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OZET

Bu arastirmarun amaci, teknolojinin

hizla artmasi sonucunda, insan ruh

sagligmm ve davramslannm bundan nasil etkilendigini ortaya cikarmakur.

Bu arastirmada, kaynak tarama yonterni kullarnlrms, bu nedenle arasurma
kullamlan kaynaklara dayamlarak yurutulrnustur.

Yapilan

bu arasurma,

insan

dogasuun

temelde

iyi oldugunu

ortaya

koymustur. Ancak teknolojinin hizla artmasma bagli olarak insan yasadigi cevrede
yapay bir diinya yaratnusur. Bu yaratngi dunyada asm yasirmaci bir tutum icerisine
girerek daha fazlaya sahip olma istegini dogurmustur, Bu isteklerini karsilarnak icin
de gun gectikce teknolojinin carkim daha hizh dondurrneye baslarrus ve tuketilen
teknolojinin yerini kendisini tuketen teknolojiye kapurnustir.

Insarun kendi eliyle

yaratugi bu dunya, onun daha fazla uyanlmasma neden olmus ve kendi uyaranlanm
yaratamaz duruma gelmistir. Bu durum, onu etken insan olmaktan cikanp edilgen
insan durumuna

sokmustur,

Gunumuzde

orgutlenmis

toplumlar

icersinde

ana

malcihk ilkesine gore yasamaya baslayan insan kendi liderlerinin etkenligi yonunde
edilgen bir yasamla basbasa kalrrusnr.
Asm yansmacihk, toplumlar arasmda savaslara neden olmaktadir, Canh
dogasinda ise tur - ici boylesine bir yikici saldirganliga rastlamak mumkun degildir.
Cunku

her canh,

tiirtintin devarmhligi

icin varliguu

surdurmektedir.

Ancak

insandaki yumusak saldrrganhgm yerini teknolojinin hizla artmasma bagli olarak
yikici saldirganliga da donusmesi, onu tur - ici yok etme davranislanna itmektedir.
Teknoloji sadece toplumlar arasmda devam eden savaslara neden olmamakta, aym
zamanda aym toplum icerisinde yasayan bireyler arasmda da olumsuzluklanm
'>

gostermektedir,

VI

insanm dogal (biyolojik) yonuyle, sosyal yonti arasmdaki dengelerin hizla
artan teknoloji sayesinde bozulmasi onu dogal olmayan davranislara suruklemistir.
Gun gectikce mutlulugu uyusturucu kullanmada arayan insanlarda artislar
olmaktadir. Bosanmalar artnusur, yani toplumun yapisiru olusturan aile ortamlan da
olumsuz etkilenmistir. insanlar giderek bencillesmektedir. Metropolitan sehirlerde
sue oranlarmda artislar olmaktadir, intiharlar artmaktadir. Depresyon yasamm bir
parcasi gibi oldu. Halbuki, bu saydiklanrmza ilkel toplumlarda rastlanmamaktadir.
Bu durum, insanm temelde iyi oldugunu gosterir. Yine de tum bu olumsuzluklara
ragmen bunlardan ( olumsuzluklardan) beslenen insanlann olmasi insan yasarmrun
ne kadar celisik bir duruma geldigini gostermektedir.
Canhlar icerisinde, insam diger canhlardan ayiran onemli ozelliklerinden
biri de yanm dusunup plan yapabilme ozelligidir. Bu ozelliginden dolayi insanm
olumsuzluklan onceden kestirip yasammdan uzak tutmasi imkansiz degildir.
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ABSTRACT

The aim of this study was to put forward how the human mental health and
the human behavior is affected by rapid development of technology.

This study consists of the refences shown in the reference part.

In this study, reference - searching method is used.

This study has put forward that basically human beings are mentally healthy
and well behaved. However, because of the rapid development of technology
human beings have created an artificial world in their environment. In this created
world, they have entered in a big competition of getting more and having more of
everything. To achieve these longings day after day, human beings have started to
turn wheel of the developing technology faster, and because of this instead of being
consumed, highly developed technology started to consume the human beings. This
artificial world of human beings, made them over - stimulated and this over stimulation prevented human beings from creating their own stimuli. All of the
above reasons have made active human beings passive. Nowadays, human beings
who have started to live in organized communities under capitalist principle, are
living passively directed by their active leaders.
Over - competition among communities gives rise to wars. In the nature of
living things there is no such kind of destructive aggression among the same kind of
species because the life of every living thing is important for the existence of their
own species. Technology not only gives rise to wars among different communities
but it also gives rise to many problems among the members of the same community.

Vlll

Unnatural behaviors started to occur among the human beings because
highly developed technology destroyed the balance between the natural life and
social life of human beings. Day after day, the number of people looking for
happiness in drugs increased. The number of divorces increased. That is, families
are negatively affected from highly - developed technology. Human beings became
more selfish. The number of crimes and suicides increased in metropolitan cities.
Depression became as a part of daily life. None of the above problems were in the
life of primitive men. However, existence of human beings who took advantage of
all these problems shows a big conflict in life for human beings.
The one of the most important difference between human beings and other
living things is their ability of thinking about future and making plans. Because of
this ability human beings can see approaching problems and have the power to keep
them away of their own lives.
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BOLUMI

otnts

1.1. ARA~TIRMANIN AMACI

insanlar,
yasadiklanm

gunumuz

dunyasinda

yarattiklan

teknolojinin

iddia ederken cagdas yasamin altmda bunahyorlar

rahathgim

ve giderek ruh

saghklan olumsuz yonde etkileniyor. Teknolojinin yaratugi beton yrgmlan arasmda
dogal yerlesim alanlanndan ve dogal kosullardan uzaklasarak kendileri icin hie de
dogal olmayan davraruslara yoneliyorlar, Unutulmamah ki, insan sosyal bir varhk
oldugu kadar dogal (biyolojik) bir varhktir da. Teknolojinin hizla ilerlemesi ve
artmasi olumsuz kosullanru da beraberinde getirerek insanm sosyal ve dogal yonleri
arasmda

dengesizlikler

yaratmaktadir.

Bu dengesizlikler,

insan ruh saghguu

olumsuz yonde etkilemektedir.
Bu arasurmamn

amaci, ttiketen teknolojinin artrnasiyla insanm sosyal ve

dogal dengesinin bozulduguna bundan dolayi da insamn ruh saghginm olumsuz
etkilendigine dikkat cekrnektir.
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1.2 ARASTIRMANIN ONEMi

Psikolojik

darusmanlar,

damsanlanna

yardimci

olabilmek

darusma kuramlarmdan ve tekniklerinden faydalanmaktadirlar.

icin

cesitli

Ancak, temelde en

iyi yardmu verebilmek insan dogasina olumlu bakmaktan gecer. Insan dogasina
olumlu bakmak onun dogasmi iyi bilmekle gerceklesebilir, Bu arastirma, gercekte
insan dogasmm iyi oldugunu ortaya koymak icin yapilnusur. Bunu fark etmek ve
bilmek insanm sorunlanm asrnak icin oncelikli kosuldur.

Tuketen teknolojinin hizla artmasi, insanm dogal yapisnn giderek bozmakta
ve ruh saglrgiru olumsuz etkilemektedir. T1pk1, koruyucu saldirganligm gunumuzde
yikici saldirganliga da donusmesi orneginde oldugu
iyidir. Onu bu dogal

yapismm

belirleyiciden kaynaklanmaktadir.

gibi. insan dogasi normalde

disma iten, kendi yaratugi

bircok

Bu olumsuz belirleyiciler insam bircok sorunla

bogusrnak zorunda birakmaktadir,

Bu sorunlar,

asm yansma ve siddet, asin

bireycilik ve yalruzlik, bencillik, bosanma, uyusturucu bagimhhgi,
intihara surukleyen olumsuzluklar,

daha

cok

yardima

ihtiyac

depresyon ve

aile ici iletisimin azalmasi gibi sorunlardir ve

bunlar insanm yasarrundaki gerceklerdir,
insan

olumsuz

Bu gercekler karsismda, gtin gectikce

duymaktadir.

Bilindigi

uzere

psikolojik

damsmanlik ve rehberligin amaci da yukanda siralanan sorunlar karsisinda ruh
sagligr bozulan insana yardimci olmaktir.
Bu arastirmarun bir diger onerni de, turn diinyada oldugu gibi ulkernizde
(KKTC) de yukandaki sorunlann ve benzeri sorunlann asgari duzeye cekilmesi,
ortadan kaldmlmasi, veya ortaya cikmasmi engellemek icin egitim kurumlannda
iyi bir psiko-pedagojik
yardimci olmaktir.

yaklasirnm bilincli bir sekilde' ciddiyetle ele almmasma
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1.3 SINIRLILIKLAR

Bu

arastirma, kaynakcalar

teknolojinin,

insan

ruh

saglrgi

kisminda gosterilen kaynaklarla
uzerindeki

olumsuz

etkileri

snurli olup
goz

onunde

bulundurularak yapilrrustir.

1.4 <;ALI~MA iLE

n.on.t KAVRAM VE TERiMLER

1. Teknoloji: insan yeteneklerini suni yollarla gelistirme.
2. Ruh saglzg1: Kisinin kendisi ve cevresiyle uyum icinde olrnasi.
3. Etken: Etki yapan, etkileyen.
4. Edilgen: Etkilenen, etken olmayan.
5. Noroglial: Beyin

sinir hucrelerinin

beslenmesi

ve bakmunda

rol

oynayan temel destek hucreleri.
6. Saldirganlik:

Ofke,

dusmanlik,

rekabet,

engellenme,

korku

gibi

durumlardan kaynaklanan ve karsismdakine zarar vermeyi, onu durdurmayi, ona
engel olmayi, ya da kendini korumayi hedefleyen fiziksel, sozel veya sembolik her
turlu davrams,
7. Siddet: Dusmanhk ve ofke duygulannm, kisilere veya nesnelere yonelik
fiili, yikici fiziksel zor yoluyla dile getirilmesi, saldirganhgm ozgtlrlugtt.
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BOLUMII

KURAMSAL TEMELLER VE

n.on.t ARA~TIRMALAR

2.1. TEKNOLOJi VE RUH SAGLIGI

Teknoloji,

iki ti.ir anlam ifade eder. Birincisi,

alet veya kullamlan

sey

anlammdadir. Ikincisi, bu aletlerin yapirru icin gerekli olan beceri ve surecleri ifade
eder. Genis anlamdaki kullarulis bicimine (birinci anlamma) gore, ornegin, bir tarak
veya bilgisayarlar teknolojiyi ifade eder. Ikinci anlarru ise, bilgisayann toplum ve
insanlar icin kabul gorup benimsenmesine

kadar olan bir sureci icerir. Diger bir

deyimle, teknoloji, insan yeteneklerini suni yollarla gelistirmedir,
Toplumsal

degismede

anldigi zaman teknolojinin

onemli bir kaynak teknolojidir.
yaratugi degismeler kolayhkla

Cevreye bir goz

gorulebilir.

Ornegin,

otomobiller, gemiler, ucaklar, mutfak esyalan, televizyon onemli birer teknolojik
degisme kaynagidirlar. Teknoloji, insanm dogayi denetlemesini olanakh kildigi gibi
insan iliskilerini de etkiler. Teknoloji, degismenin itici gucudur. Teknolojik icatlar
toplumdaki bilgi birikiminin gelisimine bagli olarak ortaya crkarlar. Bu nedenle
gelismis toplumlarda

teknolojik

ilerlemeler

daha hizh bir bicimde gerceklesir

(Ozkalp, 2001: 139).
Teknolojinin

insan yeteneklerini

suni yollarla gelistirmesi

ve toplumsal

degismede onemli bir rol oynamasi ile insanm yasadigi cevrede nicel bir artisa yol
acug; gercektir. Ancak bu nicel artism aym oranda nitel artist sagladigmi soylemek
pek dogru olmasa gerek. Teknolojinin hizh bir sekilde artist insanm icgudulerinin
fazla bir caba harcamadan rahatca doyurulmasma,
almmasma

neden

kolaylasmistir,

olmaktadir.

Bu isteklere,

bir sonraki isteklerinin erkene

teknolojiyi

kullanarak

buna bagli olarak gundelik yasanun beklentileri

ulasmak

artrms, bu da

insanm stresinin normallerin disina tasmasina ve mutsuz olmasma sebep olmustur.

\_
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Bir baska deyisle, teknolojinin

luzla gelismesi

insanlann

mutlulugunu

etkilemistir. ilk caglarda, bazi felsefecilerin yaklasimlan ise soyle olmustur.
Kynism ogretisinin

kurucusu Antisthenes

( 444-368) ve Stoa ogretisinin

kurucusu Kibnsh Zenon (336-264) uygarligm, insanlan erdemden uzaklastirdigi
gorusunun

onculeri

sayihrlar.

Daha

sonra

temelini

Tunuslu

sosyolog

ibni

Haldun'dan alan ve J.J. Rousseau ile surduren yaklasima gore, uygarligm ilerlemesi
insanlarm

mutsuzlugunu

artirrrustrr. Bu yaklasimm

cagdas temsilcileri

Freud,

E. Fromm, H. Marcuse, A. Toffler, B. Russel, M. Duverger ve kimi varoluscu
dusunurlerdir (Ankay, 1998: 19). Arastirmaci, bu kisilerin ortaya koydugu goruslere
ileriki konu bashklan altmda yer verecektir.
Teknoloji,

insan yeteneklerini

yapay olarak gelistirirken

cevresinde bircok degismeler yaratnusnr.

insanm, fiziki

Artik bir yerden bir yere gitmek icin

harcanan zaman daha da kisalrrusnr. Ulasim otomobiller, ucaklar, gemiler v.b gibi
araclarla daha kolay olmaktadir. Bilgisayar - internet sayesinde bilgiye daha cabuk
ulasrnakta,

internetle

banka islemlerini

halledebilmekte,

hatta ahs veris bile

yapilabilmektedir.

Ancak turn bunlar olurken teknolojinin, insan temel ihtiyaclan

disinda hoyratca

ve yansmaci bir sekilde uretilmesi ve kullarulmasi sosyal ve

,

biyolojik bir varhk olan insanm ruh saghgmi nasil etkilemektedir?
Unlti psikanalistlerden
kitabmda,

olaya

olumsuzluklanm,
degerlerin

insan
dogamn

asinmasi,

yabancilasma,

asm

Karen Horney, "Caginuzm
ruh

saghg1

acisindan

kirlenmesi,

asin

uyanlma,

hizli

akil hastahklannm,

bakrrus

yansma,

savas

degismelere

her seyi parayla olcme, teknolojiye

kanser, kalp ve damar hastahklannda

Nevrotik Kisiligi" adh
ve

teknolojinin

histerisi,

uyamama,

bagli hastahklardan

manevi
yalmzhk,
sayilan

luzh artis, ahlaki degerlerin alt-list olmasi,

intiharlann, suclann, bosanmalann,

uyusturucu bagimhhgmin

artmasi olarak ortaya koymustur (Ankay, 1998:25).
Yine unlu bir bilim adami olan Toffler, teknolojinin alternatifinin "bir lokma
bir lurka" olrnadigiru da soyle ifade etmektedir:
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"Teknolojik ilerlemenin diigmesini kapatamayiz: Kapatmamaltytz:
donmekten'

ancak

romantik

aptallar

so:

edebilir.

Dogaya

'Dogaya

donmes: demek,

bebeklerin siskalasmasi, en ilkel tibbi bakimin bile yoklugu nedeniyle olmeleri, koti;
beslenme dolayisiyla beyin yaptlarini gelistirememeleri
yeni teknolojiyi

aptalca ve bencilce

kullandigtmi:

demektir....

