Ça¤›m›za Özgü Bir Sorun mu?

ﬁiddet
Asl› Zülâl

William Golding’in "Sineklerin Tanr›s›"
adl› roman›n› bilmeyen yoktur san›r›z.
Bir tekne kazas› sonucu ›ss›z bir adaya
düﬂen bir grup çocuk, adada gerçek yaﬂam›n küçük bir modelini kurmaya çal›ﬂ›rlar. Ancak, çok geçmeden adadaki düzen bozulur, çocuklar›n iliﬂkilerine ﬂiddet, intikam duygusu ve yönetme h›rs›
hakim olur. Bu öyküde insan topluluklar›n›n iki farkl› yüzünü görürüz. Bunlardan ilki, çocuklar›n düzenli olarak topB‹L‹M ve TEKN‹K 34 ﬁubat 2001

land›klar› ve uzaktan geçecek gemilerin
görebilece¤i bir ateﬂi sürekli yan›k tutmaya çal›ﬂt›klar› düzen aray›ﬂ›d›r. ‹kincisiyse, çocuklar›n kendilerini avlanmaya,
ayinlere verdi¤i, ateﬂin ihmal edildi¤i, ortaya ç›kan çat›ﬂmalar›n çok büyük ﬂiddet
uygulanarak çözüldü¤ü yüzdür. Asl›nda
bu durum, adada toplumun denetim mekanizmas›ndan uzak kalan çocuklar›n
içindeki ﬂiddet dürtüsünün kendini aç›¤a
vurmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir...

Sineklerin Tanr›s›’nda Golding, asl›nda ﬂiddetin kayna¤› konusunda toplumda hakim olan görüﬂü yans›t›r. Bu
bildik yaklaﬂ›ma göre do¤a, k›yas›ya
bir rekabet sahnesidir; ilgi daha çok
canl›lar›n birbirlerinden sa¤lad›klar›
yararlara yönelmiﬂtir: 1960’l› y›llarda
Alman etolog Konrad Lorenz, kuﬂlar
ve bal›klar üzerine yapt›¤› araﬂt›rmalardan yola ç›karak insan›n sald›rgan
bir tür oldu¤unu; sald›rganl›¤›n insan
iliﬂkilerinin ayr›lmaz bir parças› olarak kabul edilmesi gerekti¤ini savunmuﬂ ve insan topluluklar› aras›ndaki
savaﬂlar›n kökeninin de, insanlardaki
(ayn› zamanda insan evriminin baﬂar›s›n›n anahtar› da olan) sald›rganl›k
e¤ilimine dayand›r›labilece¤ini öne
sürmüﬂtü. Sosyal evrim kuram› olarak
bilinen bu görüﬂe göre insan türünün
en temel özelliklerinden biri olan sald›rganl›k ve ﬂiddet, onun evriminde
de önemli rol oynam›ﬂt›r. Asl›nda hepimizin içinde var olan sald›rganl›k
dürtüsü, gündelik yaﬂamda kendini
pek fazla d›ﬂar› vurma f›rsat› bulmaz.
Çünkü, uygar yaﬂamdaki iﬂlerimiz, evrimsel geçmiﬂimizde önemli olan, örne¤in avc›l›k gibi iﬂlerden çok farkl›d›r. Lorenz’e göre, birçok hayvan türünün ve insan›n ortak bir özelli¤i
olan sald›rganl›k, boﬂalt›lmas› gereken güçlü bir birikim yarat›r. Bu nedenle de belli bir uyar›c›ya tepki olarak zaman zaman serbest b›rak›lmas›
gerekir. Bu görüﬂün pek çoklar›nca
benimsenmiﬂ oldu¤unu söylememize
gerek yok.

Bir Ad›m ‹leri…
Günümüzde, sald›rganl›¤›n antisosyal bir güdü oldu¤u kan›s› yavaﬂ yavaﬂ siliniyor. Kimi araﬂt›rmac›lar, sald›rganl›¤›n ve ﬂiddet olgusunun en iyi,
toplumsal iliﬂkilerin dinamikleri içinde, bütüncül bir bak›ﬂ aç›s›yla anlaﬂ›labilece¤ini savunuyorlar. Çünkü çat›ﬂmalar, birbirleriyle iliﬂki içinde olan,
birlikte birﬂeyler paylaﬂan ve ortak bir
gelecek beklentisi içinde olan bireyler
ya da gruplar aras›nda oluyor. Milyonlarca y›ld›r gruplar halinde yaﬂayan,
"toplumsal" varl›klar olan biz insanlar›n yaﬂamlar› da, bizleri birbirimize
yaklaﬂt›r›p uzaklaﬂt›ran, sonra yeniden yaklaﬂt›ran, yeniden uzaklaﬂt›ran
toplumsal ögeler içeriyor. Çat›ﬂma, çat›ﬂmalar› çözme ve uzlaﬂmaya varma

yöntemlerimiz, iﬂbirli¤inin ve ortaklaﬂa yaﬂam›n evriminden ayr› düﬂünülemez. Lorenz’in görüﬂleri hala popülerli¤ini koruyor olsa da, birçok araﬂt›rmac›, çat›ﬂmalar›n çözülme biçimlerinin toplumsal yaﬂam içindeki yerine
ve bunun etkilerine yönelmiﬂ durumda.
Sald›rganl›k, asl›nda pek çok biçime bürünebilecek bir davran›ﬂ. Sald›rganl›ktan ne anlad›¤›m›z kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂkenlik gösterebilir; ancak, sald›rganl›k ve sald›rganl›k dürtüsünün
ﬂiddete dönüﬂmesi, bir toplumun tüm
bireylerini etkileyen bir sorun. Zaten,
sald›rganl›¤›n tan›m›nda bu da var: Birine ya da bir ﬂeye zarar vermek amac›n› taﬂ›yan ve toplumsal aç›dan onaylanamaz davran›ﬂlar› "sald›rgan" olarak niteleriz. ‹ﬂte bu nedenle, insanlar

