek hastay› kötülefltirebilir ama
kronik hâl alan benzer bir klinik sendrom o birey için
tüketici hattâ öldürücü seyredebilir. Ayn› mant›kla,
yap›lan bir hatay› müteakip geliflen çökkün duygudurumunu bir MDB olarak ele al›p ilâç tedavisine bafllamak, kiflinin adaptif savunmalar›n› k›racak, yanl›fll›klar›ndan ders ve ibret almas›na engel olacakt›r.
Komplike olmam›fl yas tepkilerini “tedavi etmek” kiflilere yarar de¤il zarar verecektir çünkü adaptif süreç
(kaybedilen nesnesiz yaflamay› ö¤renme) k›r›lacakt›r.
K›sa sürede düzelen Anoreksiya Nervoza vak’alar›nda, bu durumun, kad›nlar taraf›ndan erkek partnerin
bulunma ihtimalinin düflük olarak de¤erlendirilmesi
sonucunda olgunlaflma, üreme ve efl seçimi süreçlerini erteleme stratejisi olarak kavramlaflt›r›labilece¤i ileri sürülmüfltür. Postmenapozal bir kad›nda erotomanik hezeyanlar›n ortaya ç›kmas› da, üreme ifllevinin
kayb›n›n telâfisi olarak yorumlanabilir. Adaptif stratejiler ve psikiyatrik bozukluklar aras›ndaki iliflkide en
fazla vurgu depresyona yap›lm›flt›r. Yukar›da verdi¤imiz örneklerde de görülece¤i gibi, depresyonun bâz›
görünümlerinin adaptasyonun bir parças› oldu¤u, bâz› görünümlerinin ise gerçek anlamda bir bozuklu¤u
veya hatal› savunmalar› yans›tt›¤› son zamanlar›n tart›flmal› konusudur. Depresyonun adaptif de¤eri oldu-

¤u, bir anlamda toplumsal etkileflimde di¤erlerine
mesaj niteli¤i tafl›d›¤› ileri sürülmüfltür.
Etolojik gözlemlerden yola ç›karak insanda görülen psikiyatrik bozukluklar›n anlafl›lmas›na yönelik
çabalardan biri Charlton’un hipotezidir (yazar makalesinin site edilmesini istemedi¤i için site edilmemifltir
ama ilgilenenler için elimizde mevcuttur). Charlton,
depresyon için keyifsizlik teorisi (malaise theory)
ad›n› verdi¤i yeni bir etiyolojik model teklif etmifltir.
Teori, kayna¤›n›, hayvanlarda görülen hastal›k davran›fl› (sickness behavior) ad›n› verdi¤i bir adaptasyon mekanizmas›ndan alm›flt›r. Hastal›k davran›fl›
hayvanlarda akut bir enfeksiyon veya enflamatuar
hastal›¤a karfl› gelifltirilen fizyolojik ve psikolojik
adaptasyon olarak tan›mlan›r. Etolojik gözlemlerde,
hastal›k davran›fl› gösteren hayvanlar›n, atefl, yorgunluk, uykululuk, psikomotor rötardasyon, anhedoni
(yeme ve seks yapma gibi hofla giden aktivitelerden
uzak durmak) ve kognitif ifllevlerde bozulma sergiledikleri görülmüfltür. Bu tablo, atefl hâriç, insanlardaki
majör depresyon semptomlar›n›n ayn›d›r. Hastal›k
davran›fl›, enerjiyi korumak, riskleri azaltmak, immün
cevab› artt›rmak gibi ifllevleri yerine getirir. Majör
depresyon da, bir anlamda, fiziksel bir hastal›¤a davran›flsal bir cevap olarak düflünülebilir. Çökkün duygudurumu keyifsizli¤in ürünüdür. Böylece depresyonun birincil olarak bir affektif bozukluk olmad›¤›,
depresyonda birincil patolojinin somatik oldu¤u, çökkün duygudurumunun bozulmufl fiziksel duruma
ikincil geliflti¤i iddia edilmektedir. ‹nsanlarda, fiziksel
bir bozukluk olmadan hastal›k davran›fl›n›n eflde¤eri
olarak kabûl edilen majör depresyon nas›l ortaya ç›kmaktad›r? Charlton’a göre, bunun sebebi, sitokinler
olarak bilinen immünoaktif ajanlard›r. Majör depresyonun sitokinler ile iliflkisini vurgulayan çok say›da
araflt›rma yay›nlanmaya bafllam›flt›r. ‹nsanlarda sitokin
kullan›lmas› (örne¤in multipl skleroz için interferon
verilmesi) akut depresif tablolar oluflturmaktad›r.
Anormâl sitokin metabolizmas› sonucu hastal›k davran›fl›n›n maladaptif formu olarak majör depresyon karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹mmün sistem, bir reseptif-sensoriyel (al›c›-duyusal) organ gibi davranarak, merkezî
nöro-endokrin yap›lar› cereyan etmekte olan immün
faâliyetten haberdar eder; immün-nöroendokrin devreler de immün cevab›n düzenlenmesine katk›da bulunur. Hormon benzeri maddeleri imâl etme kapasitesi sâyesinde, immün sistem de enfektif, enflamatuar
ve neoplastik süreçlere karfl› gösterilecek nöro-endokrin ve metabolik ayarlarda yer al›r. Vücudumuzda
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Psikososyal
uyaranlar