Ote yandan,

da dogrudur.

Teknolojinin

ekonomik yararlariru bir an once elde etmek telasi icinde, cevremizi fiziksel ve
sosyal bir yangtn yerine cevirmisizdir." (Toffler; akt; Ankay, 1998:20).
Teknolojik gelismenin bircok faydasi oldu elbet; hastahklara care bulundu,
yolculuk suresi kisaldi v.b. Ancak, sadece fiziksel cevre degil, sosyal cevre, aile
yaprsi ve kisisel ozerklik teknolojik gelismelerden olumsuz etkilendi. Teknolojiye
karsi cikanlann

tezi teknolojik

gelisme

degildir,

Karst olduklan

teknolojik

gelismenin her turlu derde deva oldugu yutturrnacasidir. Teknolojik gelismenin her
alanda ilerleme saglamadigr da ortadadir. Ornegin, teknolojisi en gelismis ulke olan
Amerika Birlesik Devletleri'ne

egitim icin harcanan para 1960'11 yillardan beri iki

katma cikanlrrus olmasma ragmen, yapilan genel testier ogrencilerin

daha cok

ogrenmedigini

ortaya koyuyor. Ttirkiye'de bankalarda rnuthis bir otomasyon var

ama bankaya

girince eskisinden

daha cabuk cikilrruyor. Teknoloji,

oncelikle

insanda acizlik ve bagimhlrk duygusu yaratiyor. insan kendi eliyle yarattrgi bu
duzenin esiri haline geldi. Modernlesme kisisel ozgurluk ve sorumluluk duygusuna
da ket vurdu. Surekli koruklenen tuketim ahskanhgi yuzunden insanlar daha cok
para kazanmak zorunda. Yapmak istedigi isi secebilen, icindeki yaraticr guce yon
verebilen insan sayrsi eek az. Akilci olan insanm hedefledigi tirunu elde ettikten
sonra ise son vermesidir. Ancak tuketim toplumunda neredeyse her gun teknoloji
harikasi yeni bir urun cikiyor piyasaya. Bu urunleri satm almaya ozendirilen
insanlar omur boyu taksit oduyorlar, Bu taksitleri odernek icin daha cok cahsrnalan
gerekiyor tabii. Teknolojinin
Aileyi gecindirmek
cocuklanna

olumsuz etkiledigi kurumlardan

icin daha cok para kazanmak

yeterince vakit ayiranuyor.

biri de aile oldu.

zorunda olan anne babalar,

Halbuki, teknolojik

gelismeye tapanlar

yillarca "bu gelismeler insanm kendine ve sevdiklerine daha cok zaman ayirrnasma
yarayacak" deyip durdular. Arna durum tam tersi oldu. Teknolojiye hayranhgin hat
safuada oldugu donemlerde, bazi unlu harurnlar konuklanna modern olmak adma,
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taze sebze ve meyve ikram etmek yerine dondurulmus yiyecekler ikram etmeyi
tercih ediyorlardi. Turkiye Cumhuriyeti'nin
istanbul' da bir gezisi

sirasmda

eski cumhurbaskanlannda

kendisine

gosterilen

betonarme

Turgut Ozal,
yapilar

icin

kalkmmamn isareti dernisti (Radikal eki,1996:6).
Yukandaki

aciklamalar

1~1gmda, teknolojinin

dogal yapisi arasmdaki dengenin bozulmamasi

ancak insandaki sosyal ve

halinde fayda saglayacagi,

halde insanm yasanurun bircok alanmda olumsuz etkiler yaratacagi

aksi

ve buna bagli

olarak da ruh sagligmm bozulacagidir. Teknolojinin yarattigr yapay dunyada insan,
asm luzh degisrnelere ayak uyduramaz
kahyor, Asin bireysellesmeye

oldu. Asm uyanlmalann etkisi altmda

ve yalmzliga surukleniyor. Asin yansmaciliga

ve

siddete yoneliyor, Bencillesiyor, saldrrganlasiyor, cevre sorunlanyla karsi karsiya
kahyor. Sue oranlannda, bosanmalarda, uyusturucu bagimhligmda, intiharlarda gun
gectikce artislar oluyor.
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2.2 RUH SAGLIGI

Diinya Saglik Orgutunc (WHO) gore ruh saglrgi, kisinin kendisiyle ve
cevresiyle uyum icinde olmasidir. Freud'a gore ise, sevmek ve cahsmaktir.

Ve

sadece ilkel insamn ruh saghg; yerindedir. Cagdas insan gudulerini yitirmenin,
baska

deyisle

dogaya

yabancilasmanm

ve

dogadan

uzaklasmanm

bedelini

odemekte, bu bedel davrarus bozukluklan olmaktadir (Ankay, 1998: 11)

Kesin bir olcut olmamakla birlikte, iyi bir ruh saghgmm genel nitelikleri
sunlardir: Gercekci bir algilama ve mucadele gucu (haz ilkesinden uzaklasma),
kendini oldugu gibi kabul etme (normal bir dilek duzeyi), guvenlik duygusu, alma
ile verme arasmda denge kurma, yamlgilanru tekrarlamama (antisosyal tipler buna
uymazlar), sevgi ve saldirganhgi olurnlu alanlara yoneltmektir (Ankay, 1998: 11)

Ozel nitelikleri arasmda ise, dus gucunde artma ya da azalma, karabasanlar
ve korkulu ruyalar, uykusuzluk (uykusuzluk "insomnia", asm uyku "hipersomnia"),
istahsizhk ve yasamdan zevk almama (ya da bunlann tersi), surekli sucluluk ve
asagihk duygulan (ya da tersi), bazi seylerden korkma (olum, hayvan, yukseklik),
harekette

azalma veya artma, asm yorgunluk

(ya da tersi), yemek yememe

(Anoreksia) ya da asm yemek yeme krizleri (Bulimia) gorulur (Ankay, 1998: 11).

Bireyin, bir yonden kendisiyle, baska bir deyisle ic; benligi, ic; dunyasiyla,
bir yonden cevresini olusturan diger kisiler ve toplurnla bans icinde olmasi, surekli
denge ve uyum saglayabilmesi icin duragan olmayan, devamh degisen ve yenilenen
ruhsal islevlere gerek vardir. Baska bir deyisle, ruh saghg1 devamli bir surecin
urunudur.

Ruhsal bakimdan saglikh bir insanm ozelliklerini saymak, ruh saghgnun
olcutlerini

siralamak

olanagi yoktur. Bircok yakmma

ya da belirtinin

ruhsal

bozukluk smm icinde oldugunu soylernek oldukca gtlctur. Y akmma ve belirtilerin
ruhsal bozukluk

"r

olup olmamasi, bunlann suresi, siddeti, ortaya crktigr cevre,
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toplum, kultur ortami, kisilik gelismesi
gercekle

baglannsi,

denge

ve uyumunu

gore degerlendirilir,

Yasam

ilgisizlik,

coskunluk

kiskanclik,

davranislan

olmayan

icindeki
bozup

boyu kaygi,

bozrnamasi

gibi bircok

i.izi.inti.i, sikmti,

duymayan

insan dusunulemez.

yeri, kisinin olanak ve yetenekleri,

korku,

ofke, asin

haz ve sevinc

sevinc

ve nese

yaratngi

duyan,

gercek

Ancak, bu duygulardan

(Koknel,

Ruh saghgiyla
cocuklukta,

dogumda,

ufak

bir cevrede
engeller

d1~1 duslerden

kusku duyulmalidir

bebeklikte

yaratan

orta yasta,

kaygilanan,

karsismda

cocuk

ofke,

ve bunlara bagli olarak degisik ve cesitli
biri uzun si.irerse,

ya da cok siddetli olursa ruh saghgiru bozan bir nitelik kazandrgi
bicimde

degiskene

gibi korkan

soylenebilir.

Aym

elem veren bir ortamda

cocukca
kisiden

ofke

gosteren,

ruh saglrgi

kendi

acisindan

1999: 1-2)

ilgili sorunlar
genclikte,
yashhkta,

bi.itiin yasarn boyu vardir. Degum oncesinde,
evlenme

ruh sagligi

ve
alam

aile

ici

iliskilerde,

icine giren

gebelikte,

degisik

sorunlarla

karsilasilir,

Ruh saghgnun,

ti<; degisik amaca yonelik ugrasi alam vardir:

a- Insarun icinde yasadrgi cevre ve toplum icinde mutlu, uyumlu ve basanh
olmasmi

saglamak.

b- Ruhsal

dengesizlik,

bozukluk

ve hastaliklann

bir deyisle bireyi, aileyi ve toplumu ruhsal hastahklardan

c- Ruhsal
yardimci

dengesizliklerin,

ve

onlemek.

Baska

korumak.

hastaliklann

tedavisinde

olmak. Bireyi kendine ve topluma yeniden kazandirmak,

insamn

bedensel

ve ruhsal bakimdan

yasadrgi dogal ve toplumsal

Bilindigi
insanm

bozukluklann

olusunu

varoldugu

saglikh

olmasmda

cevrenin buyuk etkisi vardir (Koknel,

gibi, doga-insan

arasmdaki

iliski,

andan gi.ini.imilze dek teknolojik

celiski
gelismeyi

dogdugu,

gelistigi,

1999:5).

teknolojiyi
saglayan

yaratnustir.
gtic, insanla
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doga arasmdaki

catismadan,

savastan

kaynaklanrrustir.

Icinde

yasadigr

doga

parcasmm hava ve yerkuresine iliskin degisrnelere uyum saglamak isteyen insan,
yine icinde yasadrgi doga parcasinm
korunmasim
rtizganndan,

saglanusur.

olanaklanndan

yararlanarak beslenmesini,

Ote yandan dogarnn isismdan,

firtinasmdan,

kasirgasmdan,

gurultusunden, simseginden, yildmmmdan,

rsigmdan,

yagmurundan,

neminden,

kanndan,

gok

selinden, su baskmmdan korkan insan,

doga ve evren karsisinda kendini beceriksiz, ezilmis, gucsuz, guvensiz, yetersiz
gormus; bu durumlann

yarattigi kaygidan,

endiseden

kurtulmak

icin dogaya

egemen olmaya cahsnustir. insanm dogaya uyum saglama ve egemen olma cabasi
teknolojik gelismenin ilk iirunlerini vermistir, Icinde yasadigi dogarun bitkilerini
kesmek, hayvanlanm
insanlan,

avlamak icin tastan turlu arac ve gerecler yapan tas devri

ilkel teknolojinin

ilk adimlanm

atrruslardir. Bir yandan teknolojik

gelismeyi saglarken, ote yandan dogarun yapisiru da degistirmeye baslanuslardir,
Uygarligm

gelismesiyle

dogal yapmm degismesi

arasmdaki

denge ve duzen

bozuldugunda, doga icinde yasayan insanlar icin tehlikeli, zararh bir ortam olrnustur
(Koknel, 1998:84).

Teknolojinin hizla ilerlemesi, dogal ve sosyal bir varhk olan insamn, ruh
saglrgiru etkilemektedir.

lnsarun korkulanndan ve zayifligmdan dolayi, dogayla girdigi savas kendi i~
dunyasinda tahribatlar meydana getirmektedir. Bu durum, insanm sosyal ve dogal
I

yontl arasmda dengesizlik

yaratmaktadir.

Guniimuz dunyasinda insan, yarattigr

teknolojinin rahatligiru yasadigim iddia ederken, cagdas yasarrun altmda bunahyor
ve giderek ruh saghg1 olumsuz yonde etkileniyor. Teknolojinin
yiginlan arasmda, dogal yerlesim alanlanndan

yaratngi beton

ve dogal kosullardan uzaklasarak

canhlar icin hie de dogal olmayan davranislara yonelmektedir.

Dogal yerlesim alanlannda ve dogal kosullar altmda diger canhlar birbirini
yaralamaz, kendi yavrulanna saldirmaz, mide ulseri olmaz, kendi kendini tatmin
etmeye kalkmaz, hornoseksuel ciftler kurmaz, depresyona girmez, intihar etmez ve
kendi turunden olanlan oldurmezler. insanm dogal yasarruyla, cagdas sosyal yasarru
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arasmdaki ucurumun biiyiimesi insan ruh saghgiru olumsuz etkilemekte ve tiim bu
olumsuzluklann ortaya cikmasmda teknoloji belirleyici bir neden olusturmaktadir.
Her ne kadar ruhsal bozukluklann nedenleri, biyolojik, psikolojik ve toplumsal
etkenler altmda aramyor olsa bile, gercek belirleyici, hoyratca kullamlan
teknolojidir. Cunku teknoloji, biyolojik, psikolojik ve tdplumsal yonlerimizi
etkileyebilmektedir.
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2.3 A~IRI YARI~MA , SALDIRGANLIK VE ~iDDET

Kapitalizm,

toplumlan

duygusunu korukleyerek

ve insanlan

smiflara ayirmisur.

insanlan ve toplumlan,

Biz ve otekiler

askeri, siyasi ve ekonomik bir

yans icerisine sokmustur. Bu yans, teknolojiden beslenmektedir. Asm yansmacihk,
asm

yansmaci

toplumlan

buna

bagh

olarak

da teror,

siddet

ve savaslan

dogurmustur.

2.3.1. insan Dogasmda Asm Yarrsma , Saldirganhk ve Siddet

Yansma, teknolojik ve ekonomik gelismeyi saglayan en onemli gi.idi.ilerden
biridir. ilkel insanlar (Tarih oncesi) tutkulu bir mi.ilkiyet ugrasi ya da 'varhklara'
karsi bir kiskanchk gelistirmek icin hicbir olanaga sahip degillerdi; cunku ne dort
elle sanlacak ozel mi.ilkiyet ne de kiskancliga neden olacak kadar onernli ekonomik
farkhhklar vardi. Buna karsihk, yasarn bicimleri, isbirligini ve banscil yasantinm
gelismesine uygundu. Baska insanlan

somurme arzusunun olusmasi icin hicbir

dayanak yoktu (Fromm, 2000:206). Yukandaki ti.im bu nedenler ilkel insam asm
yansmacihktan uzak tutuyordu.

Toplumlann

yorulmak bilmez ilerleyisi, arasurma, icat etme gibi iki guclu

icgudumuzu alabildigine koy vermeyi gerekli krlrmsnr. Bunlar bize atalanrruzdan
kalan biyolojik mirasm aynlmaz parcalandir. Yapma ya da doga karsiti bir yanlan
yoktur.

Bi.iyi.ik guclulugtimuztln

oldugu

kadar,

bi.iyi.ik gucsuzlugumuzun

de

kokeninde bu iki icgudu yatmaktadir (Morris, 1986:9).

Arastinci

ve icat etme icguduleri yanmda , yartsma ve degerlendiriliyor

olma duygulan da asm yansmaciliga, neden olabilmektedir.
Baskalanrun

varhgi di.irti.iyi.i, uyanlmayi

ya da gi.idi.ilenmeyi artmr. Bu

yaklasim bir denence olarak var olsa da ve bu etkiyi ortaya cikarmak icin tam olarak
ne ti.ir bir di.irti.ini.in ve ne ti.ir ozgtll kosullann gerekli oldugu konusunda sorular var
olsa da. Baskalanrun varhgi hie degilse insanlarda yansrnacihgi ve degerlendiriliyor
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alma duygusuna yol acmaktadir. insanlar her toplumsal durumu yansmaci olarak
yorumlamak egilimindedirler (Freedman ve Digerleri, 2003:576).