aras›nda sald›rganl›kla çözülmeye çal›ﬂ›lan çat›ﬂmalar, en iyi biçimde toplumsal iliﬂkiler a¤›n›n dinamikleriyle
ele al›nd›¤›nda anlaﬂ›labilir. Çünkü,
iliﬂkilerde yararlar›n çat›ﬂt›¤› bir noktaya gelindi¤inde, ço¤u kez iliﬂkiye
orada nokta koyup yaﬂant›m›z› onsuz
sürdürmek gibi bir olas›l›k söz konusu olmuyor. Gerçek yaﬂamda, sald›rganl›k ve ﬂiddet eylemlerinin genellikle birbirlerini tan›yan bireyler aras›nda gerçekleﬂti¤ini, yani iki taraf›n ortak bir geçmiﬂlerinin oldu¤unu ve ortak bir gelecek paylaﬂmay› beklediklerini unutmamak gerekiyor.

Çat›ﬂmalara Evrimsel
Bir Bak›ﬂ
Yaﬂam› sürdürmenin karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤ine dayand›¤› topluluklarda sald›rganl›k, yarar sa¤layan iliﬂkileri koruyabilmek için bir ölçüde k›s›tlanmak
zorunda. Evrim, topluluklar halinde
yaﬂayan canl›lara, sald›rgan davran›ﬂlar›n yol açt›¤› etkiyi yok etmeye yarayan beceriler de kazand›rm›ﬂ. Örne¤in
ﬂempanzeler, kavgalardan hemen sonra birbirlerini sar›l›p öperek bar›ﬂ yaparlar. Araﬂt›rmalar, primat topluluklar›n›n hepsinde benzer uzlaﬂma yollar› oldu¤unu gösteriyor. Bu araﬂt›rmalar, insanlarda görülen sald›rganl›¤›n
araﬂt›r›lmas› aç›s›ndan da önemli. Aileden arkadaﬂ gruplar›na kadar, insanlar aras›nda gözlenen sald›rganl›k
davran›ﬂlar›, toplumsal hayvanlar›n
davran›ﬂlar›yla ayn›. Farkl› primat topluluklar›ndaki çat›ﬂma ve çat›ﬂmalar›n
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malar yapan Atlanta’daki Emory Üniversitesi Primat Araﬂt›rma Merkezi’nden Frans B. M. de Waal, insan
topluluklar›nda çat›ﬂmalardan nas›l
kaç›n›ld›¤› ve çat›ﬂmalarla bozulan
iliﬂkilerin nas›l düzeltildi¤i ya da nas›l
düzeltilmesi gerekti¤i konusundaki
bilgilerimizin çok zay›f oldu¤unu belirtiyor. Birçok canl› için yaﬂam›n ac›-

mas›z bir yar›ﬂ oldu¤u görüﬂüne karﬂ›
ç›kan de Waal, hayvan türlerinin birço¤unun topluluklar oluﬂturmak için
bir araya geldiklerine ve yaﬂamlar›n›n
topluluktaki yard›mlaﬂmaya ba¤l› oldu¤una dikkat çekiyor: Sald›rganl›k,
tüm hayvanlar›n ve insanlar›n temel
özelliklerinden biri olabilir; ancak bu
özellik, onun y›k›c› etkilerini ortadan

kald›rmaya yönelik olarak evrimleﬂmiﬂ denge ve düzeltme mekanizmalar›ndan ayr› düﬂünülemez.
‹nsanlarda oldu¤u gibi, insan›n en
yak›n akrabalar› olan öteki primat
topluluklar›n›n da en önemli özelli¤i,
iﬂbirli¤i ve kal›c› toplumsal iliﬂkileridir. Topluluk üyeleri, birbirleri için
hem birer rakip hem de birer arkadaﬂt›r. Yemek ve eﬂ seçimi söz konusu oldu¤unda birbirleriyle k›yas›ya rekabet
edebilirler; ancak, yaﬂamlar›n› sürdürmek için birbirlerine ba¤›ml›d›rlar ve
birbirlerine dokunma gereksinimi içindedirler. Baz› primat türlerinde, örne¤in ﬂempanzelerde, topluluktaki bireyler aras›nda geçen ﬂiddet olaylar›na
s›k rastlan›r. Sözgelimi, gruptaki iki
bireyin bir üçüncüsünü safd›ﬂ› etmek
için güçlerini birleﬂtirdi¤i görülebilir.

Aile ‹çi ﬁiddet
.