(Savrun ve ark. 1997, Dunn 1998). Stresi yüksek olan
kiflilerde lokal yara iyileflmesi süreci de yavafllar ve
gecikir (Glaser ve ark. 1999). Bunun, yara çevresindeki proenflamatuar sitokin imâlindeki azalmayla iliflkisi oldu¤u gösterilmifltir. Yüksek stres sitokinlerde, IL1a ve IL-8’de lokal azalmaya ve tükürük kortizol düzeylerinde yükselmeye yol açmaktad›r (Arslan 1989).
Depresyon, immüniteyi bozmak suretiyle, koroner arter hastal›¤›n›n da, kanserin de seyrini de olumsuz
yönde etkiler (Balc›o¤lu ve ark. 1995, Irwin 1998).
Majör depresyon de¤il ama depresif semptomlar Herpes Simpleks Virüsü lezyonlar›n›n rekürrensini artt›rmakta, AIDS’in progresyonunu etkilemese de, HIV(+)
vak’alarda semptomatik kötüleflmeye yol açmaktad›r.
fiizofrenlerin immünitesinin viral ve romatizmal hastal›klara karfl› koruyucu rolü oynad›¤›, özellikle klorpromazin tedavisiyle bu özelli¤in ortadan kalkt›¤› defâten bildirilmifltir (McAllister ve ark. 1995). fiizofrenlerin beyin-omurilik s›v›lar›nda IL-2’nin artm›fl bulunmakta olmas›, bu maddenin nörodevelopmental ve
nöroregülatör rolleri dikkate al›n›rsa, üzerinde çal›fl›lmas› ve düflünülmesi gereken bir bulgudur (Ader ve
ark. 1991, Schmoll ve ark. 1992).

Davran›fl

BEY‹N veya BEY‹NLE ‹L‹fiK‹L‹
YAPILAR

‹mmün yolla
ortaya ç›kan
haberciler

Hormonlar,
nörotransmitterler,
nöropeptidler

‹MMÜN S‹STEM

Yabanc›
antijenler

Self-antijenler
Modifiye olmufl self-antijenler
Neo-antijenler

Resim 3.

