Atalar›m›z Daha m›
Mutluydu?

Son y›llarda psikoloji alan›nda çal›ﬂan bilimadamlar› aras›nda, insanlar›n
olumlu özellikleriyle ilgilenenlerin say›s› giderek ço¤al›yor. Psikolojinin ilgilendi¤i bu olumlu özelliklerden biri de
mutluluk. Mutlulu¤a iliﬂkin ak›llara tak›lan bir sürü soru var. Bu sorular›n
bir k›sm›, belki bugün pek çok insan›n
kendini yeterince mutlu hissetmemesinden kaynaklan›yor. ‹ﬂte bunlardan
biri: Acaba atalar›m›z bizden daha m›
mutluydu? Bunun yan›t›n› vermek biraz zor; ancak günümüzde insanlar›
atalar›na göre daha az mutlu yapan nedenlerin var oldu¤u düﬂünülüyor.
"Yaﬂayan her insan evrimsel bir baﬂar› öyküsüdür." Texas Üniversitesi
Psikoloji Bölümü’nden David Buss,
American Psychologist dergisinin Ocak
2000 say›s›nda yay›mlanan "Mutlulu¤un Evrimi" makalesinin baﬂlang›c›nda
böyle söylüyor. Evrimsel psikoloji, bugün insanlar›n zihinsel mekanizmalar›n›n da di¤er özelliklerimiz gibi bir seçilim sürecinin ürünü oldu¤unu savunur. Bu yaklaﬂ›m, do¤rudan ya da dolayl› olarak baﬂar›yla ürememizi sa¤layan özelliklerimizin bugüne de¤in var
oldu¤unu kabul eder. ‹nsan›n sahip oldu¤u psikolojik mekanizmalar›n geliﬂimini ve iﬂlevlerini ortaya ç›karmaya çal›ﬂan bilimadamlar›n›n, henüz kesin olmayan baz› ç›kar›mlar› var. David
Buss’›n ilgilendi¤i konu mutluluk. Mutluluk, insanlar›n tümü için neredeyse
ortak bir amaç. Ama mutlulu¤u yakalamak baz›lar› için pek kolay de¤il.
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n› ve yaﬂam kalitelerini art›rma çabalar›n› olumsuz etkileyen birkaç temel etken var. Bu temel etkenler ﬂunlar: Atalar›m›z›n yaﬂad›¤› çevreyle bugünkü
çevre aras›nda farkl›l›klar›n olmas›, kiﬂisel s›k›nt›lara neden olan psikolojik
mekanizmalar›n geliﬂmesi ve seçilim
sonucunda baz› yar›ﬂma mekanizmalar›n›n geliﬂmesi.
Modern yaﬂam insanlara pek çok
kolayl›k sa¤l›yor. Örne¤in, t›p alan›nda
çok büyük ilerlemeler oldu. Taﬂ Devri’ne göre, bugün bebekler daha az ölüyor, hastal›klar daha kolay tedavi ediliyor. Modern teknoloji olumsuz do¤a
koﬂullar›yla, yiyecek yoklu¤uyla, asalaklarla ya da baﬂka birçok etkenle baﬂetmemizi sa¤l›yor. K›sacas›, atalar›m›za göre çok rahat bir yaﬂam sürüyoruz.
Ancak, tüm bu kolayl›klar›n bedelleri
var. Belki atalar›m›z›n zaman›ndaki
hastal›klar› daha kolay tedavi edebiliyoruz; ama insanlar›n yeni yaﬂam biçimi
baﬂka sa¤l›k sorunlar›na neden oluyor.
Aﬂ›r› miktarda hayvansal ya¤ ve ﬂeker
tüketimi, damar t›kan›kl›klar›, kalp hastal›klar›, ﬂeker hastal›¤› ve baﬂka birçok hastal›k, yeni yaﬂam biçimimizin
sonuçlar›ndan bir k›sm›.
Evrimsel psikologlar, modern dünyan›n insanlara sundu¤u psikolojik ortamlar›n da yukar›da sözü geçen örneklere benzer biçimde zarar verici oldu¤unu düﬂünüyorlar. Modern dünyan›n atalar›m›z›nkinden temel farklar›
ﬂöyle özetleniyor: Atalar›m›z 50-200 kiﬂilik gruplar halinde yaﬂarken, bugün
insanlar milyonlarca kiﬂilik kentlerde

yaﬂ›yorlar. Geçmiﬂte bireyler geniﬂ aile
gruplar› içinde yaﬂarlarken, bugün çekirdek aileler içinde yaﬂ›yorlar. Eﬂ seçimi için olas› bireylerin say›s› geçmiﬂte
bir-iki düzineyken, bugünkü bireylerin
çevresinde binlerce eﬂ aday› olabiliyor.