ﬁiddet, yaln›zca kiﬂiye fiziksel zarar veren ya da bunu amaçlayan bir ﬂey
de¤ildir. Kiﬂiyi psikolojik aç›dan incitmeyi hedefleyen, hak ve özgürlükleri
k›s›tlayan davran›ﬂlar› da içine al›r. Buna ra¤men, bir toplumda hangi davran›ﬂlar›n ﬂiddet olarak tan›mland›¤›, o toplumun kültürel yap›s› ve insanlar›n de¤er yarg›lar›yla da ilgili. Bizim toplumumuzda ﬂiddet içeren davran›ﬂlar her ne kadar "istenmeyen davran›ﬂlar" olarak nitelendirilse de, geleneksel ögelerle ﬂiddete baﬂvuruldu¤unda, ya da ﬂiddet "do¤ruyu / yanl›ﬂ› ö¤retmek" amac›yla kullan›ld›¤›nda hakl›l›k kazan›yor, yani meﬂrulaﬂt›r›l›yor.
Bu aç›dan, toplumun çekirde¤ini oluﬂturan ailede ﬂiddete nas›l bak›ld›¤›n›n
ve ﬂiddetin nas›l de¤erlendirildi¤inin anlaﬂ›lmas› önemli. Çünkü ailenin, bireylerin toplumsallaﬂmalar›ndaki, kendi ayaklar› üzerinde durmak ve yurttaﬂ bilincine sahip olabilmek için gereken becerileri ö¤renmelerinde ki pay›
büyük.
Ortado¤u Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden Dr.
Sibel Kalayc›o¤lu ve Dr. Helga Rittersberger T›l›ç’›n 1994-1995 y›l›nda baﬂlay›p niteliksel ve niceliksel yöntemler kullanarak gerçekleﬂtirdikleri bir
araﬂt›rma, toplumumuzdaki ailelerde hangi eylem ve davran›ﬂlar›n ﬂiddet
olarak alg›land›¤›; ﬂiddet eylemlerinin nedenlerinin ve sonuçlar›n›n bireyler
taraf›ndan nas›l görüldü¤ü; aile bireyleri aras›nda ç›kan çat›ﬂmalarda ﬂiddetin kullan›lmas›n›n hangi nedenlerle do¤al ve hakl› kabul edildi¤i konular›na sosyolojik bir bak›ﬂ getiriyor.
ﬁiddetin tan›m› toplumlarda ki farkl› kültürel birimlerde de¤iﬂti¤ine göre, araﬂt›rmac›lar öncelikle, kiﬂilerin ﬂiddeti nas›l alg›lad›klar› ve hangi tür
davran›ﬂlar› ﬂiddet olarak gördüklerini belirlemeye çal›ﬂm›ﬂlar. Bu soruya
verilen yan›tlar, en çok dayak, daha sonra da kötü söz, küfür, baﬂkas›na zarar vermek amac›n› taﬂ›yan söz ve davran›ﬂlar›n kat›l›mc›lar taraf›ndan ﬂiddet olarak alg›land›¤›n› göstermiﬂ. Araﬂt›rmaya kat›lanlar›n hemen hepsinin, ﬂiddeti do¤ru olmayan bir davran›ﬂ biçimi olarak gördükleri de ortaya
ç›km›ﬂ. Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u, hem kamusal alan olarak toplumda hem de özel alan› temsil eden ailede ﬂiddetin çok yayg›n oldu¤unu vurgularken, kendi ailelerinde sorunlar›n ﬂiddete baﬂvurmadan çözüldü¤ünü
belirtmiﬂler. Ancak, pek çok ailede, ilk s›rada çocuklar›n, ikinci s›radaysa
kad›nlar›n, ﬂiddetin türlü biçimlerine maruz kald›klar› bulunmuﬂ. Özellikle
toplumun benimsedi¤i bir amaca ulaﬂmak ya da baz› toplumsal de¤erleri
korumak için kullan›ld›¤›nda, ﬂiddete baﬂvurmak hakl› bulunuyor ve hatta
meﬂruluk kazan›yor. Örne¤in, çocuklar yaramazl›k yap›yorsa ﬂiddet uygulamak "e¤itici" bir davran›ﬂ oluyor. Ya da, kad›n geleneksel görevlerini yerine getirmiyorsa, itaatsizlik yap›yorsa, durumundan ﬂikayet ediyorsa veya
izinsiz bir yerlere gidiyorsa, "ailenin sayg›nl›¤›n›, namusunu korumak" ad›na
ﬂiddete baﬂvurulmas› da araﬂt›rmadaki erkekler ve en çok da kad›nlar (yani
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hem ﬂiddet uygulayan bireyler, hem de ﬂiddete maruz kalanlar) taraf›ndan
"hakl›" bir davran›ﬂ olarak düﬂünülüyor. Toplumda, yak›n aile bireyleri aras›nda ﬂiddet olmas› istenmeyen bir davran›ﬂt›r. Dolay›s›yla bu tür davran›ﬂlar›n hakl›l›¤›n›n ve meﬂrulu¤unun nedenlerinin "aile d›ﬂ›ndan kiﬂilere" anlat›labilmesi gerekiyor. Bu durumda, özellikle kad›nlar eﬂlerinin ﬂiddet içeren davran›ﬂlara baﬂvurmalar›n›, ekonomik s›k›nt›lar›n yol açt›¤› sinirlilik,
iﬂlerinin kötü gitmesi, zaman zaman davran›ﬂlar›na hakim olamama, e¤itimsizlik, kiﬂilik zay›fl›¤› gibi, kiﬂinin elinde olmayan nedenlere dayand›rarak
veya davran›ﬂlar›n "kal›c›" "sürekli" de¤il, "geçici" "anl›k" olmas›na bakarak meﬂrulaﬂt›r›yorlar. Araﬂt›rmac›lar bu tür gerekçelerin, toplumdaki güç
iliﬂkilerinin, eﬂler ya da anne-babalarla çocuklar aras›ndaki güç iliﬂkilerine
yans›mas›n› gösterdi¤ini vurguluyorlar. Bu sonuçsa, aile içinde ﬂiddetin yönünün en çok kad›n ve çocu¤a do¤ru olmakla beraber, aile içindeki iktidar
iliﬂkilerinde belirlenerek, güçlüden güçsüze yönelik oldu¤unu ortaya ç›kar›yor. ﬁiddetin meﬂru görülmesi önce ailede ve de sonra toplumda tekrar
tekrar üretilmesine ve bir sorun çözme yöntemi olarak kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lmas›na yol aç›yor.
Araﬂt›rmada, aile içinde ﬂiddetin kullan›m s›kl›¤› ve dozunun yaﬂ, cinsiyet, e¤itim düzeyi, meslek gibi de¤iﬂkenlerden etkilenmedi¤i de görülmüﬂ.
Örne¤in, araﬂt›rmaya kat›lanlar›n e¤itim düzeyi ülke ortalamas›ndan görece yüksek oldu¤u halde, ailelerin % 82’sinde ﬂiddet kullan›m›n›n yüksek düzeyde oldu¤u saptanm›ﬂ. Bu, Türkiye’de yayg›n olan, "formel okul e¤itiminin yüksek olmas› ile kiﬂilerin ﬂiddete daha az baﬂvuracaklar› ve çat›ﬂmalar› çözmek için yap›c› yollar kullanacaklar›" kan›s›n›n da sorgulanmas› gerekti¤ine iﬂaret etmekte. Toplumda yaﬂayan bireyleri, çat›ﬂmalar› çözmek
için, içgüdüleriyle bulabildikleri "zora baﬂvurma"n›n cazibesi kadar kolay ve
çekici gelebilecek, farkl› yöntemler konusunda bilgilendirmek daha önemli
bir e¤itim haline geliyor. ﬁiddet aile içinde ö¤renilen, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lan ve geleneksel ögelerle meﬂrulaﬂt›r›lan bir davran›ﬂ olarak kald›¤› sürece tüm toplumsal kesimleri ve toplumsal dinamikleri, de¤iﬂimi de olumsuz etkiliyor. Bu durumda evde, ailede, okulda, sokakta, iﬂte, her zaman
ﬂiddet içeren bir davran›ﬂla karﬂ›laﬂan veya engellenen kiﬂinin bireyci düﬂünebilmesi ve yurttaﬂ olabilmesi olana¤› da k›s›tlanm›ﬂ oluyor.
Kaynaklar:
Sibel Kalayc›o¤lu ve Helga Rittersberger-T›l›ç’la söyleﬂi (17. 01. 2001)
Rittersberger-T›l›ç, H. (1997) "Aile ‹çi ﬁiddet: Bir Sosyolojik Yaklaﬂ›m". 20. Yüzy›l›n Sonunda Kad›nlar
ve Gelecek Konferans›, TODA‹E, Yay›n No: 285, Sayfa : 119- 131, Ankara.
Rittersberger-T›l›ç, Helga ve Kalayc›o¤lu, Sibel, 1999, "Legitimation and Re-production of Domestic Violence in Turkish Families", Sayfa: 225-241, Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS), Say› (Heft) : 2,
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ﬁiddetin Reçetesi
.