kendinden olanla olmayan› tefrik edebilen (self ile
non-self’i) bafll›ca iki sistem olan nöro-endokrin ve
immün sistemlerin ifllevleri de çok iç içe geçmifltir
(Resim 3).
Lemfositlerde imâl edilen interlökin-1 (IL-1) beyinsap›ndan hipotalamik paraventriküler nukleusa
(PVN) giden noradrenerjik projeksiyonlar› aktive
eder. Bu girdi de hipotalamo-pituiter-adrenokortikal
ekseni (HPA) aktive ederek, hipotalamusun eminensia medialisinden kortikotropin sal›verici faktör (CRF)
sal›verilmesini sa¤lar. CRF, anterior hipofizden ACTH
salg›lanmas›n› ço¤altarak, sürrenal korteksten glükokortikoidlerin sentezlenmesini ve sal›verilmesini artt›r›r. Glükokortikoidler ise lemfositlerde gerçekleflen sitokin imâli üzerinde negatif geri-bildirime yol açar
(Ader ve Cohen 1993) Baflta depresyon olmak üzere,
bütün psikiyatrik bozukluklar stresör etki gösterirler.
Hücre tiplerinden en çok CD4, CD3, CD16/56, CD19
üzerinde çal›fl›lm›flsa da, en anlaml› sonuçlar CD16
(Do¤al Öldürücü: NK) hücrelerinin say› ve ifllevlerinde bulunmufltur. Daha ziyâde sitokinler, IL-1, tümör
nekrotizan faktör (TNF) ve IL-6 üzerinde durulmufltur. Son dönemlerde adhezyon molekülleri ve “heat
shock protein” (HSP) üzerinde yo¤unlafl›lmaktad›r