Freedman,
aciklamaktadirlar
bulunmamasma

Sears

ve

(2003)

bu

: iki kisi bir odada bulunduklannda,

iki

karsilasnrdigiru

birakilsa

bile,

kendisiyle
birey

yansugmi

kendi

soyle

duygular yasayabilir.

bulundugu, ucuncu birinin edimlerini

ya da diger kisinin

bir tarafa

duyguyu

acik herhangi bir neden

karsin, her biri digerine karsi yansmact

Ortulu bir yansmacihgm

olasihklar

Carlsmith

(performansiru)

dusunebilirler.

edimini

diger

Bu

kisininkiyle

karsilastirabilir ve ondan daha iyi yapmak isteyebilir, boylece de ne yaptigma bagli
olmaksizin diger kisinin varligr icsel bir cesit yansmaya yol acabilir.

Baskalanrun varliguun uyandirdigi diger ve belki de daha onemli bir gudu
de

degerlendiriliyor olma duygusudur.

Herhangi

bir

toplumsal

durumda

reddedilmekten korktugumuzu ve sevilip kabul edilmek istegimiz, bir gecek olarak
ortada durmaktadir. Oyle goruluyor ki, bu guduler gercekten bir baskasiyla birlikte
oldugumuzda daha gucludur. Orada bir baskasi daha bulundugunda her zaman sizi
yargihyor olmasi olasihgi da vardir, Gorunusunuze, davranislanmza ya da belirli bir
isteki ediminize (eforunuza) bakiyor olabilir. Diger kisi gercekte sizinle tumuyle
ilgisiz de olabilir fakat sizi degerlendiriyor oldugunu varsayma yonunde bir egilim
vardir. Degerlendirmeye

iliskin bu duygu, bireyin gudulenme di.izeyini artmr ve

sozu edilen ti.irde etkilere yol acar (Freedman ve Digerleri, 2003:577).

Gerek arastirma gudusu ve icat etme gudusu, gerekse yansmacilik
degerlendiriliyor

alma duygulan,

teknolojik ilerlemeyi ve ekonomik

ve

gelisrneyi

saglayan onemli gi.idi.ilerden ve duygulardandir.

Asin

yansma

getirdiklerinin

yanmda

daha

eek

goturmektedir.

Asm

uyanlma nedeniyle ruh saghgi bozulmaktadir. Bugunku di.inya savaslanrun nedeni
uluslann

ekonomik

cikar

catismalandir.

E. Fromm' a gore

saldrrganligi ilkel insana gore daha fazladir (Ankay, 1998:26).

9agda~ insanm
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Yukandaki aciklamalar, yansmacihgm insan dogasinda var oldugunu ortaya
koymaktadir.
yaratmak

Ancak bu yansrna

ve insanm

yasamsal

duygusu insanlarda,
ihtiyaclanru

daha guzeli, daha iyiyi

karsilamak

yonunde

kullarulmasi

durumunda yararh olabilecegi seklindedir. Gunumuzde gerek insanlar arasi, gerekse
uluslann kendi aralanndaki asm yansmacilik, saldirganlrgi ve siddeti artirmaktadir.

Saldirganlik, sozcugu etimolojik anlamda Latince 'ad' (dogru) ve 'gradi'
(adim) sozcuklerinden

olusmustur.

ingilizce'de

'agression'

olarak ifade edilen

sozcuk, ileriye dogru hareket etmek anlamma gelir. ingilizce karsiligi 'regrediden'
gelme 'regression' sozcugu ise geriye dogru hareket etme anlamma gelir.

Saldirganlik dogrudan ya da aracsal nedenlere bagli olarak, kulturel ortam
tarafmdan saldirganca kabul edilen, kisisel acr ve maddi zarar sonucu doguran
davraruslardir (Ankay, 2002: 1).

Saldirganlik konusunda cesitli gorusler bulunmaktadir.

Bu goruslerin bir

birleriyle benzer yonleri oldugu gibi, farkh yonleri de vardir, Bu gorusler tic; ana

baslik altmda ele alinmaktadir. Bunlar, biyolojik goriisler, cevreci goriisler ve
eklektik goriislerdir.

Dogustan ve biyolojik gorusun temsilcilerinden cogu Charles Darwin'in
evrim teorisinden esinlenmislerdir. Bunlann icerisinde Lorenz ve Freud daha eek
etkili olmuslardir. Lorenz'e gore insanlarda icgudusel bir enerji birikimi olmakta,
yeterince enerji birikmisse, bir uyaran olmasa bile patlamaya donuserek saldirgan
davranislar meydana gelmektedir. Lorenz, bugunku uygar insanm, saldirganlik
durtusunu yeterince bosaltmamarun acisim cektigini belirtmektedir. Freud' a gore
saldirganhk, insanm dogasmdan kaynaklanmakta, bunu bir icgudu olarak
nitelendirmektedir. Eros ve Thanatos (olum, yikicihk) bir icgudu olarak, super-ego
(list benlik) ise toplumsal degerlerin insan uzerindeki yansimasi olarak etkili
olmaktadir ve bu ikisi surekli catisma halindedir. Bunun sonucu olarak da ya
nevrozlar ya da kulturel urunler olusmaktadir (Ankay, 1998:200).
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Saldirganlrgi cevreci gorti~ acismdan ele alanlar arasmda Margaret Mead,
Bandura ve Dollard yer almaktadir. Mead, savasin biyolojik bir gereklilik degil
ktilttirel bir bulus oldugunu savunmustur. Mead, savasi dtiello ile karsilasurrrus her
ikisinin de anlasmazhklarla ugrasmak icin birer kulturel bulus olarak betimlemistir.
Bandura ise taklidin, ornek almamn ve ogrenmenin saldirganhk tizerindeki rolunu
vurgulamaktadir,

Dollard

ise

"engellenme-saldirganhk"

hipotezini

ortaya

koymustur. Bu hipoteze gore ise, saldirgan hareketler cevredeki engellemelere tepki
olarak yapilmaktadir. Buradaki saldirgan hareketlerde bireysel aynhklann da onerni
vardir (Morgan, 1988:390 - 392).

Saldirganhgi

eklektik

( duruma

gore en faydah)

goruse gore ele alan

arasurmacilar arasmda onemli olanlar ise, Erich Fromm ve Bertrand Russel'dir,
Erich

Fromm

saldirganhgm

icgudu

veya

kosullanma

tirtinti oldugu

hakkmdaki gorusleri elestirerek, her iki tur saldirganhga da yer vermistir, Ancak
icgudu olarak kabul edilen zararsiz saldirganhk (yumusak saldirganhk) hayvanlarda
ve insanlarda yiyecek ve korunma gereksinimi nedeniyle vardir, Kiyici ve yikici
saldirganhk

ise

yalmz

insanda

vardir

ve

acgozlulugun

urunudur.

Politik

sistemlerdeki farklihklar kaldinlmak suretiyle insan yikicihgi da onlenebilir.

Saldirganlik konusunda Bertrand Russel, Fromm'un gonislerinde

oldugu

gibi, hem kahtmu hem de egitimi kabul etmektedir (Ankay, 1998:205).

Banh bir psikiyatrist olan Howard C. Cutler, MD. Budist bir rahip olan
Dalai Lama ile yaprrus oldugu genis kapsarnh konusrnalar sonucunda
oldugu

"Mutluluk

Sanati"

adli

eserinde,

Dalai

Lama

saldirganligi

yaznus
:joyle

aciklamakta. "Esas dogami: iyi ve sefkatli olmakur. Tabii ki, sadece zihinlerimizde
degil ayni zamanda aile icinde, diger insanlarla aramizda, sosyal, ulusal ve kiiresel
seviyede de kavga ve cekismelerin varolduklari gercegini yadstyamayiz: Bu actdan
bakildiginda
ctkarabilir.

bazilan,

insan

dogasinin

temelde

Yine de inanctm insan dogasinin

saldirgan

oldugu

temelde sefkatli

sonucunu

ve iyi oldugu

yonundedir. Ofke, siddet ve saldirganltk tabii ki ortaya ctkabilir, fakat hence daha
ikincil ya da yuzeysel seviyede_dirler".
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"Saldirganca
akil dilzeyinin
gucumuzun
nedenle,
bir

bir

yanhs

davramlsa
sonucu

bile, bu tiir kavgalann insan dogasindan

olarak,

kullarulmasr

olduguna

dengelenmeden

o zaman

kadar siddet uygularsak

donmekte

aklm

geldiklerine

ve zekanm

zekasi,

olabilir.

daha sonradan

sefkatle
Insam

nihai cozumunun,

yatugina

-Onlil bir zooloji

inamyorum."

bilgini

ya da hayal

inamyorum.

dogru

felakete

ya da ne kadar cok kotu sey yaparsak

hem de dissal kavgalanrmzin
dogamiza

insan
yikici

bir zeka,

meydana

iyilik olduguna

inamyorum.

gelisirse

dengesiz

nedeniyle

temel ve asil dogarmzin

gelisim

yani

cok insanm

gelen
sekilde

goturebilir.

yapahm

iyi ve sefkatli

bir

Bu

Ne

hem icsel

olan temel insan

(Cutler ve Kutsal Lama, 2001:65).

olan Desmond

Morris

primatlar

uzerinde

yapugi

arasnrmalar sonucunda, ki insam da bu ailenden olan bir tur olarak ele alrmstir,
saldrrganhgi soyle acrklamaktadir: biyolojik duzeydeki tur - ici saldirganhklann
amaci dusmaru oldurmek degil sindirmektir. Yenik dusen, hayatma son verecek
darbeleri atlatir cunku ya dize gelmis ya da kacrmsur. Her iki halde de saldirganhk
sona erer. Sorun cozumlenir ama kazanmakta olan tarafm yenilen tarafm yanstinci
isaretlerin goremeyecek

kadar uzakta oldugu durumda saldm olanca siddetiyle

devam eder. Dovuse son vermek icin ya dusmanin onumuzde diz cokusunu ya da
kacip gidisini gozlerimizle gcrmemiz gerekir. Oysa cagdas saldirganligm erisilmez
uzakliginda bunlan gormek imkansizdir ve bu yuzden de hicbir hayvan turunde
rastlanmayan toptan bir katliam surup gitmektedir. Ne gariptir ki kendi kendini
mahvetmek olarak niteleyebilecegimiz

bu davramsi destekleyip yardim eden de

tilrumiize ozgit bir evrimden gecen isbirlikci niteligimiz

olmustur, Bu onemli

ozelligimiz av pesinde kostugumuz donemde cok yararh olmussa da, simdi bize
karsi

cephe

alrrustir.

saldirganhklarda

Karsihkh

kitleyi

dayamsrnaya

ayaklandirmak

icin

olan

egilimimiz

kullamlmaya

tur

baslannustir.

-

ici
Av

sirasmdaki baghhk dovuste baghliga donusmus ve savas dogmustur. Gecirdigimiz
uzrnanlasrrus av-oldunicii evrim sonucu otomatik olarak rakip av- oldurucu bir
nitelik

kazandigirruz,

surulmustur.

Veriler

dogal bir icgudu
bunun

ile rakiplerimizi

aksini karutlamaktadir.

oldurdugumtlz

Hayvan,

oldurrnek

one
degil,

yenmek ister. Saldirganligm amaci yok etmek degil, hakim olmaktir ve bu konuda
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diger ttirlerden temel bir farkhhk gosterdigimiz soylenemez (Morris, 1985: 17 4 175).

Saldirgan davraruslar ve siddet eylemleri, ofke, kaygi, korku gibi duygu
durumlannm

sonucudur. Bir dusunceyi zorbahkla siddet kullanarak kabul ettirme

tarihte pek cok ornekleri goruldugu gibi geri tepen bir silah olmus, karsi siddet
dogurmustur,

Boylece siddete siddetle karsi cikma k1S1r dongusu suregelmistir.

Iletisim caginm getirdigi hizh toplumsal degisim; toplumsal yap1y1 ve kulturu
olusturan sistemin sarsilmasi; ekonomik ve politik calkanti, toplurnlarm kargasa
icinde

kalmasma

yol

acnusur.

Bireysel

ve

toplumsal

kargasa,

saldirgan

davrarnslann ve siddet eylernlerinin kaynagidir. Bu kaynak insanlik tarihi boyunca
saldirgan davramslar ve siddet eylernlerini beslemistir (Koknel, 2000:20)

Siddet (Violence)

sozcugu

genel anlamda

asm duygu durumunu,

bir

olgunun yogunlugunu, sertligini, kaba ve sert davrarusi nitelendirir. Ozel olarak,
saldirgan davraruslan, kaba kuvveti; beden gucunun kotuye kullamlmasmi; yakan,
yikan, yok eden eylernleri; tasli, sopali, silahh saldinlan,

birey ve topluma zarar

veren etkinlikleri belirler (Koknel, 2000:20)
Yukandaki

saldirganlik ve siddetin tammlanna

bakildrgi zaman

siddet;

saldirganhgin ozgurlugudur denilebilir.

Saldirgan davraruslar ve siddet eylemlerini iceren orneklerin, ekonomik,
egitim ve kultur duzeyi dusuk olan toplum kesirnlerinde bulunan erkekler arasmda
daha cok bulundugu gozlemlenmistir.

Cogunluklar gecekondu kesiminde yasayan,

i<; goclerle buralara gelip yerlesmis olan insanlar karsilasnklan
sorunlan cozmek icin saldirgan ve siddet eylemlerinden

engelleri asmak,

yararlanirlar. Saldirgan

davranislara ve siddet eylemlerine iliskin ornekler cogaldikca, bunlann etkinligi
goruldukce

bireylerin

bunlan

benimsemesi,

toplumsal

boyutlara

ulasmasi,

genellesmesi, yayilmasi artar. Toplum saldirgan davranislar ve siddet eylernleri ile
iliski, iletisim, baglanti kuran, bunlann

yolunu, yontemini olusturan, egitimini,

ogrenimini veren bir okul durumuna gelir (Koknel, 2000:48).
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Yukandaki
esas belirleyici
dengesizlik

aciklamalara gore; gecekondu kulturunu ve i<; gocleri yaratan
teknolojinin

hizla

sonucu ekonomiden

insanlann

artmasidir.

Ekonomik

esit yararlanamayan

insandaki saldirganligm

ve bu

ya da daha az yararlanan

asm uyanlmalan ya da yetersiz uyanlmalan

doyurulmasi

dengesizlik

sonucu veya hemen

ve siddetin belirleyicilerindendir.

Olumsuz

kosullarda yetisen insanlann saglikh kisilik gelistirmeleri daha zor olmaktadir.
Koknel

"Siddet"

surecinde,

kisiligi

bozukluguna

adh eserinde,
olusturan

kisiligin,

katmanlarda

yol acar demektedir.

yasantilanndaki

degisme,

gelisme

ve olgunlasma

yer alan olumsuz

Kisilik bozuklugu

etkenler

kisilik

gosteren insanlar ruhsal

catisma, celisme nedeniyle baskalanyla, icinde yasadiklan aileye,

yakm ve uzak cevreyle, toplumla, kulturle saghkli iliski kuramazlar. Toplumun
davrarus kahplanna,
durtulerden

davrams

orneklerine

kaynaklanan

uyum saglayamazlar.

davraruslan

bastiramazlar,

Icgudulerden,

denetleyemezler,

engelleyemezler. Bu nedenle gerekli gereksiz kizip ofkelenirler. Dogaya, insanlara,
nesnelere yonelik saldmlar yapar, siddet eylernlerinde bulunur (Koknel, 2000:49)
(Burada

disa

vurma

savunma

mekanizrnasi

kullarulmaktadir.

Bu

savunma

mekanizrnasiru antisosyal kisilik bozuklugu olan kisiler de kullanmaktadir.)

Saldirganhk

ve siddetin bulundugu

ortarnlar, kisilik bozukluklannm

da

ortaya cikmasina zemin hazirlamaktadir. Bu bozukluklardan once korku ve kaygilar
normalin disma tasabilmektedir.