Beynin belli bölgelerinin zarar görmesinin sald›rganl›¤a yol açabilece¤i
uzun zamand›r biliniyor. Bu konudaki klasikleﬂmiﬂ örneklerden biri, 1848 y›l›nda geçirdi¤i bir iﬂ kazas› sonucu beyninin ön bölgesi zarar gören Phineas
Gage adl› demiryolu iﬂçisi. Kazaya ba¤l› olarak Gage’in motor ve biliﬂsel iﬂlevlerinde bozukluklar olmuﬂtu. Dahas› Gage, önceki özelliklerinin tam tersine,
sald›rgan ve sorumsuz birine dönüﬂmüﬂtü. Elbette bu örnekten yola ç›karak
her sald›rganl›k davran›ﬂ›n›n beyindeki bir bozukluktan kaynakland›¤›n› söyleyemeyiz. Son 20 y›ld›r ikizler üzerinde yürütülen araﬂt›rmalar sonucunda, ﬂiddet e¤ilimi gösteren insanlarda do¤uﬂtan baz› ortak kiﬂilik özelliklerinin oldu¤u saptanm›ﬂ. Düﬂünmeden harekete geçme, düﬂük zeka katsay›s› ve hiperaktivite gibi. Sorunlar›n› çözmede s›kl›kla ﬂiddete baﬂvuran yetiﬂkinler, genellikle küçüklüklerinde de "zor" çocuk olarak de¤erlendirilmiﬂ oluyorlar. Asl›nda,
küçükken sald›rgan olarak nitelendirilen kiﬂilerin çok az› bu özelli¤i yetiﬂkinliklerinde de koruyorlar. Ancak, sorunlar›n› ﬂiddete yönelerek çözmeye çal›ﬂan yetiﬂkinlerin bu davran›ﬂ sorunlar›n›n kökeni, genellikle çocukluk y›llar›na uzan›yor. Araﬂt›rmac›lar bu durumun, ço¤u çocukluk y›llar›nda kendini göstermeye baﬂlayan toplumsal ve kiﬂisel birtak›m etmenlerin etkileﬂimlerinden
kaynakland›¤›n› düﬂünüyorlar.

Asl›nda, toplulu¤un ileri gelen bireyleri genellikle en güçlü olanlar de¤il, en
çok deste¤i sa¤layabilenlerdir. ﬁempanzelerde, "grooming" ad› verilen
birbirinin parazitlerini temizleme davran›ﬂ›, bu politik alanda önemli rol oynar, ortakl›klar› ve arkadaﬂl›klar› güçlendirir.
Ancak, bu hayvanlar kimi zaman
ﬂöyle bir ikilemde kal›rlar: Bazen bir
arkadaﬂ› yitirmeden bir savaﬂ› kazanma olas›l›¤› yoktur. Bu ikilemden kurtulman›n yolu ya rekabeti ortadan kald›rmak, ya da rekabet etmek ve sonras›nda ortaya ç›kan hasar› onarmakt›r.
Her iki yolun da fark›nda olan primatlar, topluluklar›n› çok geliﬂmiﬂ bir sorun çözme mekanizmas›yla ayakta tutarlar. Bu topluluklar›n ayakta kalmalar›n›n nedeni çat›ﬂman›n hiç olmama-