EVR‹MSEL PS‹K‹YATR‹N‹N TEDAV‹YE
YANSIMASI
Evrimsel psikiyatri yeni ve alternatif bir tedavi modeli sunmaz. Zâten de¤iflik hastal›k gruplar›nda endike olan bir çok psikoterapi okulu vard›r. Evrimsel psikoloji ve psikiyatri bu okullar için teorik bir
çat› sa¤larken, ayn› zamanda, bâz› özel uygulamalar›
ve terapideki öncelikleri de ortaya koyar. Bâz› aksi
iddialara ra¤men, psikoterapide genellikle uygulanan semptom tedavisidir. Hastal›¤› oluflturan
esas neden ortadan kald›r›lmad›kça, semptomlar tekrarlama e¤ilimi gösterecektir. Meselâ, bulundu¤u çevre flartlar›ndan dolay› kiflisel donan›m›n›
kullanamayan birinin, yüksek öncelikli hedeflerini
gerçeklefltirebilece¤i bir baflka çevreye kanalize edilmesi, hastal›¤› oluflturan esas sebeplerin ortadan kald›r›lmas›na yard›m edebilecektir. Klâsik psikanaliz,
kendi varsay›mlar›na göre inceledi¤i durumlardan ç›kard›¤› sonuçlar›n do¤rulu¤u veya yanl›fll›¤›n› gene
bu varsay›mlara göre yordalayarak (prediction), metodolojik bir hata yapt›¤› ve mistik bir ö¤reti hâline
dönüfltü¤ü için, bu hususta yetersiz ve geçersiz kalmaktad›r. Kiflilik özellikleri (mizaç ve karakter) ortadan kald›r›lamaz fakat rafine edilerek, toplumsal ha-
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yat için daha kullan›fll› hâle getirilebilir. Evrimsel
psikiyatri aç›s›ndan tedavide iki öncelik vard›r:
1) E¤er mümkünse, hastal›¤a sekonder semptomlar› de¤il, esas sebepleri tedavi etmek;
2) K›sa süreli hedefleri baflarmak için ifllevsel
kapasiteyi artt›rmak. Bir dereceye kadar ifllevsel
kapasiteden feragat ederek semptomlar›n ilâçla
tedavisi gerekir. Ancak, tedavi mutlaka strateji
hatalar›n› düzeltmeye yönelik olmal›d›r;
3) Hastan›n kendisine veya çevresine zarar
veya rahats›zl›k verme ihtimâli olmad›kça, adaptif stratejiler tedavi edilmemelidir. Örne¤in klâsik
savunma mekanizmalar›ndan represyon, toplumsal
davran›fllardaki çat›flma tehlikesini önleyici adaptasyon mekanizmas› olarak anlafl›lmal›d›r; ancak yanl›fl
kullan›ld›¤›nda maladaptif olarak kabûl edilebilir;
4) Toplumsal çevre kiflinin yüksek öncelikli
hedeflerini baflarmas›na katk›da bulunacak flekilde optimize edilmelidir. ‹nsan›n biyolojik ihtiyaçlar› ile modern toplumsal yap›lar aras›ndaki çeliflki, psikopatoloji oluflturabilir. Bu çeliflkinin kifli üzerindeki yans›mas›, bireysel psikoterapilerde mutlaka
dikkâte al›nmal›d›r. Modern toplumda güçlü bir flekilde ifllev göstermek için, hastalar›n karfl›l›kl› özgecilik
temelinde güçlü ve güvenilir ba¤lanmalar (attachments) gelifltirmeye ve kifliler aras› iliflkilerde yaflanan problemleri aflabilmek için karfl›l›kl› özgecilik
sistemindeki defektleri aflmaya yönlendirilmeleri flart›n› gösterir. Paranoid ve antisosyal kiflilik özelliklerine sâhip bireyler, karfl›l›kl› özgecilik sistemini kendi lehlerine kullanma çabas› içindeyken, çekingen
ve ba¤›ml› kiflilik özelliklerine sahip bireyler karfl›l›kl› özgecilik sisteminde almadan veren kiflilerdir.
Price’a göre (Price ve Sloman 1987, Price ve ark.
1994) depresif durum insan organizmas›n›n kal›tsal
davran›fl repertuar›n›n bir parças›d›r. Bu, depresyonun evrim süresince birtak›m ifllevleri yerine getirdi¤i
anlam›na gelir. Depresif olma kapasitesine sâhip atalar›m›z, depresif olamayanlara göre hayatta kalma
aç›s›ndan daha fazla flansa sâhiptiler (çünkü depresif
olabilen bizler hayattay›z.) Toplumsal yar›flmayla iliflkisi aç›s›ndan depresyon bir ifllevi yerine getiriyor görünmektedir. Yar›flman›n sonucunda kazananlar ve
kaybedenler farkl› davran›r ve belki de duygudurumu
de¤iflikli¤i, davran›fllardaki bu farkl›l›¤› birlefltiren mekanizmad›r. Depresyon kaybetme veya alçalma stratejisi, duygudurumu yükselmesi kazanma veya yükselme stratejisi olarak tan›mlan›r. Kaybetme stratejisine adapte olmak, üretime yönelik kaynaklardan vaz-