Bir baﬂka fark da adalet aray›ﬂ›yla ilgili; atalar›m›z adaleti sa¤lamada akraba
ve arkadaﬂlar›na güvenirken, modern
insanlar adaleti polis ve yasalarda ar›yor. Psikologlar, bu temel farklar›n verece¤i zarar›n, modern insan›n yaﬂam
kalitesinin artmas›n› önleyece¤ini ve
birtak›m psikolojik sorunlara daha s›k
rastlanabilece¤ini düﬂünüyorlar.
Psikologlar›n, günümüzde yaﬂayan
insanlar›n mutlu olmas›n› engelleyebilece¤ini düﬂündükleri ikinci etken, bir
grup psikolojik mekanizmay› kaps›yor.
Bu mekanizmalarla kastedilen, psikolojik ac›lar, kayg› çeﬂitleri, depresyon, baz› endiﬂe ve korkular, k›sançl›k, öfke ve
üzüntü. Evrimsel süreç içinde ortaya
ç›kt›¤› kabul edilen bu mekanizmalar›n, belirli baz› uyum sorunlar›n›n yaﬂanmas›na ba¤l› olarak geliﬂti¤i ileri sürülüyor. Bu uyum sorunlar›n›n hangi
mekanizmalar›n devreye girmesiyle sonuçland›¤›na iliﬂkin çeﬂitli varsay›mlar
var. Bu varsay›mlara göre, toplumsal
hiyerarﬂi içinde alt kademede yer almak depresyonla sonuçlanabilir, eﬂin
aldatmas› k›skançl›k yaratabilir, engellenme öfke uyand›rabilir. Örne¤in, eﬂ
k›skançl›¤›n›n, iliﬂkiye tehdit oluﬂturabilecek durumlarla mücadele etmeye
yarayan, öfke ya da üzüntününse engellenmeleri önlemek üzere geliﬂmiﬂ

olan bir mekanizma olabilece¤i düﬂünülüyor. Günümüzde yap›lan baz› deneysel çal›ﬂmalar da olumsuz duygular›n toplumsal yaﬂama uyum sorunlar›n›
çözümlemeye yard›mc› oldu¤unu gösteriyor. Ancak, psikologlar, zaman zaman ac› verici ya da rahats›z edici hale
gelen bu s›k›nt›lar›n yaﬂanmas›n›n bireylerin yaﬂam kalitesinin düﬂmesine
de neden oldu¤unu düﬂünüyorlar.
Evrimsel psikologlar›n mutlulu¤a
üçüncü engel olarak gördükleri etken,
seçilime ba¤l› olarak geliﬂen baz› yar›ﬂma mekanizmalar›. Evrimsel de¤iﬂimin
temeli üreme farkl›l›klar›d›r; seçilim bu
farkl›l›klara dayal› olarak gerçekleﬂir.
Bu tür durumlarda bir kiﬂinin kazan›m›, bir baﬂka kiﬂinin kayb›na dönüﬂür.
Böyle olunca da do¤al olarak yar›ﬂma
mekanizmalar› devreye girer.
Evrimsel bak›ﬂ aç›s›n›n psikolojik
olarak iyi olmaya ve yaﬂam kalitesini
art›rmaya yönelik öneri ve çözümler
getirmedi¤ini de belirten Buss, mutlulu¤u art›rma konusunda baz› yorumlarda bulunuyor. Bugün içinde yaﬂad›¤›m›z ortamlar›n atalar›m›z›nkinden
farklar›n›n (baz› bak›mlardan) giderilmesinin, akrabalarla daha yak›n yaﬂanmas›n›n ve daha derin dostluklar kurman›n, tümüyle olmasa bile günümüz
insan›n›n mutlulu¤una katk›da bulunaca¤›n› düﬂünüyor. Ayr›ca, de¤erler, ilgiler ve kiﬂilik özellikleri bak›m›ndan insanlar›n kendilerine benzeyen eﬂler
seçmelerinin, k›skançl›k ve aldatma
olaylar›n› azaltaca¤›n› ileri sürüyor. Çekirdek ailelerde yaﬂama ensest, çocuklar›n kötüye kullan›m› ve eﬂe yönelik
ﬂiddetin artmas›na neden oldu¤undan,
kalabal›k aileler halinde yaﬂaman›n bu
tip sorunlar› azaltaca¤›na inan›yor.