Minnesota Üniversitesi’nden Alan Sroufe’›n 23 y›ld›r yürüttü¤ü araﬂt›rma,
ﬂiddet ve suça yatk›nl›k davran›ﬂlar›n›n geliﬂimini inceliyor. Araﬂt›rma ekibinde çal›ﬂan Byron Egeland, araﬂt›rman›n ﬂiddet ve suça yatk›nl›k konusunda,
insanlar›n do¤uﬂtan gelen özelliklerinin çok da önem taﬂ›mad›¤›na iﬂaret etti¤ini, insanlar›n sorunlar›n› ﬂiddete yönelerek çözme davran›ﬂlar›n›n geliﬂmesinde en önemli etmenin ailedeki yetiﬂtirme koﬂullar› oldu¤unu belirtiyor.
Montreal Üniversitesi’nde yürütülen baﬂka bir araﬂt›rmadaysa, 1984 y›l›ndan
bu yana, 6 yaﬂ›ndayken sald›rgan olarak tan›mlanm›ﬂ çocuklar›n geliﬂimleri izleniyor. Gruptaki çocuklar›n annelerinin ço¤unun, az e¤itim görmüﬂ veya erken yaﬂta do¤um yapm›ﬂ anneler olduklar› saptanm›ﬂ . Araﬂt›rmac›lar, bu annelerin "zor" bir çocu¤u toplumsallaﬂt›rmaya yarayacak birikimden yoksun olduklar›n› düﬂünüyorlar.
Sald›rganl›¤›n geliﬂiminde hangi kiﬂilik özelliklerinin ne tür toplumsal ve
çevresel etmenlerle etkileﬂime girdi¤ini incelemek, konu insan olunca güç bir
iﬂ. Asl›nda bir aç›dan bu araﬂt›rmalar, anne-babalar›n ve ö¤retmenlerin öteden beri bildikleri ﬂeyleri söylüyor denebilir. Belki de as›l anlaﬂ›lmas› gereken,
çocuklar›n sald›rganl›¤› ve sorunlar›n› ﬂiddete baﬂvurarak çözmeyi nas›l ö¤rendikleri de¤il, sald›rgan olmamay› ve ﬂiddete yönelmemeyi nas›l ö¤rendikleri.

s› de¤il, bireyler aras›nda ç›kan çat›ﬂmalar›n fazla zarara yol açmadan önlenmesi ya da oluﬂan zarar›n telafi
edilmesi için geliﬂtirilmiﬂ yöntemlerdir. Sald›rganl›¤›n toplumsal yaﬂamla
ba¤daﬂmayan bir davran›ﬂ oldu¤u görüﬂü, sald›rganl›¤›n ﬂiddetle eﬂde¤er
görülmesinden kaynaklan›yor olabilir.
Oysa ﬂiddet, sald›rganl›¤›n ikizi de¤il,
aﬂ›r› uç olarak kabul edilebilecek bir
d›ﬂa vurum biçimidir.

Sald›rganl›k
Ö¤reniliyor mu?
Öfke, sald›rganl›k ve ﬂiddet, sosyal
psikoloji, toplumbilim ve siyasetbilim
gibi pek çok bilim dal›n›n araﬂt›rma
konular›ndan biri asl›nda. Di¤er tüm

insan davran›ﬂlar›nda oldu¤u gibi, insanlardaki sald›rganl›k ve bunun ﬂiddete dönüﬂmesi e¤ilimi de, kiﬂinin psikolojik ve toplumsal geliﬂiminin, nörolojik ve hormonal yap›s›n›n etkileﬂimiyle ortaya ç›k›yor. Psikologlar,
uzun y›llar boyunca insanlardaki sald›rganl›k e¤ilimlerinin kökenini bulmaya çal›ﬂm›ﬂlar. ﬁiddeti psikolojik ve
toplumsal etkenler aç›s›ndan aç›klamaya çal›ﬂan araﬂt›rmalar›n baz›lar›,
geliﬂim sürecindeki deneyimlerin insanlar›n ﬂiddete yönelme davran›ﬂlar›na etkisini ortaya ç›karmaya çal›ﬂ›yor.
Daha çok Kanadal› psikolog Albert
Bandura’n›n görüﬂlerini temel alan
sosyal ö¤renme kuram›na göre, çocuklar, belli durumlarda nas›l davranmalar› gerekti¤ini, baﬂka insanlar›n
davran›ﬂ›n› gözlemleyerek ö¤renirler.
Bandura’ya göre insan geliﬂimi, do¤uﬂtan gelen özelliklerin, kiﬂinin davran›ﬂlar›n›n ve çevrenin etkisinin karmaﬂ›k etkileﬂimleri sonucu gerçekleﬂir. Sald›rgan davran›ﬂlar›n pekiﬂmesinde en önemli etken de, çevredeki
modellerin davran›ﬂlar›n›n gözlenmesidir. Çocuklar, anne babalar›n›n, sorunlar› çözerken baﬂvurduklar› sald›rgan davran›ﬂlar› ö¤renerek bunlar› benimserler. Örne¤in, babas›n›n s›k s›k
annesine ﬂiddet uygulad›¤›na tan›k
olan bir çocu¤un, ileride eﬂine ya da
çocu¤una zarar veren bir yetiﬂkin olma olas›l›¤› yüksek. Bandura ve arkadaﬂlar›n›n bu konudaki ünlü makalesi
yay›mland›ktan sonra, izlenen sald›rganl›kla sald›rgan davran›ﬂlar aras›nﬁubat 2001 37 B‹L‹M ve TEKN‹K

daki iliﬂkiyi aç›klamaya çal›ﬂan
birçok araﬂt›rma yap›ld›. Bugün
bu araﬂt›rmalar›n geneline bakarak, çocuklar›n ﬂiddet içeren olaylar› ya da görüntüleri izlemelerinin, ileride bu davran›ﬂlar› gerçekleﬂtirme olas›l›¤›n› art›rd›¤›n›
söyleyebiliyoruz. 1980’li y›llarda
araﬂt›rmac›lar, televizyon programlar›ndaki ﬂiddetin insanlar›
nas›l etkiledi¤ini incelemeye yöneldiler. Bu araﬂt›rmalar›n sonuçlar›na göre ﬂiddet içeren televizyon
programlar›n›n etkisi iki yolla
oluﬂabiliyor. Birincisinde, ﬂiddet içeren programlar›n çoklu¤u, insanlarda
ﬂiddete karﬂ› bir duyars›zl›k geliﬂmesine neden oluyor. ‹kincisindeyse ﬂiddetin sorunlar› çözmek ve amaca
ulaﬂmak için kabul gören bir yol oldu¤u düﬂüncesi uyan›yor, günlük yaﬂamda sald›rgan davran›ﬂlar serbest
b›rak›l›yor. 1994 y›l›nda yap›lan bir
araﬂt›rmadaysa, evde anne babadan
biriyle sürekli çat›ﬂma halinde olan