Iyi bir cocukluk donerni gecirrneyen kisi gee

cocukluk ve genclik caginda ve daha sonraki caglarda bozuk bir kisilikle yasadigi
toplumda

yerini

alabilir.

Amerika

tammlanmasi ve siniflandmlmasi
bozukluklanndan

psikiyatri

el kitabmda

birligi

psikiyatride

hastaliklann

(DSM - IV - TR) yer alan kisilik

paranoid, antisosyal, sizotipal ve sizoid kisilik bozukluklannda,

saldirganlik ve siddet, kisilik yapismin temel davrarus bicimini olusturur. Bu kisilik
bozukluklan
toplum

biyolojik nedenlerden de olabilmektedir.

kendi

antisosyal,

paranoid,

sizoid

ve

Bu acrklamalara gore her
sizotipal

v.b

kisilerini

yaratabilmektedir.

Yukandaki

aciklamalar

sonucunda,

insandaki

saldirganhgm,

dogasmda

yumusak saldirganlik olarak var oldugudur, Ancak teknolojinin asm yansmacihkla

19

birlikte hizla artmasi, insan ruh saghgmi
dengeyi

bozmaktadir.

Buna bagh

yikici bir saldirganligm

bozmakta

olarak

ortaya cikmasma

bu da insandaki

da insan dogasmda

sosyal ve dogal

olmayan

kiyici

ve

neden olabilmektedir.

2.3.2. Teror, Siddet ve Savas

'Teror' (tedhis) sozcugu dehset, korkutma, yildirma anlammda kullamhr.
Belirli bir alt kulture dayanan gorustt, gucu, yetkeyi baskiyla, korkuyla, zorla kabul
ettirmek amaciyla sistemli bicimde siddet kullanmayi icerir. Bu sozcuk ilk kez
Fransiz

Devrimi'nde

devrimcilerin

kralcilara,

kralcilann

devrimcilere

karsi

giristikleri siddet eylemleri sirasmda siyasal nitelik kazannusur. Terorist (tedhisci)
ise, baskalanna dehset, korku veren, terorle ilgili, teror yanlisr, teror eylemlerine
katilan insandir. Terorizrn (tedhiscilik),
toplumsal alt kulturlerin baskalanna,

yildirrna siyaseti olup, bireylerin ya da

topluma yonelik siyasal siddet eylemlerinin

tumune verilen addir. Bu siddet eylemi, ulkeyi bolmek, siyasal rejimi yikmak, bir
siyasal gorusu egemen kilrnak amacma yonelik olabilir. Cinayet, rehin alma,
patlayici

yerlestirme,

yonternleridir.

toplu

Boylece

duyarsizlastmhr.

katliam,

toplum

Gunumuzdeki

soykinm,

korkutularak,
teror

en

sik

kullamlan

terorizm

yildinlarak

(terorize

edilerek)

ulkeleri

bolmek,

eylemlerinin

altmda

parcalarnak amacmm bulundugu kabul edilmistir." "Savas (harp) (cenk) sozcugit
catisma,

cekisme,

didisme,

karsilik.mucadele

anlammda

kullaruhr.

Sozluk

anlanuyla savas, iki ya da daha 90k ulkenin birbiriyle diplomatik iliskiyi keserek,
silahli kuvvetlerle giristikleri catisma, kavga olup, saldm ya da savunma amaciyla
yapihr." (Koknel, 2000:26)

Daha onceki bolumlerde saldirganlrgm dogal olanmm, yumusak saldirganlik
oldugu ifade edilmistir. Siddetin ise saldrrganligm ozgurlugu oldugu belirtilmistir.
Buna gore saldirganhk gibi siddetin de ttirlerinin olmasi gerekmektedir. Yani hangi
tur saldirganlikta ne tur siddet kullanihr.
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Cagdas psikanalistlerden Erich Fromm (2000) siddeti:

a- Oyuncu siddeti
b- Tepkisel siddet
c- Dengeleyici siddet
d- Arkaik (ilkel) 'kana susarrushk' olarak smrflandirrrusur.

Oyuncu siddeti, siddetin
gudulenmeyen

yikim

daha 90k hunerlerini

amaclamayan,

gostermek

nefret

cabasiyla

ve

yikicihkla

kullarulan

ttirlerinde

gorulur, ilkel kabilelerin savas oyunlanndan, Zen Budistler'in kihc dovus sanatma
kadar bircok yerde gorulebilir. Bu gibi dovus oyunlannda amac oldurmek degildir;
sonucta rakiplerden birisi olmus bile olsa bu sanki 'yanhs yerde duran'

rakibin

hatasidir.

Tepkisel siddet, oyuncu siddetinden daha buyuk bir pratik oneme sahiptir.
Tepkisel

siddetle kisinin kendisinin

veya baskalanrun

yasanuru,

ozgurlugunu,

onurunu, mtilkiyetini korumak icin basvurdugu bir siddet turudur. Bu siddet turii
olumun degil yasanun hizmetindir. Amaci yok etmek degil korumaktir.

Sadece

usdrsi tutkulann degil aynca bir olcude ussal bir hesabm da urunudur. Dolayisiyla
bu siddette amacla arac arasmda belli bir oranti soz konusudur. S1k, sik tehdit
altmda olma duygusu ve sonuctaki tepkisel siddet gerceklige degil, insan aklmm
yonlendirilmesine

dayamr; zaman, zaman siyasi ve dini liderler taraflanm

bir

dusman tarafmdan tehdit edildikleri konusunda ikna eder ve boylece oznel bir
tepkisel dusmanhk yaratirlar. Bu yuzden hakh ve haksiz savaslar arasmdaki aynm
son derece kuskuludur, cunku genellikle her bir taraf kendi konumunu saldmya
karsi bir savunma konumu olarak sunmayi basanr.

Dengeleyici siddet, patolojik (hastahkh) bir siddet bicimidir. Gucsuz bir
insanda uretken etkinligin yerine konan bir siddet turudur. Kokleri gucsuzlukte yatir
ve gucsuzluge karsi dengeleyici olan bir siddettir, Yaratmayan insan yok etme
duygusunu tasir. Dengeleyici siddetle yakmdan ilintili bir sey de ister hayvan olsun
ister insan,bir canli uzerinde tam ve mutlak bir kontrol sahibi olma itkisidir.
Sadizimin ozii bu itkidir. Dengeleyici siddet yasanmamis sakat bir yasamm zorunlu
sonucudur. Bu siddet tiinl yasamm hizmetinde degildir. Y asamm yerine konan
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patolojik bir olgudur. Y asarndaki sakathgi ve boslugu gosterir, Dunya tarihinde bu
tiir siddeti kisiliginde

bulunduran

ve gerek kendi toplumuna

gerekse

baska

toplumlara buyuk acilar yasatan liderlere rastlamak mumkundur. Hitler buna en
guzel ornektir.
Arkaik

(ilkel kana susamtslik),

ilerlemekten

ve tam anlarruyla

insan

olmaktan korktugu olcude yasarru asmanm bir yolu olarak oldurme tutkusudur.
Oldurmek, oldurmenin mannksal bir secenegidir. Bu kana susarrushk bireylerde
gozlemlenebilir;
durumlannda

bazen

fantazilerde

veya rtiyalarda

veya cinayetlerde. Savas zamanlannda

bazen

agrr ruh hastalik

normal toplumsal ketlemeler

ortadan kalktigmda belli azmhklarda gozlenebilir. Arkaik anlamda yasamm dengesi
olabildigince cok oldurrnek ve yasarru kana doyunca, oldurmeye hazir olmaktir. En
derin gerileme duzeyinde yasamm olumlanmasi ve asilmasidir. Oldurrnenin ya da
oldurulmenin yasarru yoneten kutuplasma oldugudur. Eski toplumlardan Aztekler'in
Tann'ya kurban vermeleri buna ornektir.Tann'ya

kurban vermekle yasarrun devam

edecegine inarulmaktadir (Fromm, 2000:26 - 29)

Erich Fromm'un siddet ttirleri ile ilgili yaprrus oldugu simflamaya bakildrgi
zaman ilk ikisinin yani oyuncu siddeti ile tepkisel siddetin yumusak saldirganhgin
ozgurlugu oldugunu, diger ikisinin de yani dengeleyici siddet ve arkaik (ilkel) 'kana
susanusltk'

ise hastahkli bir yapiyla gttnumuzde yer alan yikici saldirganhgm

ozgtirltigti oldugu gorulebilmekte,

Daha once de belirtildigi gibi yumusak saldirganhk butun canlilarda icgudu
ve durtu olarak kabul edilmis dogal bir saldirganlik turudur. Yikici saldirganlik ise
sonradan ogrenilmis hastahkli bir saldirganhk ttirudur. lnsarun evrimlesme surecine
bakildigi zaman sanki de teknolojinin

hizla artmasma bagli olarak dogmus ve

yasamda yerini alrrustir. Unlti zoolog D.Morris'i

(1985) 'Ciplak Maymun'

adh

eserinde yukandaki bu gorti~ti dogrularcasma bir gonls ortaya koyrnaktadir.

Morris,
niyetliyse

Ciplak Maymun

adh eserinde;

kendi turunden hayvanlan

demistir. Tur ici saldirganhklann

oldurmesi

'bir tiir yasanuru

surdurmeye

kadar ters bir tutum olamaz'

kisrtlanmasi ve denetlenmesi zorunludur. Turun
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avlanma

silahlan

tedbirlerin

ne kadar

kuvvetli

ve amansizsa,

de o kadar siki ve saglam tutulmasi

tiir-ici

gerekmektedir.

bunun bir turu olarak kabul ettigi insan arasmda

mukayese

onemli

insanlann

dogal

silahlannm

anlatmaktadir.
Silahsiz

Onlann

dovuste

Bunu nedeni

disleri

tutup

isirmanm

onernli

de, cocuklann

oldugunu

isirdiklanm
oldugu

causmalan

bizler

tutup

yaparak
ise

sikar

tek donemin

kol ve el kaslannm

Morris,

primatlarla

primatlann

elleri

oldugunu

cagr donemidir.

gelismis

olmamasidir.

Morris' e gore yapma silahlar onceleri diger turlere karsi kendini korumak
avlanmak

amaciyla

bir egilim

olarak

geli~tirilmi~tir.
belirmistir.

herhangi

bir acil durumda,

(Morris,

1985: 173)

Teknoloji

iirunti

dti~manm

arasmdaki

dramatik

bir

basan

Tur-ici 9at1~malarda kullamlmasi,

Ancak

bu silahlar

fazla dti~tinmeksizin

silahlann

mesafenin

onemli

bir kere ortaya

icin ya da

ikinci derece
ciktiktan

sonra,

el atilan bir arac haline gelmistir

unsurlanndan

uzatilmasidir.

en

ya da yumruklanz.

cocukluk

yeterince

onleyici

Atesli

birisinin

silahlarm

saglanmis, ama yine de durulmarms,

saldirgan

ortaya

ile

cikmasiyla

ucaklardan

atilan

bombalarla menzil iyiden iyiye geni~lemi~, giderek arazi roketleriyle salduganm
yumrugu olaganustu uzakliga ulasabilmistir. Bunu sonucu olarak da amac rakiplerin
yenilmesi olmaktan 91k1p, ayirt etmeksizin yok edilmesine donusmustur (Morris,
1985: 17 4) . Bu, canh dogasina aykm bir durumdur. Daha onceki konuda da ortaya
konuldugu
korumasma

gibi dogal

olan yumusak

ve varligiru stirdtirmesine

saldrrganhktir.
yoneliktir.

Bu da insanm

kendini

Bu konuya verilebilecek

en

dramatik ornek, Amerika Birlesik Devletleri' nde 11 Eylul 2001 'de meydana gelen
ve unlu ikiz kulelerin yikilrnasi ve binlerce insanm olumuyle sonuclanan teror
olayidir. Orada olen insanlarla teroristler arasmda hicbir bag bulunmamaktaydi.
Birbirlerini tanimamaktaydilar.

Teroru gerceklestirenler

ABD'den uzak Ortadogu

kokenli insanlardi. Morris'in de dedigi gibi, salduganla ve diisman arasmdaki
mesafe uzamis yumrugun yerini teknoloji harikasi ucaklar alnustir. Daha once de
belirtildigi gibi 'siddet siddeti dogurur' k1S1r dongusu, bu olaydan sonra ABD'nin
Afganistan'a savas ilan etmesi ile devam etmis, ardmdan Irak da bu savasin icine
dahil edilmistir. Y ani teror savasi dogurrnustur. Her iki durumda da saldirgan ve
siddet olaylanm gormek mumkundur.
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Teror,

siddet ve savas insanlann buyuk korkular

yasamalanna

neden

olmaktadir.

Korku ve kaygi, insanm

gunluk yasanurun

onemli bir parcasidir.

Bu

nedenle, insanm korkmasi, korkulu durumlan yasamasi hayatm dogal geregidir.
Belli olculer icinde korku insanm bedensel,

ruhsal, toplumsal durumunu, rolunu,

yerini kollamasi, korunrnasi, denge ve duzen icinde surdurmesi uyumunu saglamasi
icin gerekli bir duygudur. Dolayisiyla yararhdir.
Kisiden
davraruslannda

kisiye

degisen

belirli

bir sirurdan

sonra korku

insanm

tum

egemen olur. Belirli olculer icinde bireyin insanca duygularla

yasamasiru saglayan korku, bu olculer bozuldukca, darahp genisledikce, buyuyup
kuculdukce kisinin butun giinluk yasamuu, amaclanru, beklentilerini, duygulanru,
dusuncelerini,

inanclanru etkileme baslar. insana haz ve mutluluk veren, nese,

sevinc, umut gibi butun duygulanni

silip goturur. Karamsar, kotumser, endiseli,

kaygili, korkularla cevrilmis bir insan cikar karsirmza ve giderek kisinin ruh saghg1
bozulur. Ruhsal bozukluk ve hastahklar gorulur. Ruhsal bozukluk ve hastahklarda
ortaya cikan koku durumuna fobi denilir. Aynca insanm icinde bulundugu kosullar
kaygi duzeyini artirarak snurlanrn genisletirse genel kaygi bozukluklan da ortaya
cikabilir.

Obsesyonlar

(saplantilar)

ve

kompulsiyonlar

(takinti,

zorlayici)

bunlardandir. Bu tip saplantili, takmakh zorlu dusunce ve hareketler korkulardan
kaynaklarur (Koknel, 1992: 16-18).

Tum bu aciklamalardan

sonra, teror, siddet, asm yarismacilik

bir dunyada

ve yikici

saldirganhgm

olmadigi

Dusuncesine

yonelmek

ogrenebilmek

ve arasnrabilmenin yolu bahsedilen hastahk yapici davranislardan

insanm

insan ruh hali ve yasarru nasil olurdu?

arastmci

yonunun

dogasi

geregidir.