geçmek anlam›na gelir ki, bu da özgeci davran›fla
denk düfler. Toplumsal yar›flmay› kaybetmeye
ba¤l› olarak ortaya ç›kan depresyonun üç temel
ifllevi vard›r:
1) Bireyin rakiplerine ve üstlerine karfl› (ama
astlar›na de¤il) sald›rganca davranmas›n› inhibe
ederek daha fazla zarar görmesini engeller.
2) Bireyi tekrar yar›flma alan›ndan itmeye çal›flan yak›nlar›na eylemsizlik ve rakiplerine “tehdit yok” mesaj› veren komünikasyon ifllevi görür.
3) Bireyi kaybetmeyi kabûllenmesine yard›mc› olan “zihin durmas›” durumuna sokan ve “gönüllü teslimiyeti” kolaylaflt›r›c› ifllevi vard›r. Bu
üç ifllev kaybetmeye neden olan durum hangi durumsa, onun sonlanmas›na yard›m eder. E¤er gönüllü teslimiyet herhangi bir nedenle bloke olursa, süreç uzayabilir ve klinikte kendini depresyon hastal›¤› olarak
gösterir. Baflar›l› ve baflar›s›z hayvanlar›n toplumsal
rolleri iki farkl› yolla temsil edilir. Bu bâz› türlerde
bölgesi olan veya olmayan, bâz› türlerde ise sosyal
hiyerarflide yüksek veya düflük mertebe fleklindedir.
Depresyon, bölgesi olmayan ve düflük mertebeli rolden do¤an davran›fl stratejisinin bir parças› olarak kabûl edilebilir. Depresyon hem hastal›k hem de kiflilik
formu fleklinde görülebilir. Bu da bâz› bireylerin bölgeyi ve/veya yüksek mertebeyi elde ettikten sonra
kaybettiklerini, di¤erlerinin ise bunlara hiçbir zaman
sâhip olmad›klar›n› yans›t›r. Törenleflmifl agonist
davran›fl (ritualistic agonist behavior), omurgal›
türlerin ço¤unda asimetrik rolü üreten toplumsal etkileflimdir. Rakipler aras›ndaki mücadeleyi törenleflmifl
bir kavga takip edebilir. Törenleflme her iki taraf›n da
fiziksel hasar görme riskini azalt›r. Kaybetme davran›fl› da kavga gibi törenleflmifltir. Depresyon,
kaybetme davran›fl›n›n ritüel formu fleklinde görülen geçici psikolojik kapasitesizlik durumudur. Bu kazanana tevâzu iflareti verirken, kaybedeni de fiziksel hasardan korur. Bir hayvan›n kavga (mücadele) yetene¤i ve gücü kaynak tutucu potansiyel (KTP) olarak adland›r›l›r. KTP kavga etme
kapasitesinin birey ve di¤erleri taraf›ndan takdiridir.
Boyut, kuvvet, beceri, geçmifl baflar›lar, silâhlar ve
müttefikler tümü KTP’nin artmas›n› sa¤lar. Her bir bireyin gerek kendinin, gerekse rakiplerinin kaynak tutucu potansiyeli hakk›nda malûmat› vard›r. Kaynak
tutucu potansiyeller karfl›laflt›r›ld›¤›nda tesbit edilen
fark rölatif kaynak tutucu potansiyel olarak kavramlaflt›r›l›r. Bunun insanlardaki karfl›l›¤› kendine
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güvenmedir (self-esteem: özgüven). Bu anlamda
depresyon düflük özgüven stratejisi olarak da adland›r›labilir. Kapasitesizlik depresyonun temel ifllevsel
özelli¤idir. Bu da törenleflmemifl mücadelelerde kaybedenlerde görülen fiziksel hasar›n ritüelik (psikolojik) ikamesi olarak iddia edilebilir. Bu hipoteze göre
depresyonun tedavisinin befl opsiyonu vard›r:
1) Çat›flmalar görüflme ve uzlaflma ile çözümlenebilir.
2) Hastaya kavgay› kazanmas› için yard›m
edilebilir. Bu, kendine güvenin yükseltilmesi anlam›na gelir.
3) Hastaya durumunu kabûl etmesi yönünde
yard›m edilebilir.
4) Hastan›n, hem zihinsel hem de fiziksel anlamda, mücadele ortam›n› terk etmesi sa¤lan›r.
5) Yar›fl›lan kaynaklar›n hasta için anlam›
tekrar de¤erlendirilerek, onlara atfetti¤i önem
azalt›labilir.