çocuklar›n, d›ﬂar›da öteki çocuklara
göre daha sald›rgan davran›ﬂlar sergiledikleri görülmüﬂ.
Bandura’n›n araﬂt›rmalar›n›n gösterdi¤i bir baﬂka önemli gerçek de,
sald›rganl›¤›n oldu¤u kadar, sald›rgan
olmaman›n da ö¤renilebilir bir davran›ﬂ örüntüsü oldu¤u. Bundan yola ç›kan baﬂka araﬂt›rmac›lar, çocuklar›n
hem "yararl›" programlar›n olumlu
mesajlar›ndan etkilendiklerini hem de
bu programlarda geçen "kötü" davran›ﬂlar› (kötüler cezaland›r›lsa bile) ö¤-

renebildiklerini gösterdiler. Örne¤in çocuklar›n izledi¤i çizgi filmlerde iyi kahramanlar›n davran›ﬂlar›n›n övülerek kötü kahramanlar›n
yerilmesi, çocuklar›n iyi kahramanlar›n davran›ﬂlar›n› örnek alacaklar› anlam›na gelmiyor. Çocuklar,
kötü kahramanlar›n davran›ﬂlar›n›
da örnek alabiliyorlar. Araﬂt›rmac›lar, çocuklar›n›n "kötü" davran›ﬂlar›n› cezaland›rmak isteyen anne
babalar›n da asl›nda bu davran›ﬂlar› pekiﬂtirmekten öteye gidemediklerini göstermiﬂler. Buna göre, övülen
"iyi" davran›ﬂlar çocuklar taraf›ndan
nas›l ö¤reniliyorsa, cezaland›r›lan "kötü" davran›ﬂlar da ö¤renilebiliyor. Burada önemli olan, davran›ﬂ›n alt›n›n çizilmesi.
Sosyal ö¤renme kuram›, sald›rganl›k konusunda cinsiyetler aras›ndaki
farkl›l›klara da de¤iniyor. Araﬂt›rmalarda, bebeklikten erken çocukluk dönemine kadar, sald›rganl›k konusunda bir cinsiyet fark›na rastlanmam›ﬂ.

Sorun Olaylarda De¤il, Bak›ﬂ Aç›m›zda Olabilir…
.

Sa¤l›kl› bir iliﬂki, o iliﬂkide hiç çat›ﬂma olmamas› de¤il, o iliﬂkide ortaya ç›kan sorunlar›n ne kadar sa¤l›kl› bir biçimde çözüldü¤üdür. Oysa bizler
ço¤unlukla iliﬂkilerimizde çat›ﬂma ç›karmamaya yönelik yetiﬂtiriliyoruz. Kimi insanlar›n s›k s›k sarfetti¤i "Bizim iliﬂkimiz çok sa¤l›kl›; aram›zda hiç çat›ﬂma, tart›ﬂma ç›kmaz." cümlesi yanl›ﬂ bir düﬂünce biçimini yans›t›yor. Çat›ﬂma yaﬂanmayan bir iliﬂki, ölü ve iki taraf›n, birbiri ile etkileﬂimi olmadan
sürdürdü¤ü, adeta birbirine te¤et geçti¤i bir iliﬂkidir. Böyle bir iliﬂkide sorun varsa bile, taraflardan biri bunu bast›r›yor olabilir. Bast›rma ve sorunun
varl›¤›n› görmezden gelmeyse iliﬂki aç›s›ndan geliﬂtirici ve olumlu bir yaklaﬂ›m de¤ildir. Bizler, k›zg›nl›¤›m›z› bast›rmaya ve kendi k›zg›nl›¤›m›z› duymamaya yönelik yetiﬂtiriliyoruz. Oysa k›zg›nl›k, kulak vermemiz ve bast›rmamam›z gereken bir duygu. Bir iliﬂkide, var olan sorunlara karﬂ› k›zg›nl›¤›m›z› bast›r›p biriktirmek, ço¤unlukla duygular›m›z›n daha sonra yanarda¤ patlamas›na
benzer biçimde d›ﬂar› vurulmas›yla sonuçlan›r. ‹ﬂte bu
patlama zaman zaman k›zg›nl›¤›m›z›n ﬂiddete yönelme
biçiminde aç›¤a ç›kmas›na da yol açar.
Düﬂünceler duygular›m›z›, duygular›m›zsa davran›ﬂlar›m›z› ve olaylara karﬂ› tutumlar›m›z› belirliyor. Kimi
iliﬂkilerimizde yaﬂad›¤›m›z sorunlar -dolay›s›yla da k›zg›nl›k- yaln›zca olaylardan de¤il, bizim olaylara bak›ﬂ
aç›m›zdan da kaynaklanabilir. Böyle durumlarda sorunlar› ortadan kald›rman›n en etkili yollar›ndan biri, o
olaylara bak›ﬂ aç›m›z› sorgulamakta,ve baﬂka bak›ﬂ aç›lar›na da aç›k olmakta yat›yor. Böylece, bizi ﬂiddete yönelten etkenleri denetimimiz alt›na alabilir, k›zg›nl›¤›m›z› yap›c› ve olumlu biçimlerde ifade edebiliriz. Sonuç olarak
k›zg›nl›k, ﬂiddet biçimine bürünmeden de ifade edilebilir. Dolay›s›yla, öncelikle k›zg›nl›k duygumuzun fark›na varmak ve onu kabul etmek gerekiyor.
Öte yandan, karﬂ›m›zdaki insan›n da k›zg›n olabilece¤inin fark›nda olmak
da çok önemli. Asl›nda ﬂiddetin temelinde, karﬂ›m›zdakinin de olumsuz duygular içinde olabilece¤ini kabul edememek de var. Karﬂ›m›zdakinin k›zg›nl›k duygusunu anlayabilmek için, onunla empati kurarak kendimizi onun yerine koymay› deneyebiliriz. Bunu baﬂard›¤›m›zda da, zaten ﬂiddete baﬂvurmak gerekmez. Ancak, bizim toplumumuzda "O bana sald›rd›ysa ben de
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ona sald›r›r›m, o bana öyle yap›yorsa ben de ona ayn› biçimde karﬂ›l›k veririm." biçiminde bir anlay›ﬂ çok yayg›n. Dahas›, sald›rgan ve zarar verebilir olmak, güçlü olmak anlam›na geliyor. Bu da insanlar›n güçlü olman›n
kayna¤›n› ﬂiddette aramalar›na neden oluyor.
‹liﬂkilerimizde yaﬂad›¤›m›z sorunlar› çözmede olaylar› karﬂ›m›zdakinin
penceresinden ve onun gereksinimleri aç›s›ndan da görebilmek, neden ve
sonuç iliﬂkilerini irdelemek için özel bir çaba harcamam›z gerekiyor. Ne yaz›k ki bizim kültürümüzde tutum ve davran›ﬂlar›m›z "Ben ne yapmak istiyorum, nas›l bir insan olmak istiyorum?" diye düﬂünerek de¤il, "Onlar nas›lsa ben de öyle olmak istiyorum" düﬂüncesiyle, yani baﬂkalar› ölçü al›narak
belirleniyor. Asl›nda bu biraz insan›n duygusal zekas›n›n geliﬂimiyle de ilgili bir konu. Duygusal zekas› geliﬂmiﬂ olan insan›n özelliklerinden birincisi kendi kendini disipline edebilmek, ikincisiyse kendisini karﬂ›s›ndakinin yerine koyabilmektir; yani bir çat›ﬂma yaﬂand›¤›nda sald›rganl›k ve ﬂiddete yönelen tutumlara baﬂvurmaktansa, tam tersine, sorunu çözmeye yönelik bir tutum içinde olmak.
ﬁiddetin modellerden ö¤renilen bir yönü de var. Annebabalar›n tutumu ve televizyondan izlenen modeller gibi,
ﬂiddetin benimsenmesine yarayan birçok etken var. Bir çocuk kendisi ﬂiddete maruz kal›yorsa, annesinin ﬂiddete u¤rad›¤›n› görüyorsa, televizyonda ﬂiddete dönük filmler izledikçe ﬂiddeti ö¤renir. Ne yaz›k ki çocuklar›m›z, topluma
uyum sa¤lama süreci içindeyken, ﬂiddete baﬂvurmay› ö¤reniyorlar. Bir ailede sorunlar›n ﬂiddete yönelmeden çözülebilse bile, çocu¤un okulunda çok
say›da çocuk ﬂiddet uygulamaya yatk›n. Ve anne-babalar bu konuda ciddi
bir çaresizlik yaﬂ›yor.
‹nsanlarda do¤al olarak ﬂiddete yönelik bir dürtü olabilir; ancak bu e¤itilebilir bir dürtü. Sorunlar› ﬂiddete yönelerek çözmenin alternatifi, dedi¤imiz gibi, kiﬂinin kendisini tan›mas› ve duygular›n›n fark›nda olmas›ndan geçiyor. Çat›ﬂma çözme ve iletiﬂim becerileri konusunda kendini geliﬂtirmek,
kiﬂisel bir çaban›n yan›s›ra profesyonel yard›m alarak da gerçekleﬂtirilebilir.
Sema Yüce
Uzman Psikolojik Dan›ﬂman