Bunu

uzak bir yasarru benimseyen insanlan incelemekten gecer.
Amerika Birlesik Devletleri'nde sayilan yuz bini bulan Amishler savasa ve
teknolojiye direnen insanlardir. Yasamm savasta olunrneyecek kadar kutsal, dunya
ise teknolojiyle kirletilmeyecek kadar fedakardir gorusunu benimsemislerdir. Distan
bakildigi zaman orta cag insarum andiran gorunusleri

altmda yuzlerinde eksik

-, olmayan tebessum, gunumttzun surat asici hastahgi stresten habersiz olduklanru
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gosterir. Amishler belki de dunyarnn ilk savas karsitlandrr. Savasa insani acidan ve
ahlaki acidan karsidirlar. Diinya o kadar buyuk ki herkesi doyuracak kadar
cornerttir. Bu yuzden savasa gerek olmadigmi soyluyorlar. Savasa karsi direnisleri
ve bu konudaki boyun egmez tutumlan askeri uniforrnayi cagnstirdigi gerekcesiyle
dugme kullanmayi dahi reddediyorlar. Teknolojiyi reddettiklerinden yasamlanru
ilkel yonternlerle surdurmektedirler. Tarlalanm karasabanla surup ekmektedirler.
Televizyon, camasir makinesi gibi elektrikli ev aletlerini kullanrruyorlar. Evleri
dogal olarak dosenmistir. Ciceklerin yerinin bahce oldugunu soyleyerek ev
icerisinde kesinlikle cicek bulundurmamaktadirlar (Cumhuriyet, 1991: sayi 268).
Gunumuz insam ise savaslarla, teror ve siddet olaylanyla kendine yabancilasmayi
ve yalmzhgi yasarken dogaya yabancilasmasiru da telafi etmek icin apartman
dairelerini botanik bahcesine cevirmektedir.
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2.4. A~IRI UYARILMA

insan

ve hayvan

organizmasmda

ogrenmenin

olabilmesi

ve harekete

gecebilmesi icin, optimal duzeyde bir uyanlrmshk durumunun olmasi gerekir. Asm
uyanlma

veya yetersiz uyanlma

ogrenmeyi

olumsuz etkilemekte

bu da stresi

artirmaktadir.

Bir canh etkin hale gelmek icin belli dis uyaranlara ihtiyac duymaktadir,
Ancak tam anlarruyla canh bir kisi etkin bir hale gelmek icin ille de belirli bir dis
uyarana gereksinme duymaz; o kendi uyaranlanm
dolaylarmdaki

kendisi yaratir. Tipki bes yas

cocuklann kartondan, taslardan, tahtalardan, bildikleri her seyden

kendi dunyalanru yarattiklan gibi. Ne var ki, alti yasindan sonra cocuk edilgen hale
gelmekte ve edilgen kalabilecekleri,

yalmzca tepki gosterebilecekleri

bir bicirnde

uyanlmak isterler. Gelistirilmis oyuncaklar isterler ve kisa bir sure sonra bunlardan
sikihrlar. Arabalar, giysiler, gezilecek yerler ve sevgililer konusunda buyuklerinin
davrandiklan gibi davranmaya baslarlar (Fromm, 1993:303)
Organizmanm

yasamim surdurebilmesi

icin gerekli olan su gibi, yiyecek

gibi maddeler ya da uyku gibi kosuldan mahrum birakilmissa, organizmamn bu
durumuna gereksinme hali adi verilir. Bu durum organizmayi gergin bir duruma
sokar ve harekete hazirlar. Organizmanm bu durumuna diirtii hali denir. Bu gergin
hal organizmayi

gereksinmesini

giderme

yonunde

harekete

iter. Gereksinme

giderildikten sonra organizmanm gerginligi azahr ve organizma normal hale gecer
(Cuceloglu, 1999:231) Yani fizyolojik ihtiyaclara duyulan gereksinim durtu halini
ortaya cikanr. Uyancilar fizyolojik ihtiyaclan karsilamaya yoneliktir.
Bazi davraruslar,

biyolojik

temel olmadan

cevredeki

uyancilardan

da

kaynaklamr. Ornegi, ac olmadigmiz halde guzel bir pastayi (uyanci) tatmak istemek
gibi bireyin ilgisini ceken ve onu davrarusa surukleyen bu tiir uyancilara ozendirici
uyarict adi verilir. Ozendirici uyancilar, cevremizde bulunan ve organizmayi belirli

bir davrarusta bulunmaya yonelten, cekici esya ya da olaylardir, Bu davranislar
herhangi bir biyolojik

gereksinmeden

kaynaklanmazlar.

Diirtii,

organizmamn

tamarruyla icine onem verir, ozendirici uyancilar ise organizmanm dismdadrr ve
organizmayi kendine dogru ceker (Cuceloglu, 1999:231).
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Gunumuzde
olmustur,

teknolojinin

Televizyon,

bunlardandir.

artmasi ozendirici uyancilann artmasma neden

arabalar, cesitli elektrikli

Bu tur urunlerin ozendiriciliginin

aletler ve elektronik

cihazlar

artmasi icin reklam dunyasi ve

sektoru dogmustur. Reklam saldmlanna maruz kalan insan asin uyanlarak ihtiyaci
olmadigi halde evinde bulunan aym urunden almaya zorlanmaktadir.

Bu durum

onun icin taksitli bir yasamm stresiyle bas basa kalmasmi saglarrustir. Ankay' a
(1998 : 69) gore stresin normallerin disina tasmasi kimi hallerde surekli uzuntu,
kaygi nedeniyle ulser, gastrit, hipertansiyon, seker ve kalp hastaliklanna, kanser ve
akil hastaliklanna

neden olabilmektedir.

Ortalama Amerikah yetiskin gunde en az 560 reklam bildirisinin saldmsma
ugramakta,

bunlardan

yalmzca

76'sm1

algilayabilmektedir

(Ankay,

1998:69).

Reklamlan izledikten sonra daha once hie kullamlmayan bir maddeyi kullanmaya
baslamak ve kullamlan bir rnarkayi baska bir markayla degistirmek teknolojinin
carkirun da hizla donrnesine neden olmaktadir,
insanlar,

cevrelerinde

degisiklik

yaratmak

isteyen

canlilardir.

insan,

etrafmda fazla gurultu oldugu zaman sakin bir yere cekilmek ister, etraf sakin
oldugunda ise gurultulu toplantilara ya da diskoya gitmek hosuna gider. Buna gore
organizma belirli bir optimal duzeyde uyanlma ister. Bu uyanlma duzeyine optimal
uyarilma duzeyi denir (Cuceloglu, 1999:231). lnsarun asin uyanlmasi ya da yetersiz
uyanlmasi onda bir dengesizlik yaratir ve stres duzeyini artmr. Bu durum insan ruh
sagliguu olumsuz etkiler.

Gunluk

yasamda,

insan organizrnasi

ve hayvan organizmasi

belli bir

dinlenme duzeyine gereksinim duyduklan gibi belli bir duzeyde de heyecanlanma
ve uyanlmaya gereksinim duyarlar. insanlann heyecanlanmaya

buyuk bir istekle

karsihk

Heyecan

verdiklerini

uyaranlann

ve heyecan

aradiklan

gorulmektedir.

ureten

sayisi sonsuzdur. insanlar ve kulturler arasmdaki fark, yalrnzca ana

heyecan uyaranlannm burundugu bicimde yatar. Kazalar bir cinayet, bir yangm, bir
savas, seks bu tur heyecan kaynaklandir (Fromm, 1993:300). Her insan icinde
yasadigr kulture gore uyaranlan algilarnakta ve ona gore de tepki vermektedir.

27

Fizyologlar, uzun sureli bellegin beyindeki belirgin anatomik degisiklikler
sonucunda gelistirilebilecegini
cevrede

bulunan

ortaya koymuslardir.

deneklerin,

uzun

sureli

Deneylerle

belleklerinin

zenginlestirilmis

gelistigi

gosterildi.

Zenginlestirilmis cevre; oyuncaklar, sosyal olaylar, fiziksel meydan okumalar, v.b.
iceren cevreden olusmaktaydi. Zenginlestirilmis

cevre kisinin beyninde anatomik

degisikliklere

serebral

neden

olmaktadir,

Ozellikle

korteks

ve

beyincik

bolumlerinde. Izole edilmis ortamlarda yetisen canlilarla, zenginlestirilmis cevrede
yetisen canlilann beyin yapilan
canhlann,
destek

incelendiginde; zenginlestirilmis

cevrede yetisen

beynin sinir hucrelerinin beslenmesi ve bakimmda rol oynayan temel

hucrelerinde

(noroglial)

artis

oldugu,

noronlardaki

(sinir

hucresi)

dallanmalann daha kompleks oldugu, sinaptik (iki noronun baglandrgi yer) yapida
degisiklikler

oldugu

goruldu,

Izole edilmis

ortamlarda

yetisen hayvanlar,

ve

zenginlestirilmis ortamda yetisen hayvanlar test edildiginde ve ogrenme kapasiteleri
kiyaslandiginda

daha

erken

ogrendikleri

gozlemlendi,

incelendiginde ise ogrenme kapasitesi ve zenginlestirilmis

Hayvanlann

beyni

cevrenin neden oldugu

beynin, yapisal degisiklikleri arasmda dogrudan bir baglanti oldugu ortaya 91kt1.
Ogrenmeye ne kadar yatkmlik varsa beyindeki degisiklikler o kadar fazlaydi,
Yukanda
yapildigindan

anlatilan cahsmalar
yetiskinlerle

ilgili

onceleri sadece gene hayvanlar

herhangi

bir aciklama

yoktu.

uzerinde

Fakat

yakm

gecrnisteki cahsmalar gosterdi ki orta yasli ve yasli hayvanlara da zenginlestirilmis
cevre saglarursa ayrn degisiklikler
baglantilan

gozlenir. Bu olay genclikte saglanan noron

kahbinin, bir zamanlar samldigi gibi kahci ve degismez olmadigmi

ortaya koydu. (Vander ve Digerleri,1990:720-721).

Yukandaki aciklamada zenginlestirilmis ortamlarda uyanci coklugundan ve
cesitliliginden soz edilebilir. Farkh kulturlerle karsilasmak ya da farkli kulturlerde
ya~amak zorunda kalan insanlardaki uyum gti9ltiklerini bu temel yaklasimda da
aramak

mumkundur.

Izole

edilmis

ortamlarda

yetisen

insanlann,

yetisirken

karsilastiklan uyancilarla zenginlestirilmis ortamlarda yetisen insanlann uyancilan
arasmdaki farklihklar yasamda zaman, zaman olumsuzluklara da yol acmaktadir.
Teknolojinin hizla artmasi ile kurulan modern sehirlere calismak ve para kazanmak
icin

gelen

kirsal

kesimlerdeki

insanlann

uyum

zorluklan

cekmelerindeki
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nedenlerden birisi de bu olabilir. Daha sakin, uyanci zenginligi daha az bolgelerden
sehirlere gelen insanlann, bir anda daha fazla uyanciyla karsilasmasi onun stres
di.izeyini normallerin

disina

tasirmaktadir.

Belki

islernemis birisi asm uyancilarla karsilastigmda
sehirde modern

de bulundugu

cevrede

sue isleyebilecektir.

giyirnli bir bayan, izole edilmis bir ortamdan

Ornegin,

gelen kiside

uyanlrrushk durumunu artiracak ve sue islemesine neden olabilecektir
zenginlestirilmis
bahsedilen

sue

veya bu

cevre icerisinde o kisinin beyninde zaman icerisinde yukanda

yapilanmalar

gerceklesecek

ve

o

kisi

modern

yasama

u yum

saglayacakur.
Aym durum, sehirlerde yasayan insanlar icin de belli kosullarda ortaya
cikabilir.

Beyindeki

degisikliklerin

hizi

ile teknolojinin

artis

hizi

arasmda

farkhhklar yasanirsa modern yasamm insam da belirli di.izeylerde asm stresle karsi
karsiya kalabilir. Reklam di.inyasmm buyuklugu ve cesitliligi, yeni i.iri.inlerin ne
kadar

buyuk

bir hizla

arttigmi

ve degistigini

gostermesi

acismdan

ornek

olusturabilir.

E.Fromm

(1993: 301), farkh uyaran turunun, kisiyi etkin olmasi icin

kiskirtan bir uyaranm bulundugundan soz etmektedir. Fromm'a gore iki tur uyaran
mevcuttur. Bunlar; basit uyaranlar ve digeri de harekete gecirici uyaranlardir.
Basit uyaran bir durtu i.iretir. Bir baska deyisle,
yonlendirilir.

Bu tur uyaranlar,

kisi bu uyaran tarafmdan

belli bir esigin otesinde

yinelenirlerse

artik

kaydedilmezler ve uyanci etkilerini yitirirler. T1pk1 odadaki duvar saatinin sesini bir
si.ire sonra fark etmemek

gibi. Si.irekli uyanlma ya uyaranm

yogunlugunun

artmasim ya da iceriginin degismesini gerektirir; belli bir yenilik ogesi gereklidir.
Sanayi toplumlanndaki <;agda~ yasam hemen, hemen butunuyle basit uyaranlarla
isbirligini surdurur. U yanlan seyler cinsel arzu, acgozluluk, sadistlik, yikicihk,
ozseverlik gibi di.irti.ilerdir. Filmler, televizyon, radyo, gazeteler, dergiler ve meta
pazan bu uyaranlara aracihk eder. Genelde reklamcilik, toplumsal olarak i.iretilen
arzulann uyanlmasma dayamr. Mekanizma her zaman ayrndrr; basit uyanlmaya
karsi dolaysiz ve edilgen karsilik. Etkisiz hale gelmemeleri icin uyaranlann si.irekli
olarak degistirilmemeleri gereginin nedeni burada yatar.
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Harekete gecirici uyaran ise bir ugrasla sonuclarur. Baska bir deyisle kisi bir
erek icin etkin bicimde ugras verir. Bu uyaranlar aym kalmazlar; bunlara verilen
uretken karsihktan dolayi her zaman yenidirler, her zaman degiskendirler. Uyanlan
kisi uyaranlara canlihk kazandmr ve her zaman bunlardaki yeni yonleri kesfederek
onlan degistirir. Uyaranla uyanlan arasmda karsihkh bir iliski vardir. Ornegin,
gtizel bir romam okumak
uyandmr

ve uyaranlan

ve bilincliligini

her zaman canli tutar.

Okuyucuyu

artmr. Ote yandan ucuz (kotu) bir romam ikinci kez

okumak sikicrdir ve insamn uykusunu getirir.
Harekete gecirici uyanlmamn bir doyum noktasi yoktur. Uyaran ne denli
harekete geciriciyse uyanci

niteligini o denli uzun sure korur ve yogunlukta,

icerikte degisiklik yapmayi o denli az gerektirir. Harekete gecirici uyaranlara,
uretken bicimde karsihk verme yetenegine sahip olan kisiler hemen hicbir zaman
sikilmazlar. Ancak sibernetik toplumda bunlara 90k az rastlamr (Fromm, 1993: 301306).

Gunumuzde basit uyaranlann
stres

duzeyini

artirmakta,

ruh

teknoloji harikalanyla

sagliguu

bozmaktadir.

artinlmasi
Bu durumun

insandaki
ortadan

kaldmlmasi ancak harekete gecirici uyaranlara uretken bicimde karsihk vermekle
mtimktin

kilmabilir.

gecmelidir.

Yani insan

Teknolojinin

edilgen

durumdan

91k1p etken bir duruma

hizla artmasi, basit uyaranlar pazannm

artmasma

ve

cogalmasma neden olmaktadir. Uretilen gerekli ya da gereksiz urunlerin pazarlanm
artirmak ugruna gunumuz insam reklam bombardimaruna maruz kalmaktadir. Asm
basit uyanlmayi

artiran reklarnlar insandaki etkenligi azaltmakta ya da ortadan

kaldirmaktadir, ttiketici toplurnlann hizla artmasma neden olmaktadir.
gerceklesmesinde

klasik kosullama,

edimsel kosullama

Ogrenmenin

ve bilissel ogrenmede

uyancilar, basit uyaranlar ve insam edilgen duruma sokan uyaranlardir. Halbuki
harekete

geciren uyaranlar,

insam etken duruma getiren uyaranlardir.