Sa¤l›k, baﬂar›, yard›m etme ya da çiftleﬂme gibi isteklerin karﬂ›lanmas›n›n
da insanlara mutluluk getirece¤ini düﬂünüyor.
Buss, sonuç olarak evrimsel süreç
içinde geliﬂen zihinsel mekanizmalar›n
anl›ﬂ›lmas›n›n, insanlar› daha iyi tan›maya yarayaca¤›n›, buna ba¤l› olarak
da mutlulu¤u engelleyici toplumsal koﬂullar›n azalt›labilece¤ini belirtiyor.
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Psikolojinin Yeni Yüzü
.

Daha iyi, daha nitelikli bir yaﬂam hemen her insan›n peﬂinde oldu¤u bir amaç. Psikoloji alan›nda
çal›ﬂan bir grup bilimadam›n›n daha iyi, daha nitelikli bir yaﬂam için insanlara önerileri, yukar›da sözünü ettiklerimizden daha farkl› ﬂeyler. Bu psikologlar, "olumlu" bir yaﬂam öneriyorlar. 1990’lar›n
ortalar›ndan bu yana geliﬂmekte olan yeni bir yaklaﬂ›m›n ürünü bu öneri. "Olumlu psikoloji" denilen
bu yeni yaklaﬂ›m›n öncüleri, daha "olumlu" bir bak›ﬂ aç›s›n›n, bedensel ya da ruhsal bozukluklar›n
ortaya ç›k›ﬂ›n› önleyece¤ini, olumsuz durumlarla
daha kolay baﬂetmeyi sa¤layaca¤›n›, sonuç olarak
da insanlar›n daha mutlu, daha üretken bir yaﬂam
sürdürebilece¤ini düﬂünüyorlar. Bu nedenle, psikolojinin bu "unutulmuﬂ" yönüyle ilgili çal›ﬂmalar giderek h›z kazan›yor.
"Beﬂ yaﬂ›ndaki k›z›m Nikki’yle birlikte bahçedeki yabani otlar› yoluyorduk. Çocuklara iliﬂkin kitaplar yazmama karﬂ›n, onlarla pek de iyi de¤ilimdir.
Bahçede çal›ﬂ›rken, yapaca¤›m iﬂ önemlidir ve aceleciyimdir. Ot toplama iﬂini hemen bitirmek isterim. Ben bu iﬂi yaparken, Nikki otlar› havaya at›yor, ﬂark› söylüyor ve
dans ediyordu. Ona ba¤›rd›m. Hemen yan›mdan uzaklaﬂt› ve biraz
sonra yeniden geldi.
‘Baba, seninle bir ﬂey
konuﬂmak istiyorum’
dedi. ‘Evet, Nikki’ diyerek onu yan›tlad›m.
‘Beﬂinci yaﬂgünümden
önceki günleri an›ms›yor musun? Üç yaﬂ›mdan beﬂ yaﬂ›ma kadar
hep s›zlan›rd›m. Her
gün s›zlan›rd›m. Beﬂ
yaﬂ›ma geldi¤imde bir
daha hiç s›zlanmamaya
karar verdim. Bu, yaﬂam›mda yapt›¤›m en zor iﬂti.
Ama, ben s›zlanmay› kesebildi¤ime göre, sen de
homurdanmay› kesmeyi baﬂarabilirsin.’ dedi."
Pennsylvania Üniversitesi’nden psikolog Martin Seligman, k›z›yla aras›nda geçen bir konuﬂmay› böyle aktar›yor. Son y›llarda geliﬂmeye baﬂlayan olumlu psikoloji yaklaﬂ›m›n›n öncülerinden Martin Seligman, birçok nedenden ötürü bu konuﬂmadan çok
etkilenmiﬂ. Öyle ki k›z›n›n kendi kendine gerçekleﬂtirdi¤i bu olumlu davran›ﬂ kazanma çabas›n›n, ona
çok ﬂeyi farkettirdi¤ini ve çocuk yetiﬂtirmenin, onlar›n kötü huylar›n› düzeltmek olmad›¤›n› anlad›¤›n› söylüyor. Tersine, çocuk yetiﬂtirmenin, onlar›n
normalde sahip olduklar› niteliklerin geliﬂmesine
yard›m etmek ve bu güçlerini en etkili biçimde kullanabilecekleri ortamlar bulmalar›na destek olmak
oldu¤unu da belirten Seligman, k›z›n›n ona homurdanan bir adam oldu¤unu farkettirmesinden sonra
de¤iﬂmeye karar verdi¤ini de sözlerine ekliyor.