Öfke mi Bizi Kontrol Ediyor,
Yoksa Biz mi Onu?..
.

Öfkelenince ne yapars›n›z? Böyle bir durumdayken en do¤ru davran›ﬂ›n, insan›n k›zg›nl›¤›n› içine atmas›ndansa, d›ﬂar› vurarak ondan
kurtulmas› oldu¤u söylenegelir. "Anlat Bakal›m" adl› filmde psikiyatrist rolündeki Billy
Crystal, hastas› Robert de Niro’ya, "Ben k›zg›nken, bir yast›¤a vurarak k›zg›nl›¤›mdan kurtulurum, neden sen de bunu denemiyorsun?" diyor. Laboratuvar ortam›nda yap›lan araﬂt›rmalardaysa, örne¤in bir yast›¤a vurarak k›zg›nl›¤›
d›ﬂa vurman›n, azalt›c› de¤il, art›r›c› etki
yapt›¤› görülmüﬂ.
Öfke ve k›zg›nl›k yaﬂam›m›z›n bir parças›.
Ancak, bu duygumuzu ﬂiddete yönelerek ifade
etmek, yaﬂam› olumsuz yönde etkiler. Herkesin
öfkeliyken duyumsad›¤› birbirinden farkl›d›r. Uzmanlara göre, bu döngüye düﬂmemenin yolu,
duygular›m›z konusunda karﬂ›m›zdakilerle iletiﬂim kurmay› ö¤renmekten geçiyor. Öfkeliyken
genellikle kaslar›m›z gerilir, kalp at›ﬂlar›m›z h›zlan›r, soluk al›ﬂ veriﬂimiz de¤iﬂir. Bazen titreriz,
tüylerimiz diken diken olur… Kalbimizin daha
h›zl› atmas›n›n, kaslar›m›z›n gerilmesinin ve sesimizin daha yüksek ç›kmas›n›n sorumlusu, bede-