Bu tur

uyaranlann cogalulmasi etken insam edilgen insana hakim kilacaktir.
Edilgen insan basit uyaranlarla kizgmlik, ofke, zalimlik ya da yikma tutkusu
tarafmdan

heyecanlandmlabilir

ve bu

tur

gostermesini gerektirmez (Fromm, 1993:304)

heyecanlanma

bireyin

bir

caba
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Asin basit uyanlrnaya karsi uretmeden tuketen insanlar tuketici toplurnlar
yaratnus,
gunumuzde

insandaki

etkinligi

koreltmistir.

Hie; bir

stresle bogusrnak zorunda birakilnustir.

cagirmz nevrotik insamru dogurmustur.

sey uretemeyen
Freud'un

bireyler

da belirttigi gibi

insandaki bireysel yaraticihgi gelistirmek

harekete gecirici uyaranlarm duzeyini istenilen dtizeye getirebilecektir. Reklarnlann
basit uyancilanm etkisiz kilabilecek, stresle bas edebilrnek daha kolay olabilecektir.
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2.5. A~IRI BiREYSELLE~ME, OZGURLUK VE Y ALNIZLIK

insanm avci ve toplayici toplumlardan endustriyel toplum yapisma gelene
kadar

olan

donemlerde

bire bir insan

iliskilerindeki

isbirlikcilik

sayesinde

insanlarda gunumuzdeki gibi yalruzhk duygusuna rastlamak pek mumkun degildir,
Endustrilesme gunumuz insanim bireysellesmeye

ve yalruzliga itmistir. insanlarm

daha ozgur olmak (kendine ayirdrgi bos zaman) adma cogu uretimde

yerini

makinelere kaptirmasi issizlik sorunu gibi insanlar arasi iliskiler icin de sorun
olmustur.

2.5.1. Yalmzhk ve Soyutlanma

Yalmzhk duygusu ve beraberinde

getirdigi psikolojik sorunlar gunumuz

endustriyel toplumlarmda yasayan insanlann baslica sorunlan arasmdadir. Gelismis
Bau toplumlannda

insanlar arasmdaki uzakhk giderek daha da derinlesmektedir.

Nukleer aile kavrarru, bosanma oranlannm

artmasi ve insanlann

gee evlenmesi

yalmz yasayan insanlann artmasma yol acarken, insanlar arasmdaki iliskilerin
yuzeysellesmesi ve cahsma hayatmdaki rekabet, aradaki uzakhgi artirrnaktadir.
1940'h yillarda Amerika Birlesik Devletleri'nde yalruz yasayan insan saytsi
sadece %8'ken bugun her dart ev sahibinden biri yalmz yasamaktadir. ABD'de
yetiskin nufusun %25'i yalruzhktan

sikayetcidir. Fransa'da insanlann yanst bir

sekilde yalruzhgi yasamaktadir, ingiltere'de yapilan bir arastirmaya gore de 2000
yih ile birlikte ingiltere niifusunun %30'unu yalruz yasayanlar olusturmaktadir.
Yalmzlik

duygusu

ve yol actig; rahatsizhklar

ile ilgili arastirmalara,

makalelere Ban tilkelerindeki

yaymlarda oldukca sik rastlaruyor.

Edingburgh

noro-psikolog

-Oniversitesi'nde

David

Week,

"The

1996 yilmda
Guardian"

gazetesinde yeralan bir yazismda 17 yillik meslek hayatmda kendisine endise ve
depresyon nedeniyle basvuran insanlann buyuk bir kismmm yalruz olduklanna
dikkat cekiyor ve depresyonun siddeti ve insanlann kendilerini ne kadar yalruz
I

hissettikleri arasmda siki bir iliski oldugunu belirtmektedir.
~

1996: 10).

(Cumhuriyet Dergi,
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Buyuk sehirlerde, bunca kalabahk ortarnlann bulundugu yerlerde insanlann
kendilerini yalmz hissetmeleri pek de normal bir durum degildir. insanlar gecmisten
bugune

isbirlikci

yanlanndan

dolayi

sosyal

bir

varhk

olabilme

ozelligi

kazanrmslardir. Kalabahklar icerisinde yalmz bireylerin olusmasina neden olan hizh
teknolojik ams insanlann, nasil ki sevdikleri birisini kaybetmeleri sonucu fiziksel
ve duygusal bir uzuntu tepkisi olan huzne kapilmalan gibi, kalabahk metropolitan
sehir insanlan da birbirlerini yitirmenin huznunu yasamaktadirlar.
ilkel toplurnlarda ve hala dogal ortarnlarda yasamayi basaran insanlarm
dtinyasmda yalruzliga ve depresyona yer yoktur.
Yalmzhk ve depresyon arasmdaki guclu bagi, Banh antropologlann

ilkel

kabilelerde yaptiklan incelemeler sonucu cikan bulgular, bu kabilelerde depresyon
vakasma hie rastlanmarrus olmasidir. Arasnrrnacilar
depresyona hie rastlamamislardir.

Yeni Gine'de bir kabilede

Bu kabilede tek basma yasarn yerine herkes

akraba ve arkadaslanyla i<; ice yasiyor, kapah kapilar ardmda olan biten olmadigi
gibi, insanlar birbirlerinin

sevinc ve kederlerinden

haberdar. Bu topluluklarda

kisisel sorun kavramma yer yoktur (Cumhuriyet Dergi, 1996:12). Depresyonun
rastlanrnadrgi

insanlar

sadece

ilkel

kabilelerde

degildir.

Amerika

Birlesik

Devletlerinde Pensylvania, Ohio ve Indiana basta olmak uzere oralarda dogal bir
yasami

benimseyen

Amishler,

Arnishler'de

savasi ve teknolojiyi

de depresyona

rastlamak

tarnarmyla reddediyorlar.

mumkun

degildir.

Yasarru ve dogayi,

teknoloji ile kirletilmeyecek kadar kutsal goruyorlar. Dogayla i<; ice dogal olarak
yasamayi secmislerdir. Onlar icin her sey dogal olmah. Tumu ciftcilik yapiyor.
Elektrik kullanrmyorlar. Dolayisiyla elektrikli arac gerecleri yok. Hayaumiza nufuz
eden radyo, televizyon,

camasir ya da bulasik makinesi, buzdolabi,

elektrikli

supurge ve akla gelebilecek tiim diger elektrikli ve elektronik esyalar, onlar icin
"insaru dunyaya baglayan gereksiz rvir zivirlardir".

Soba ile isirup, kandil ile

aydmlamyorlar. Otomobilleri yok, ulasuru at arabalan ile saghyorlar. Uzak mesafeli
haberlesmelerini

bile

postayla

yapiyorlar.

Ciftcilikteki

metotlanndan

dolayi

uretimleri de dogal olmakta, ustelik son yillarda dogal beslenme arayislannm
lnzlandrgi Amerika' da ilkel yonternlerle ciftcilik yapmalan onlara avantaj saghyor.
Teknoloji kullarummdaki dusunceleri iki temel oturuyor. Birincisi, dtinyaya gerekli
olmayan fiziki seylere baglanip, yasarru karmasiklasurmak

istemiyorlar. Ikincisi,
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eger uretim ve yasamda arac-gerec kullarulacaksa, bunlar, dogaya uyumlu,- baska
toplumlardakinden ayn ve ozgun olacak. (Cumhuriyet Dergi, 1991:sayi. 268).
'Asin Uyanlma'
geciren uyaranlann'
Amishler'de

bashgi altmda ele alman 'basit uyaranlar'

bu tur toplumlardaki

yeri irdelenecek

ve 'harekete

olursa gorulecek ki

basit uyaranlara (biyolojik olanlann dismda) pek yer yoktur cunku

onlan uyaracak gunumuz teknolojisini reddediyorlar. Ote yandan yasamlanru dogal
yonden surdurmeye cahsrnalan

ve her seyi dogal kosullanna

uygun yurutmeye

cahsmalan, harekete gecirici uyaranlannm her zaman var olduguna ve bir sonraki
hedefleri icin harekete gecebildikleri soylenebilir, Ornegin, topragi surup ekmek
icin yapacaklan karasaban herhangi bir televizyon reklammm etkisiyle degil bir
ihtiyactan dolayt kendi uyaranlan

dogrultusunda

Bundan dolayidir ki, bu tur insanlann

isbirligi icinde sekillenecektir.

dogasinda yalruzliga ve depresyona yer

yoktur.

Gtin

gectikce

metropollerde

yasayan

insan,

kendini

dost

arkadas

iliskilerinden soyutlar bir duruma getirdi. Artik daha bireysel diisunup daha bireysel
yasiyor. Buna en guzel ornek New York'taki bekar barlannda kurulan tek gecelik
arkadashklardir.

Bunun nedeni, ttiketim gelenegine

uygun olan gunluk derine

inmeyen iliskilerdir.
Metropol

insaru

icgudulerini

bastirmak

bir

yana,

icgudulerine

yabancilasmayi yasiyor. Modernlesme ugruna insanm sadece hayvani icgudulerine
degil arkadaslik, cornertlik ve centilmenlik gibi yonlerinde de ket vuruldu.
Time dergisinde

yer alan bir haberde, Kapitalizm

yalruz untnler degil

insanlan da siruflandmp birbirlerinden uzaklara serpistirmistir, Artik internet ile ya
da en azmdan telefonla ya da faksla iletisim kuruluyor. Fakat hepsinde bir eksiklik
var. 0 da insan insana iliski (Cumhuriyet Dergi, 1996: 12).
Psikolojik

darusma alanmda da son zamanlarda

gerek telefonla

terapi

gerekse bilgisayarlar aracrligiyla e-terapi yapilmaya baslannustir. Bu durum insan
iliskilerine

ve insan sicakligma duyulan ihtiyaca pek de cevap verebilecek bir

yontem degildir. Cagirruz insanmm insan iliskilerindeki sicakhga ihtiyac duydugu
bir donemde boyle yontemler avuntudan baska bir sey degildir.
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Bireyselligin

yuceltildigi,

kapitalist

sistemin saha kalkmasi

Amerika' da

insanlar arasmdaki temassizhgin yarattrgi bosluk daha sonra dokunma terapileriyle
giderilmeye cahsilmaktadir

(Cumhuriyet Dergi,1996:13).

E-terapi veya telefonda

terapi bu durumda nasil etkili olabilir.

2.5.2 Psikoterapi Gereksinimi

Psikolojik darusmanhk insam merkez alan bir meslektir. Teknoloji artukca
ve bilgi cogaldikca insana iliskin sorunlar da artmaktadir. insamn disindaki dunya
giderek

zenginlesmekte

ve renklenmektedir.

Ancak

insanm

icindeki

dunyayi

besleyen kaynaklann kurumasi soz konusudur. Bosanmalar artmaktadir. insanlann
hala onemli

bir cogu zihinsel

dinginligini

uyusturucu

maddede

Depresyon hala en yaygm ve bedeli en agir hastahklann

aramaktadir.

basmda gelmektedir.

Siddet ve siddete donuk araclar belki de tarihin hicbir doneminde olmadigi kadar
artnustir.
insana
psikolojik

iliskin sorunlann

yardim

mesleklerine

boylesine

arttigi ve catallastrgi

90k is dusmektedir

(Altmtas

bir zamanda
ve Gultekin,

2003:285).
Psikolojik yardim mesleklerinde gorev yapan uzmanlann, ruh sagligmdaki
koruyucu ve iyilestirici kisimlannda

etkin ugras vermeleri gerekmektedir.

Ruh

sagligmm salt iyilestirici kisrruyla ugrasmak, gunumuz insammn kronik bir ruhsal
hastaliga yakalandigmi kabullenmek olur. Tabii ki, psikolojik yardima ihtiyaci olan
insanlara en etkin psikolojik damsmanlik hizmetleri vermek gorev olmah; ancak,
sorunlann ortaya cikmamasi ve ruh saghgmm bozulmamasi icin koruyucu tedbirler
almak daha onemli ve daha ekonomiktir. Bu da ancak, teknolojik avuntularla degil
insan dogasiru iyi anlamak ve bilmekle gerceklesebilir, Boyle bir yaklasim, insan
ruh sagligmdaki sorunlara ya da onu bekleyen sorunlara cozum getirebilir.
insan

ruh sagligmm

bozulmasmda

temelde,

esas belirleyicinin

yanhs

kullamlan teknoloji oldugu halde 'civi civiyi saker' mantigryla sorunlara coztim
aramak olumlu sonuc vermeyecektir.

)

Bilgisayann
damsmanhk
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ve internetin insamn dunyasina girmesiyle birlikte psikolojik

alamnda

da

kullamlmaya

baslannus

ve

'e-terapi'

olarak

adlandmlrrusnr.
E-terapi
uygulamalanm
yaygmlasan

kavrarru,
ifade

elektronik

etmek

icin

bir damsmanlik

ortamda

yapilan

kullanilmaktadir.

terapi
Son

ve terapi uygulamasi

ve damsmanhk

zamanlarda

giderek

olarak psikolojik

darnsma

alamnda cahsan uzmanlann tartisma konulanndan biri haline gelmistir.
1996 yilmda yapilan bir aracurmada ABD'de yaklasik 250 adet e-terapi
yapan web sitesinin oldugu ortaya konulmustur (Altmtas ve Gultekin, 2003:289).
Bu

durum

psikolojik

yardim

isteyen

insanlarm

yogunlugunu

gostermesi

bakinundan sitelere ne kadar talep gosterdikleriyle aciklanabilir. Uzmanlar e-terapi
konusunda sorunlan etik, yasal ve standartizasyona

iliskin sorunlar olarak ortaya

koymaktadir.
Ister internet yoluyla isterse telefonda terapi olsun bu tur yontemlerle
darnsanlara hizmet vermek insan - insana verilecek psikolojik darusmanhktaki
sicakligi ortadan kaldiracaktir.

Bazi becerilerin

ortadan kalkmasma

da neden

olacaktir. Ornegin, fiziksel olarak etkin dinlemek, asgari dtizeyde tesvik gibi. Eterapi tipki bir mektuba benzetilebilir.

insanlar yuz yuze konusurken kullamlan

sozcukler insan sicakligiyla birlikte daha ozgur ifade ediliyorlar. Ancak aym iki
insan arasmda gecen guzel bir konusmayi mektupla birbirlerine anlatmalan istense
sanki belli kurallara ve kahplara sigdrnlmiscasma secilecek ozenli kelimelerle bunu
ortaya koymaya cahsacaklar, Belki de ozden uzaklasacaklardir.
Gunumuzde teknolojinin hizla artmasi ve ttiketilen degil ttiketen teknoloji
boyutunu kazanmasi

gun gectikcc insan ruh sagugim olumsuz etkilemektedir.

Insarn kalabaliklar icerisinde bile yalruzliga itmekte. Bu yuzden de psikoterapiye
olan ihtiyac artrnaktadir,

Psikolojik

darnsmanhgi

sadece darusan - danisman

iliskisiyle insanlara yardim olarak gormemek gerekir. Gunumuz kosullanna
insam tekrar tarumlamarmz

gerekmekte.

gelisen kosullara gore genisletilmistir,
1999 tarihinde
davraruslannm

yayinlarms

Gunumuzde

psikolojinin

tanmu

gore
bile

Amerikan Psikoloji Birligi (APA) Arahk

oldugu bultende,

psikolojinin

yeni tarununi "insan

temelinde olan, fiziksel ve ruhsal sagligin altmda yatan bilissel

sureclerin anlasilmasina

ve degerlendirilmesine

yonelik bir bilim ve uygulama

')
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alam" olarak degistirmistir ve 2000 ile 2010 yillan arasim da "Davrams Bilimleri"
donemi olarak ilan etmistir, APA yetkilileri bunun nedeninin 'saghk' , 'egitim',
'gtivenlik', 'trafik', 'politika', 'demokrasi' ve 'sosyo - ekonomik gelisme' gibi
onemli toplumsal temalann bireyin ve gruplann davranislanyla olustugunun, artik
yadsmamaz bir gen;ek oldugunun anlasilmasma baglamaktadirlar (Kibns, 2004:8).
Genelde davrams bilimlerinin gunumuzde bu kadar onern arz etmesi, ozelde ise
psikolojik dam~manhktaki onem, salt yardim isteyen insanlara yardim icin degil
gunumuz insanmm yasam kalitesini artirmaya yonelik

bir ugra~ icine girmesi

gerekmekte. Buradaki yasam kalitesinin hangi temellerde aranacagi onernli. Eger
insanm teknolojiyi nasil tuketecegi konusunda cahsmalar yapilacaksa insan
dogasmdaki ger<;eklereiyi bakmak gerekecek. Ancak bu yonde basan saglanirsa
tuketen teknoloji, ttiketilen teknolojiye donti~ttirtilebilecektir.