Üretken bir bilimadam› olan Seligman’›n bu içgörüyü kazanmas›, psikoloji alan›nda yeni bir yaklaﬂ›m›n harekete geçmesiyle sonuçland›. Elbette
tek harekete geçirici bu de¤ildi. Çok say›da bilimadam›, 1990’lar›n ortalar›nda olumlu psikoloji yaklaﬂ›m›n› yayg›nlaﬂt›rma yönünde çal›ﬂmalara baﬂlad›lar.

Olumlu Psikoloji Nedir?
Psikoloji ve psikiyatri alan›ndaki çal›ﬂmalar›n
geçmiﬂine bakt›¤›m›zda, bunlar›n baﬂlang›çta
ABD’de daha yo¤un olarak yap›ld›¤›n› görüyoruz.
Ancak, bu bilim dallar›n›n h›zla geliﬂme gösterdi¤i
‹kinci Dünya Savaﬂ› öncesinde araﬂt›rmalarda a¤›rl›¤›n hangi konularda verildi¤ine bak›nca karﬂ›m›za
ilginç bir tablo ç›k›yor. Bu dönemde, daha çok a¤›r
ruhsal bozukluklar üzerinde çal›ﬂ›ld›¤› görülüyor.
Bu çal›ﬂmalara ba¤l› olarak 14 temel ruhsal bozukluk art›k daha iyi tan›n›yor. Bu çal›ﬂmalar›n insan
sa¤l›¤›na katk›s› çok büyük; ancak normal davran›ﬂlar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar›n say›s› da oldukça az. Örne¤in, son 100 y›lda bilimsel dergilerde
yay›mlanan öfkeyle ilgili makalelerin say›s› 8166
iken, affedicilikle ilgili olanlar›n say›s› 416.
Olumlu psikoloji yaklaﬂ›m›n› benimseyen psikologlar, yaﬂam› "yaﬂamaya de¤er k›lmaya" iliﬂkin
yeterince bilgi sahibi olmad›¤›m›z› düﬂünüyorlar.
Onlar, çok daha iyi koﬂullar alt›nda normal insanlar›n nas›l geliﬂim göstereceklerine iliﬂkin pek bir
ﬂey bilinmedi¤i düﬂüncesiyle harekete geçmiﬂler.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan beri de psikologlar ve psikiyatristler, enerjilerini daha
çok hastal›klar›n tedavi
edilmesine yönelik çal›ﬂmalara ay›rm›ﬂlar.
Uzunca bir süre bilimadamlar›n›n daha çok
hastal›k ve bozukluklar
üzerinde çal›ﬂmas›, bireylerin kendini gerçekleﬂtirmesi ve toplumlar›n daha iyiye gidebilmesi konular›n›n
gözard› edilmesine neden olmuﬂ. Olumlu psikolojinin hedefi, psikolojinin bir bilim dal› olarak
yaln›zca bozukluklar› düzeltmekle ilgilenmeyip
olumlu niteliklerin yap›land›r›lmas›na yönelmesini
de sa¤lamak.
Olumlu psikolojinin kapsam›na giren konular
farkl› gruplar alt›nda toplan›yor. Bunlar›n ilki, öznel deneyimlerin de¤erlendirilmesiyle ilgili konular
olan, huzur, tatmin, memnuniyet, umut, iyimserlik,
mutlulu¤u kaps›yor. Bunlardan baﬂka, bireysel ve
toplumsal düzeye iliﬂkin konular var. Bireysel düzeyde, insanlar›n olumlu özellikleri inceleniyor.
Bunlar sevme yetene¤i, cesaret, bireyler aras› iliﬂkiler, estetik duyarl›l›k, azim, affedicilik, özgünlük,
ilerigörüﬂlülük, manevilik, do¤al yetenek ve ak›ll›l›k benzeri konular. Toplumsal düzeye iliﬂkin konularsa, yurttaﬂl›k erdemleri üzerine: sorumluluk, bak›m, baﬂkalar›n› düﬂünme, nezaket, ›l›ml›l›k, hoﬂgörü ve iﬂ ahlak›.
Koruyucu yaklaﬂ›mlar üzerinde çal›ﬂan psikologlar, olumlu psikolojinin inceleme alan›na giren
konular›n bir k›sm›n›n asl›nda ruhsal bozukluklara
karﬂ› tampon görevi görebilecek güç ya da beceriler oldu¤unu düﬂünüyorlar. Olumlu psikolojinin
önümüzdeki hedefi, insan›n güçlerini anlamak ve
genç insanlar›n bu güçlerinin nas›l geliﬂtirilebilece¤ini bulmak.
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