Ancak, erkek çocuklar›n biraz büyümeye baﬂlad›ktan sonra daha sald›rgan, iﬂbölümüne kapal› olduklar›, k›z
çocuklar›nsa toplumsal ve biliﬂsel aç›dan daha geliﬂmiﬂ olduklar› görülmüﬂ.
Erken yaﬂlarda bu konuda cinsiyet
fark›n›n görülmemesi, ileri yaﬂlardaki
davran›ﬂ farkl›l›klar›n
kökeninin biyolojik olmad›¤›, bu davran›ﬂlar›n ö¤renildi¤i sav›n›
destekliyor. Baﬂka bir
araﬂt›rmadaysa, sald›rganl›k konusunda cinsiyetler aras›nda görülen
fark›n, sald›rganl›¤›n
dozu de¤il, d›ﬂa vuruluﬂ biçiminde oldu¤u görülmüﬂ.
Kendilerine gösterilen davran›ﬂ
modellerine
ba¤l› olarak,
erkek çocuklar sald›rganl›k-

lar›n› fiziksel ve

nimizin birdenbire daha fazla adrenalin salg›lamas›d›r. Dikkatimizi derin ve yavaﬂ soluk al›p
vermeye odaklamak, öfkemizi kontrol etmeye
baﬂlamam›za yard›mc› olabilir. Biraz rahatlad›ktan sonra verilecek do¤ru tepki, k›zg›nl›¤›m›z›,
düﬂ k›r›kl›¤›m›z› ya da hoﬂnutsuzlu¤umuzu so¤ukkanl› bir biçimde karﬂ›m›zdakine ifade etmeye çal›ﬂmak… Kendimizi karﬂ›m›zdaki insan›n yerine koyup, olaylar› onun bak›ﬂ aç›s›ndan görmeye çal›ﬂmak ve karﬂ›m›zdakini dinlemeyi ö¤renmek de çok önemli. Öfkenin sizi kontrol etmesine izin vermeyin, siz onu kontrol etmeye çal›ﬂ›n.

sözel olarak, k›z çocuklarsa iliﬂkilerinde geçimsizlik biçiminde sergiliyorlar.
Sosyal ö¤renme kuram›, son 40 y›ld›r bilimsel araﬂt›rmalarla desteklenen, de¤iﬂime aç›k ve bu aç›dan da
güçlü bir kuram. Bu kuram temel al›nacak olursa, bir toplumda televizyon
programlar›n›n, bilgisayar oyunlar›n›n, ya da çocuklar›n davran›ﬂ biçimlerini ö¤renebilecekleri di¤er kaynaklar›n içeri¤inin hassasl›kla denetlenmesi
gerekiyor.

Ç›k›ﬂ Yolu Var m›?
Asl›nda, çevrenin etkisinden hormonlara ve beyinsel bozukluklara, ö¤renmeden kültürel etkilere kadar,
hem hayvanlarda, hem de insanlarda
sald›rgan davran›ﬂlar›n nedenleri ve
sonuçlar› konusunda pek çok ﬂey biliyoruz. Sorunun bir yönünü, insanlar›n baﬂkalar›yla iliﬂkilerini yorumlamada ve olaylara verecekleri tepkileri
seçmede etkin olan alg›sal ve biliﬂsel
süreçler oluﬂturuyor. Bu bilgilerin
kullan›m› konusundaki en belirleyici
yaklaﬂ›m, sorunlar›n› çözme ya da bast›rma arac› olarak ﬂiddeti seçen insanlar›n tedavi edilmesinde ilaçlar ve çeﬂitli terapiler gibi araçlar›n geliﬂtiril-

mesi. Konunun di¤er yönüyse
insanlar›n, karﬂ›lar›na ç›kan engelleri
aﬂmak amac›yla sald›rgan ya da sald›rgan olmayan çözüm yollar›n› nas›l
ürettiklerinin anlaﬂ›lmas›.
Peki, bu bilgileri evlerimizdeki, toplumumuzdaki ve uluslar aras›ndaki
çat›ﬂmalar› çözmede nas›l kullanabiliriz? Sald›rgan davran›ﬂlar, bireylerin
ilgileri konusunda bir çat›ﬂma ortaya
ç›kt›¤›nda, çözüme ulaﬂma ve uzlaﬂma
yolunda kullan›lan bir araç. ‹nsanlar
aras›ndaki çat›ﬂmalar› toplumsal yaﬂam›n bir parças› olarak görmek gerekiyor belki de. ‹nsanlar d›ﬂ›ndaki primatlar›n toplumsal yaﬂam›nda sald›rganl›k, yak›n iliﬂkilerde daha s›k görülen ve olumsuz etkileri, dostça iliﬂkilerle çabucak onar›lan bir olgu. Önemli olan çat›ﬂmay› önlemeye çal›ﬂmak
de¤il, bu çat›ﬂmalar›n çözümlenmesi
konusundaki becerilerin geliﬂtirilmesi.
Asl›nda sald›rgan davran›ﬂlar, ilgilerin
ve yararlar›n çat›ﬂmas› durumunda
baﬂvurulan birkaç yoldan yaln›zca biri. Taraflardan birinin alttan almas›, örne¤in kaynaklar›n paylaﬂ›lmas› ya da
yüzleﬂmeden kaç›nmak gibi çözümler
de var. Hangi yolun seçilece¤iyse, taraflar aras›ndaki iliﬂkinin biçimine ve
bunun nas›l alg›land›¤›na ba¤l›. Örne¤in, çat›ﬂmadan sonra, bozulan iliﬂkinin kolayl›kla onar›l›p onar›lamayaca¤› gibi; ya da taraflar›n ortak bir gelecek beklentisi olup olmad›¤› gibi. Bar›ﬂ yapman›n, yaﬂam› sürdürme aç›s›ndan topluluklar halinde ortaklaﬂa yaﬂayan hayvanlara yarar› çok aç›k. Bar›ﬂ, belli bir noktada baz› bireylerin ç›karlar› çat›ﬂm›ﬂ olsa da, toplulu¤un
uyumunu koruma güvencesi sa¤lar.
Çat›ﬂmalar›n, birbiriyle iliﬂki içinde
olan ve birﬂeyler paylaﬂan, ortak bir
gelecek beklentisi içinde olan bireyler
ve gruplar aras›nda yaﬂand›¤›n› tekrar
vurgulamakta yarar var. Bar›ﬂ, hiç çat›ﬂman›n olmad›¤› dura¤an bir durum
de¤il, ortaya ç›kan çat›ﬂmalar›n herkes için ortalama bir yarar sa¤layacak
biçimde çözülmesi demektir asl›nda.
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