2.6. MADDEYE TAPMA, BENCiLLiK VE MUTLULUK

"Endustri 9ag1 basladigindan beri insanlan ayakta tutan ve guven kaynagi,
suursiz bir gelismenin, insana her istedigine ulasabilme olanagi verecegi vaadiydi.
Doga insan egemenligine girecek, suursiz bir maddesel bolluk insana olabilecek en
buyuk

mutlulugu

insanlann

getirecek

ve hayvanlann

karsilanmasi,

hatta

ve kisitlanmarrus

gercek

ozgurluge

ulasilacakti.

guclerinin once mekanik sonra da nukleer enerji ile

insan

zihninin

yerini

giderek

bilgisayarlara

birakmasi,

endustriyel gelisimin, suursiz uretim ve simrsiz tuketimi saglayacagi yolundaki
inancm

guclenmesine

yol

acnustir.

Smirsiz

uretim,

mutlak

ozgurluk

ve

kisitlanmarms mutluluk tlclemesi gelismenin temelini olusturuyordu. Gunumuzde
giderek yayilan hayal kmkhgiru

daha iyi anlayabilmek

icin bu buyuk vaadin

genisligine ve endustri cagmda maddesel ve ruhsal alanlarda ulasilan gelismelere
goz atrnak yetecektir. Y asanun efendisi olmak dusu, herkesin burokrasi makinesinin
birer carki olmasi

karsismda

suya dusmustur.

buyumesi yalruzca zengin uluslann

Ekonomik

gelismenin

bir imtiyazi olarak kalnustir.

artarak

Onlarla fakir

uluslar arasmdaki fark giderek dev boyutlara ulasrrusnr. Aynca teknik gelismeler
bir yandan cevre ve doga kirlenmesini yaratirken ote yandan da turn insanligm sonu
olabilecek atom savasi tehlikesini dogrnasina yol acnustir." (Fromm, 1982:18).

Gunumuzde nukleer silahsizlanmaya gidilmesindeki uluslar arasi istek ikinci
dunya savasinda Nakasaki ve Hirosima'ya

atilan atom bombalannm

etkilerinin ne

kadar genis boyutlu oldugunuri gorulmesi uzerine ortaya cikan bir istektir. Burada
super devletlerin liderlerinin aslmda oradaki acr olaylardan uzuntu duyduklanm
soylernek gtlc, eger oyle olmus olsaydi bombalama olayi da gerceklesmezdi. Esas
neden bu super iilkelerin olasi bir ntikleer saldm karsismda kendilerinin de caresiz
kalabileceklerindendir.

Super devlet liderlerine silahsizlanma cagnsr yapmak yerine

sigmaklanru yikmalanru soylemek soruna daha radikal cozum getirecektir.

1952 yilmda Nobel Baris Odulu'nu kazanan Albert Schweitzer, "ustiin insan
giiciiniin artmastyla birlikte, gercekte zararli ve actnacak insan haline gelinmistir.
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Insanin iistun insan olmak istemesi gercekte. insan d1~1 bir varlik olmasina neden

olmustur" dedi.
Buyuk

vaadin

gerceklesmernesindeki

nedenlere

bakrldigi

zaman,

endustrilesmenin kendi icinde ekonomik ve celisik durumlann oldugu gorulur,
Yasamm tek amacmm mutluluk ya da bir baska deyisle maksimum hazza ulasmak
olarak gormek bu celiskilerden birisidir. Bir digeri ise sistemin kendi varligrru
koruyup surdurebilmesi icin desteklemek zorunda oldugu, bencillik, yalmzca kendi
cikanru dusunmek, acgozluluk ve sahip olma ihtirasi gibi karakter ozelliklerinin
uyumu ve bansi saglayacagi inancidir (Fromm, 1988:20)

Mutlulugu elindeki maddi varhklarla olcer duruma getirilen insan her gecen
gun

mutlulugu yakalamak icin daha coga sahip olma kisir dongusunu

yasamaktadir. insamn yasarnmdaki anlam arayisiru maddelere indirgemesi, dost ve
aile iliskilerinin de yozlasmasina neden olmustur,

Cutler ve Kutsal Lama 'Mutluluk Sanati' adh eserlerinde saghkli olmak
gibi, mutlulugun diger kaynaklanndan birinin maddi olanaklar ya da biriktirilen
paralar da etken birer sebeptir. Baska bir etken olarak da dostlar ve yoldaslara sahip
olmak da onernli. Turn bunlann

rnutlulugun kaynagi olduklan

gonisuntt

savunuyorlar. Ancak kisilerin bunlan mutlulugun kaynagi olarak kullanabilmesi
icin bir anahtar gorevi goren 'zihinsel tutumlann' onernine dikkat cekmektedirler ve
bunun hayati derecede onemli oldugunu aciklamaktadrrlar. Dogru zihinsel tutum
olmadan, zihnin etkenine dikkat etmeden bu seylerin uzun vadedeki mutluluk
duygusu uzerinde cok kucuk etkilerinin olabilecegini ortaya koyuyorlar. Ornegin,
icinde nefret dolu dusunceler ya da ofke banndiran birisinin saghgimn
bozulabilecegini, aynca zihinsel olarak mutsuz ya da hayal kinkligma ugrannussa
fiziksel konforun da pek yardmunm dokunamayacagmi aciklarruslardir. Diger
yandan ise kisi, eger sakin bans dolu bir zihinsel tutumunu koruyabilmisse saglik
kotu bile olsa mutlu bir insan olunabilir. Cok varhkh birisi bile yogun bir ofke ve
nefret hissettigi anda turn sahip olduklanm atmak ve kirmak isteyebilir (Cutler ve
Kutsal Lama, 2002:33).

(
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Fazla kazanmakla (maddi)
yapilmaktadir.

Bu

yapilan

mutlu olunamayacagi

arastirmalardan

tarafmdan yapilrrustir. California

birisi

-0ni versitesi'

konusunda arastirmalar

de California

-Oniversitesi

nin (USC) uzun bir sure icerisinde

yapugi calisma sonucunda parayla mutluluk arasmda bir iliski olrnadigiru saptadi.
USC'nin 'mutlulugun aciklamasi' isimli cahsmasina gore "zengin olmak insanlan
mutlu etmiyor'. Cahsma bazi psikologlann teorilerinin aksine issiz olsun, bosanrms
olsun insanm bir noktada mutlu olmasim saglayabilecek

herkes icin gecerli bir

mutluluk recetesi olmadigiru ortaya koyuyor. USC'den 1500 yuz kisi ile 1974'ten
beri yurutulen calismamn sonuclanni analiz eden Richard Easterlain "pek 90k kisi
daha fazla calisirsa daha mutlu olacagi yanilsamasnu yasiyor'' dedi. Cahsmada su
ifadeler kullamldi: "Ailemiz, saghgimiz pahasina biitiin yattrimi para kazanma
iistune yaptyor ... Oysa sunu fark etmiyoruz: Kazandigimiz parayla birlikte maddi
gereksinimlerimiz

de arttyor. " Arastirma,

mutlulugun

genel olarak sevdigimiz

insanlarla gecirdigimiz ozel zamanlar ve saghkli bir yasamla yakalandigmi ortaya
koyuyor. Cahsma samimi, iyimser, yuksek bir ahlak anlayisi, ozsaygi, ozdenetime
sahip insanlann daha fazla mutlu

olma egiliminde

oldugunu

da gosteriyor

(Curnhuriyet, 2003:3). Bu arasurma gostermistir ki, mutluluk teknolojinin yaratugi
maddi dunyada degil, birebir insan iliskilerindeki sicakhgm bulundugu es, dost, aile
iliskilerinde bulunmaktadir.

"Bugun

maddesel

anlamda

90b gelismis

toplumlar

vardir.

toplumlann uyesi olan pek 90k insan kendini mutlu hissetmemektedir.

Fakat

bu

Guzel bir

refah ortusunun hemen altmda, hayal kinkligma, gereksiz kavgalara, uyusturuculara
ya da alkol bagimhhgma ve en kotusu intihara dek goturen bir tur zihinsel
huzursuzluk vardir, Diger yandan eger icsel nitelige, sakin bir zihne, icinde belli bir
dengeye sahipseniz, normalde mutluluk icin gerekli olduguna inandigiruz cesitli
dissal olanaklar eksik olsa bile, mutlu ve nese dolu bir hayat yasamak mumkundur."
(Cutler ve Kutsal Lama, 2002:33).
Gerek Cutler ve Lama'nm ortaya koydugu gorusler, gerekse Kaliforniya
-Oniversitesi'nin
degerlerden

yapmis

oldugu

90k manevi degerlerde

arastirmalar

isigmda,

sakli oldugudur.

mutlulugun

Insan, yasammda

maddi
maddi

hedeflere ulasmayi amac haline getirmemeli ancak bunlar yasamin bir araci olarak

.:
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gorulmelidir.

Ote yandan, manevi degerler ise mutlulugun

geregi olarak amac

edinilmelidir. Bu da ancak insanm icinde yasadrgi cevrede birebir insan iliskileriyle
olusturdugu zenginlikle olur. Gunumuz teknolojisi her gecen giin giderek arurdigi
maddi diinya sayesinde manevi degerlere ket vurmaktadir.
Teknoloji yarattigi her iirtinii insamn diinyasma sokrnak, yani pazar alamm
genisletrnek icin her yola bas vurabilmektedir. Reklamlar bunlardan sadece biridir.
Uretilen her iirtine(maddeye) sahip olma istegi bireysel bencilligi de beraberinde
getirmektedir. Fromm' a (1982: 25) gore; "bolusrnek yerine, sahip olmak kisiye haz
verir. Sahip olmak tek hedef olunca, insan giderek daha acgozlu ve ihtiras sahibi
olur cunku ne kadar cok seyi olursa o kadar eek mutlu olacagmi samr. Boylelikle
kisi herkese karsi bir dusmanhk beslemeye baslar. Kandirmak istedigi musterileri,
iflasa siirtiklemeye cahsugr rakipleri ve somurmeyi arzuladigi iscileri, hep onun
daha az seye sahip olmasma yol actiklan icin bencil kisinin dttsmanlandirlar. Bu tur
dusunen

insanm,

bulamayacagi

arzulan

sonsuz oldugu icin hicbir zaman rahat ve huzuru

bellidir. Onun turn yasami, kendinden

cok seye sahip olanlan

kiskanmak ve kendinden az varligr olanlardan da korkmakla gececektir." (Fromm,
1982:25).
Cagdas kulturun belirgin ozelligi, bencilligi yasaklarrus olmasidir. Bencil
olmanm giinah, baskalanru

sevmenin de erdem oldugu ogretilmistir.

ogreti cagdas toplumun giindelik hayati ile acikca celismektedir,

Ancak bu

Gercekten de

insanm kendini dusunmesinin kamu yasasmm temeli oldugu fikri, yansmaci bir
toplumun dayanrrus oldugu bir ilkedir. Bir kiiltiirde bu derece acik bir sekilde
celisen iki ilkenin yan yana ogretilebilmesi
sonucu bireydeki kansikhktir.
kisiligin butunlesmesi

sasirtici bir seydir, Bu celiskinin bir

Bu iki ogreti arasmda kisilik parcalandrgi

siireci ciddi sekilde engellenmistir.

Bu kansikhk

icin,

cagdas

insanm saskinhgmm ve caresizliginin en onemli kaynaklanndandir.
Insarun

kendine

karsi

duydugu

sevgi baskalanna

baglantilrdrr. Bencillikle kendini sevmenin kanstinlmamasi

duydugu

sevgi ile

gerekmektedir. Bencil

kisi yalmzca kendisiyle ilgilenir. Her seyin kendisinde olmasiru ister. Vermekten
hie zevk duymaz, yalmzca almaktan hoslamr. D1~ diinyaya yalmzca ondan elde
edebilecegi

seyler acisindan

degildir. Sevme yeteneginden

bakar; baskalanrun

ihtiyaclan

biisbiitiin yoksundur.

onun icin onemli

Bencillik insanm kendine
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duydugu sevgi birbirinin aym olmak soyle dursun, gercekte birbirinin karsitidir.
Aslmda bencil bir insan kendini cok fazla degil, cok az sever. Bencil insamn
yaraticihktan
hoslanmama

yoksun olusunun

bir belirtisi

ve kendine ilgi gostermeme"

olarak ortaya cikan "Kendinden

onu bombos ve engellenmis bir hale

sokar.
Freud, bencil bir insanm kendine asik oldugunu, sevgisini baskalanndan
cekip kendine yonelttigini ortaya koymustur.
Bencilligin ozel bir niteligi de; nevrotik bir ozgecilik (alturizm) (nevrotik bir
sekilde hep baskalanru dusunmek) ile ilgili olamdir. Boyle bir nevrotik ozgecilik
ruh cokuntusu, yorgunluk, cahsma yeteneksizligi, sevgi iliskilerindeki basansizhk
gibi durumlann

bir kimsede karsinuza cikan bir nevroz durumudur.

zaman bunun bir rahatsizhktan

Kisi cogu

cok kendiyle gurur duymasma yol acmaktadir.

Mantik 'bencil olmayan insan kendisi icin hicbir sey istemez' mantigidrr.

Bencil

olmamasma ragmen mutsuz oldugunu ve yakmlan ile olan iliskilerinin tatrnin edici
olmadigmi
mutluluk,

gorunce
insarun

sasmr
varhgi,

(Fromm,
problernine

1993: 159). Fromm'a
bir cozum,

(1993:

220)

bir cevap bulmus

gore

oldugu

belirtisidir. Kendi irnkanlanm yaratici bir sekilde gelistirmek, boylece hem dunya
ile birlesmek, hem de kendi benliginin butunlugunu korumak ... Enerjisini yaratici
bir sekilde harcamakla,

insan kendi guclerini

artirmak ve "tukenip bitmeden

yanmak" imkaruru bulmak olur.

Caginuzm insam, mutlulugu kendi yaratugi yapay dunyada baskalannm
yaratip onune sunduklannda ararnaktadir. Ancak bunlar, gecici birer avuntu olarak
ve bir sonraki

istekler

zincirini

ortaya

koyarak

varliklanru

surdurmektedir.

Teknolojinin yarattigi urunlere (hazir olarak) ulasrnak icin daha cok cahsip daha
coguna sahip olma itkisi insandaki bireysel yarancihgr

ortadan kaldirmaktadir.

Halbuki bireysel yaraucihgi gelismis insan, bunlara tapmak ve gecici mutluluklar
elde etmek yerine kendi uyaranlanm

kendisi yaratabilecektir.

Bu da tiiketimini

yasamsal gerekleri duzeyine cekmesine neden olacaktir. Y ani edilgen durumdan
cikip etken bir birey durumuna gelmesini saglayacaktir.