SONUÇ
Biyolojik olarak hepimizin beyinlerinde psikiyatrik
hastal›klara, sald›rganl›¤a ve suç addetti¤imiz davran›fllara bizi sürükleyecek modüller, a¤lar tâ do¤uflta
mevcuttur. Yâni, flu veya bu yönde sapmaya e¤ilimli
dolu tabancalar olarak dünyaya gelmekteyiz. Bâzen
tabanca çok dolu oldu¤u için, bâzen de çevresel zorlay›c›lar çok fliddetli oldu¤u için tabanca patlamaktad›r. Bunlar› dizginleyen bütün üst-yap› kurumlar› da
belli bir nurtürel ve kültürel evrim sonucunda geliflmifl, gökten zembille inmemifllerdir ve uzun bir toplumsal/kültürel evrimle flekillenmifllerdir (Harris
1994). Bafllarda sözünü etti¤imiz ensest ve pedofili
mes’elesine dönersek... Eski M›s›r’da sâdece Firavun
ailesi için enseste “cevaz” verilmesi gibi “kan›n safiyetini korumak” amaçl› istisnalar d›fl›nda, bu davran›fl
bütün insan cemiyetleri taraf›ndan ay›p, hukuk taraf›ndan suç, dinler taraf›ndan da günah telâkki edilmifltir.
Muhtemelen, 7-10 bin sene öncesinden önceki pek
uzun kültürel evrim boyunca, tam bir panseksüalite
yaflanmaktayd› (belli bir toplumsal harem sistemini
koruyan baflat erke¤in kontrolü alt›nda olmak üzere,
ço¤u memelide ve bütün primatlarda böyledir) ama
yak›n akrabalar›n çocuklar›nda sakatl›klar çok görüldü¤ü ve çocuklarla cinsel iliflki de türün devam›n› sa¤lay›c› iflleve sahip olmad›¤› -hattâ köstekledi¤i- için,
böyle davrananlar do¤al ay›klanmaya mâruz kald›lar;
zamanla bunu yapmamay› toplumsal davran›fl örüntü-

sü hâline getiren kabileler ise klanlaflarak totemizme
geçtiler. Ayn› toteme tap›nan bu atalar›m›z kendi aralar›ndan evlenemedikleri için, baflka klanlardan k›z almak için onlarla önceleri savaflmay›, zamanla da karfl›l›kl› özgecilik ve iflbirli¤i kurmay› ö¤renerek daha da
evrimlefltiler, KTP’leri artt›. Ama, bu “sap›kça” e¤ilimler genomumuzun bir yerlerinde, disfonksiyonel fakat
f›rsat›n› bulunca ortaya ç›kan birer davran›fl modu olarak kald›lar. Aile içi bar›fl›n ve hiyerarflinin korunmas›nda hemcinsel (homoseksüel) davran›fl›n bütün
memelilerde ve primatlarda var olageldi¤ini görmekteyiz; muhtemeldir ki, gereksiz “çapk›nl›klara” engel
olan bu davran›fl evrimsel olarak da süregelmifl, insanlarda da varl›¤›n› sürdürmüfltür; kaç›n›lmaz olarak da,
tam anlam›yla hemcinsel bireyler bütün popülasyonun sâdece küçük bir k›sm›n› olufltururlar. Yeni yaflama alan› için harp edip oray› istilâ eden pek çok memeli ve primat türünün, önceki topluluktan kalanlar›
ya kovduklar› ya da öldürdükleri (özellikle de dölleyici olan erkek bireyleri, diflileri ise bâzen haremlerine
katarlar) bir hakikattir; ayn› olgu, hem de 20. yy’de,
insano¤lu taraf›ndan sergilenebilmifltir. ‹flte bu yaz›,
bütün bunlar› de¤erlendirmek hususunda, henüz yeni
olan bir düflünce disiplinini tan›tmaktad›r. Bu paradigma, muhtemeldir ki, yak›n bir gelecekte, bilimsel evrim içindeki yerini bulacak ve “ruh hastal›¤›”, “normâl
d›fl› davran›fl”, “cinsel sapma”, “suç”, “ay›p”, “günah”
gibi kavramlara yeni bir aç›l›m getirecek, teflhis, tedavi ve ceza kavramlar›n› da modifiye edecektir.
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