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Psikoloji
Normal ‹nsanlar Neden
‹flkenceci Olur?
Uluslararas› örgütler ve insan haklar›
savunucular› birçok ülkede profesyonel
sorgulay›c›larca iflkenceye baflvurulmas›na
karfl› mücadele ederken, Ba¤dat’taki Abu
Garib hapishanesinde gardiyanlar›n ve
askerlerin e¤lenmek amac›yla tutuklulara
yapt›klar› insanl›k d›fl› muamele, normal
insanlar›n “amatör iflkenceciler” haline
gelebildikleri daha tehlikeli bir sürecin
bilimsel araflt›rmalara konu olmas›na yol açt›.
Science dergisinde geçti¤imiz ay›n sonunda
“Normal ‹nsanlar Düflman Esirlere Neden
‹flkence Ederler” bafll›kl› bir makalede,
Princeton Üniversitesi psikoloji profesörü
Susan Fiske ve iki doktora ö¤rencisi,
herkesin bir iflkenceci olma potansiyelini
içinde tafl›d›¤›n› ve bunun bir otoriteye
boyun e¤me ve daha da önemlisi “otoriteyi
memnun etme” kültürünün ürünü oldu¤u
sonucuna var›yorlar.
Fiske ve ekip arkadafllar›, Abu Garib’deki
askerlerin ve görevlilerin davran›fl›nda, savafl
stresi, ölüm korkusu, arkadafllar›n› yitirme
gibi etkilerin de k›smen rol oynamas›na
karfl›n, as›l etkenin “insanlar›n kendi
gruplar›n›n eylemlerini do¤ru, baflka
gruplar›n eylem ve düflünceleriniyse yanl›fl
ve kötü” olarak de¤erlendirmeleri ve

“kendilerinin temsil ettikleri yüce de¤erlere
bir tehdit” olarak alg›lamalar›n›n yatt›¤›n›
vurguluyorlar.
Makalede, önyarg›lar›n yaln›zca savafl,
gerginlik vb. gibi durumlarda de¤il, normal
koflullarda da davran›fllar› etkiledi¤i

belirtiliyor. Örne¤in, k›sa süre önce yap›lan
bir anket, Amerikal›lar›n Müslüman ve
Araplar› kendi de¤erlerini paylaflmayan,
güvenilmez, so¤uk, hilekar insanlar olarak
de¤erlendirdiklerini ortaya koymufl.
Daha önce 8 milyon insan› kapsayan 25.000
araflt›rman›n vard›¤› bulgular› inceleyen
araflt›rmac›lara göre “s›radan insanlar,
meflru otorite taraf›ndan verilen emirleri
yerine getirmek için inan›lmaz ölçüde
tahripkar eylemlere giriflebilirler” sonucuna
var›yorlar. Fiske ve arkadafllar›na göre,
“‹flkence, k›smen de olsa bir sosyal itaat
suçu. Astlar yaln›zca kendilerine verilen
emirleri de¤il, otoritenin nihai hedefleri
konusundaki anlay›fllar› do¤rultusunda
üstlerinin kendilerine verece¤ini
düflündükleri emirleri de uyguluyorlar.
Örne¤in linç, s›radan insanlar›n
yasalar›n ötesine geçerek
toplumun iradesi olarak
yorumlad›klar› bir fleyi yerine
getirmeleri eylemi olarak ortaya
ç›k›yor.”
Araflt›rmac›lar, sosyal etkinin
önce küçük, önemsiz görünen
davran›fllarla (bu örnekte, hakaret
ve küfür) bafllad›¤›n› ve acemi
askerlerin çekincelerinden
kurtulup “eylem içinde ö¤renme”
yoluna girdiklerinde giderek daha
a¤›r afla¤›lama ve bedeni
sald›r›lara dönüflmesi biçiminde
ortaya ç›kt›¤›n› söylüyorlar.
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