Kisaca sunu soylemek

mumkundur:

yasamsal

Eger insan mutlu

olmak icin maddeye

ihtiyaclanmn
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dismdaki maddeye yonelmeyi amac olmaktan cikanrsa ve amacm mutlu bir cevrede

yasamak oldugunu kavrarsa iste o zaman gercek mutlu bir insan olabilecektir.
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2.7. BO~ANMA

Aile kurmak icin yapilan sozlesmelere

toren ve torelere evlenme denir.

Cagdas toplumlarda aile kurmak icin yapilan torenler resmi ve bicimseldir. Cagdas
toplumlarda

aile, bireysel ve ozel kurum olmaktan 91km1~ devletin denetiminin

artugi bir kurum haline gelmistir. Evlilik birliginin ortadan kalkmasma bosanma
denir (Ankay,1998:180).

Bosanma suresinden, gerilimlerden cocuklar zarar gormektedir. Cocuklarda
guvensizlik duygusu artmaktadir. Duzensiz aile ortaya cikmakta ve suclu cocuklar
sayisal olarak artis gostermektedir, Sue islerneyenler ise topluma kuskunluk icinde
ve huzunlu bir yasan surmektedirler. Cocuklann bosanmadan sonra ana babalan ile
iliskileri iyi gitmemektedir. Anne ile yasayan cocuklann pek azi babalan ile duzenli
iliski

kurabiliyor.

Babalar

istememektedirler.

Hatta

eslerinden
-,

cocuklann

sonra cocuklarla

iliskilerini

nafaka

odernek

parasim

surdurmek
istemiyorlar.

Unutulmamalidir ki, baba sevgisi de anne sevgisi kadar cocugun ruhsal gelisirninde
onemli bir yer tutar. Babadan ilgi ve sevgi goremeyen cocuklarda gtivensizlik,
ozsaygisiru yitirme, terkedilmislik duygulan gelisrnektedir. Annenin baba rolunu de
uzerine almasiyla cocuklarla iliskisi saglrkh olamamaktadir.
bosanrrus

aile

gostermektedir.

cocuklannda
Bu

ruhsal

uyumsuzluklann

uyumsuzluk
en

Yapilan arastirmalar

oranmm

onernlileri

ruhsal

yuksek

oldugunu

cokkunluk,

okul

basansizlrgr ve cesitli davrarus bozukluklandir (Tezcan, 1996: 156).

Yukandaki aciklama bosanmanm esler icin oldugu kadar cocuklar icin de
orselcyici bir olay oldugunu ortaya koymaktadir.

Geleneksel toplumlarda bosanma yaygm degilken ozellikle endustrilesmis
toplumlarda bu oran cok yuksektir. Bu oran 1991 yilmda Amerika'da binde 4.70,
Ttirkiye'de
nedenleri,

1994 rakamlanna
geleneksel

gore binde 0.92'dir.

aileyi guclt; kilan, ekonomik,

Bu tur bir egilimin temel
dinsel ve egitsel baglann

zayiflarrus ve degerlerini yitirmis olmasmda yatar. Ailenin bircok fonksiyonlanm
baska kurumlara devretmesi, ailenin gorevlerini azaltrms uyeler arasmdaki duygusal
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baglann da giderek zayiflamasi ailenin parcalanmasina neden olmustur (Ozkalp ve
Digerleri, 2001: 110).
Teknolojinin hizla ilerlemesi endustrilesmis toplumlarda kadm ve erkegin
daha cok cahsmasini gerekli kilrmstir. Buna bagli olarak da cocuklanna ayirdiklan
zaman da eszamanli
kreslerdeki

olarak azalnustir.

sorumlular

Onlann

yerine cocukla bakicisi veya

daha fazla zaman gecirrnektedir.

Bu durum cocugun

ozdesim kuracagi anne babanm yerini baskalanna birakmasi anlamma gelir. Her ne
kadar kucuk cocuklar kendi cevrelerinde bulunan kisileri de benimseyebiliyorlarsa
da, ilk ozdesim kurduklan kisiler kendi anne ve babalan olmasi, onlann ileride
sorunlanm ebeveynleriyle daha rahat cozebilmeleri acisindan onemlidir.

Bosanma,

cocuklan

Bosanma

sonucunda

Bosanrms

kadmlann

etkiledigi

bu kisilerde
ucte

ikisi,

gibi bosanan
ruhsal

iki esi de etkilemektedir.

bozukluklar

erkeklerinse

ucte

meydana
birinde

gelmektedir.

ruhsal

sorunlar

gorulmektedir (Ankay, 1998:181).

Bosanmaya bireyselnedenler,

toplumsal nedenler ve bilinc d1~1 etkenler de

yol acmaktadir. Bireysel nedenlerin basmda erken yasta evlenmeler gelmektedir.
Erken yasta evlenme

erken bosanmalara

neden olmaktadir.

Evlilik

suresinin

uzunlugu da bir faktordur. Y ani uzun yillar beraber yasama bosanma oranlanm da
artirmaktadir.

Erken

gerceklesmektedir.
bosanmalar

bosanmalar

Amerika' da

artmaktadir.

evliligin
genellikle

Toplumsal

ikinci
evliligin

ve

ucunct;

altmci

yillannda

yilindan

nedenlere bagli bosanrnalarda

sonra

ise ozellikle

toplumlann ekonomik refah donemlerinde artis gosterrnekte buna karsin durgunluk
ve savas donernlerinde azalmakta hatta durmaktadir. Refah ve zenginlik insanlan
yasamda kalmak ve para kazanmak gibi sorunlardan uzak tutmakta eglence ve iyi
vakit gecirme nedeniyle esiyle birlikte olmama aile duzenin sarsip bosanmalara
neden olmaktadir. Kadmlarm cahsip kazanmasi ve ekonomik bagimsizhguu

elde

etmesi uyumsuz bir evliligi surdurmektense bosanrna tercihini artirmakta ve ailede
cozulmeler meydana gelmektedir. (Ozkalp ve Digerleri, 2001:111). Ankay'a (1998:
181) gore "bosanmaya neden olan kavgalann temelinde bilinc d1~1 etkenler de rol
oynamakta ve bunlar esler tarafmdan bilinmemektedir.
<,

Ornegin bir es vaktiyle
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babasma ya da kardesine duymus oldugu dusmanhk duygulanm, ozdesim sonucu
kocasma aktararak yogun bir dusmanlik duygusu duyabilir. En ufak bir olayi
biiyiitebilir. 09 almak icin bosanma davasi acabilir.

Bosanma yukanda belirtildigi gibi hem cocuklar iizerinde hem de esler
iizerinde olumsuz etkileri oldugu belirtilmistir. Bosanmanin icinde oldugu ilk yil
hem cocuk hem de bosanan ciftler icin en kansik ve zor yillardan biridir. Bosanma
kiz ve erkek cocuklan

farklr derecelerde

etkilemektedir.

Arastirmalar

erkek

cocuklann bosanmadan daha 90k etkilendigini gosterir. Erkek cocuklar kendilerini
daha yalmz hissederler;

cevreden

onlara gosterilen

ilgi daha azdir. Bosanan

ailelerde cocuklar genellikle annenin yanmda kaldigmdan kizlar bir anne modelini
siirekli gorebilir,

ancak erkek cocuklar baba modelinden

yoksun kahrlar.

Bu

olumsuz etki, annenin genis bir aileden geldigi dururnlarda bir baska deyisle dede,
amca, teyze, hala veya daymm siirekli cevrede bulundugu durumlarda ortadan
kalkar (Cuceloglu,

1999:382 ). Giiniimiizde teknolojinin hizla artmasi genis aile

rnodellerini de yavas, yavas ortadan kaldirmaktadir.
cocuklanrun,

genis ailenin olumlu etkilerinden

Bu durum ise bosanrrus aile

faydalanma

sansim da ortadan

kaldirmaktadir,
Bosanan ciftlerin bosanmadan

etkilenmesi kisa ve uzun siire icerisinde

izlendiginde su sonuclar gorulur : bosanmarun ilk aylannda, ozellikle ilk iki - ii9 ay
icinde her iki taraf da en zor devrelerini gecirirler. Erkekler ekonomik acidan daha
bagimsiz

olduklanndan

almadiklanndan

ve

genellikle

cocuklann

bakinuru

iizerlerine

kisa siireli olumsuz etkiden kendilerini daha cabuk kurtanrlar.

Anne sadece kendi basmin caresine bakma durumunda degildir. Aynca cocuklann
bakmum da dusunmek zorundadir. Bu durum kadma yeni ekonomik kiilfetler ekler
ve kadm bircok yonden bask! altma girer (Cuceloglu, 1999:384).

\
Anne babalarm yapuklan
arac olarak kullanmamalan

tartismalara cocuklan kanstirmarnah

gerekir.

Aksi halde cocuklar

ve onlan

bosanmarnn

kendi

yuzunden oldugunu dusunerek sucluluk duygusu duyabilirler. Cocuklar bosanrna
olayim arkadaslanndan

gizlemektedirler.

Bosanma nedeniyle orselenen cocugun

okul basansi dusmektedir. Kimi hallerde cocuk; kendini kamtlamak ya da tekrar
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birlesrne umudu gen;ekle~tirme icin kendini vipranrcasina

cahsarak

olaganustu

basan gosterebilmektedir (Ankay, 1998:182). Yani bu olumsuz olayi "odunlerneye"
gidebilmektedir.
Bosanma olayi bazi kisilerde alkolizme, sue; ve intihara neden olmaktadir.
Isvec'te yapilan bir arastirmada bosannus aile cocuklannin bosanrnanuslara gore iki
kat daha fazla sue; isledikleri

saptanmisur.

Kisilik

bozukluklarmdan

en eek

antisosyal tipte bosanmalar olrnaktadrr. (Asm sorumsuz ve bencillik nedeniyle).
Paranoid (sert, acimasiz, soguk, asm kiskanc) , obsesif
sevgisiz) ve histerik kisilik bozukluklannda

(asm titiz, soguk, cimri,

da (sipsevdi ve gosterise duskunluk)

bosanmalar cok goriilmektedir (Ankay, 1998: 183).

Teknolojinin
neden

olmakta

geleneksel

aile

hizla artmasi endusrrilesmis

ve geleneksel
yapilanm

toplumlan
da

ortadan

etkilemekte

boylece sorumluklan
duygusal baglanm
duygulann

kaldrrmaktadir.

hatta

Endiistrile~mi~ toplumlarda aile kendi fonksiyonlanm

toplumlann

ortadan

artmasma
Bu durum

kaldirmaktadjr,

baska kurumlara kaptrrnus

azalrrnsnr. Ailenin normal duzeydeki sorumluluklan

onun

guclti kilan bir fonksiyondur. Bunun ortadan kalkmasi aile ici

zayiflarnasina

ve ortadan kalkmasma

neden olmaktadir.

ailelerin parc;alanmasmda onemli bir rol oynar.

I

-.•••........

~~~

Bu durum
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z.s. sue;
Toplumsal
denilmektedir.
tanmmasi

normlara

uymayan

davraruslara

sue ya da sapkm davrarus

Bir davrarusin sue olabilmesi icin toplum tarafmdan sue olarak

gerekir.

Aynca bir fiilin sue sayilabilmesi

hukukunun ihlalinin ortaya cikmasi gerekmektedir.

icin bir devletin

ceza

Yani sucta devlet tarafmdan

ortaya konulan resmi toplumsal normlara karsi cikma soz konusudur. Su9 ceza
hukuku tarafmdan fiilin niteligine, siddetine, yapan kisinin yas durumuna, suca iten
sebeplere gore farkh bicimlerde siruflandmlabilir.

(Ozkalp ve Digerleri, 1998:149-

156).

Su9 cesitleri bes temel kategoriye aynhr. Bunlar:

•

Siddet ve adam oldurme ile ilgili suclar.

•

Mala karsi islenen suclar.

•

Magduru olmayan suclar.

•

Organize suclar.

•

Profesyonel kisilerce islenen suclardir.

Siddet ve adam oldiirme ile ilgili suclardaki siddet, Asin Y ansmacihk,
Saldirganlik

ve Siddet baslig; I altmda belirtildigi gibi dengeleyici

siddet olarak

ortaya cikrnaktadrr. Bu siddet turu gucsuz bir insanda uretken etkinligin yerine
konan bir siddeti anlatir ve kokleri gucsuzlukte yatan gucsuzluge karsi dengeleyici
olan bir siddettir. Amerika Birlesik Devletleri Federal Arasnrma Biirosu (FBI) 1992

I

yilmdaki istatiksel verilere gore Amerika' da her 22 saniyede siddetle ilgili bir sue;
her 22 dakikada bir cinayet, her 5 dakikada zorla tecavuz, her 47 saniyede bir
soygun, her 28 saniyede ise adam dovme ya da zorlama sucu islenmektedir. Bu tur
suclann artma egilimi iki nedene bagli olarak aciklanmaktadjr, Bunlardan birincisi
toplum yapisinda meydana gelen cokuntulerdir.

Ornegin bosanma, ayn yasama,

uyusturucu kullanma, iyi egitim gorememe, issizlik, iyi bir cevrede yetismeme gibi.
Diger bir faktor ise silah tasima ve bulundurma ozguriugudur. Giiniimiizde yaklasik
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60 milyon Amerikahda

silah bulunmaktadir.

insanlann

silah bulundurmalannm

birinci nedeni kendini korumadir. Ikinci neden ise bireysel hak ve ozgurluklerdir.
Diger bir ifade ile hak ve ozgurluklere saygih olan toplum bireyin silah edinme
hakkma kansmamaktadir.

(Ozkalp ve Digerleri, 2001:156-157)

Siddet ve adam oldurme ile ilgili suclann nedenlerine bakildigi zaman bu tur
nedenlerin belli kosullar altmda antisosyal kisilik bozukluklanna ve paranoid kisilik
bozukluklanna iyi bir cevresel neden hazrrladigi soylenebilir,

Daha onceki Asin Yansmacihk,

Saldirganhk ve Siddet basligi altmda yer

alan konuda Morris 'yapma silahlann bir kere ortaya ciktiktan sonra, herhangi bir
acil

durumda

belirtilmistir'.

fazla

dusunulmeksizin

el

aulan

bir

arac

haline

getirildigi

Yukanda belirtildigi tizere silah tasimarun birini nedeni kendini

korumadir. Ancak herhangi bir sekilde yikici saldirganhkla

karsilasan ve silah

tasiyan herhangi bir kisi olaydan kacip kurtulma sansmi denemek yerine silahmi
kullanmayi

tercih

edebilmektedir.

Boylece

siddete

siddetle

karsihk

verrnis

olmaktadir.

Ankay (2003: 10) Kibns Gazetesine verdigi dernecte, KKTC'de

(Kuzey

Kibns Turk Cumhuriyeti) 16 yasindan kucuk cocuklann siddete olan egiliminin ve
sue; islernesinin hizla arttigma isaret

etmistir, 2000 yihnda 25, 2001 yihnda 14,

2002 yihnda da 21 cocugun adam oldurme, adam oldurmeye tesebbus, vahim
yaralama, darp ve tecavuz gibi nedenlerden oturu yargi onune crktigma ve cesitli
cezalara carptmldigma,

I

2002 yih icerisinde yasi 16' dan kucuk 217 cocugun cesitli

suclardan mahkemelik olduguna, 78 cocugun soygun yapmak, ev ve dtikkan acmak,
sirkat gibi suclar isledigine dikkat cekti. Ankay, Yuksek Mahkeme Genel Sekreteri
tarafmdan hazirlanan 2002 faaliyet raporuna gore 2001 yilmda Gazi Magusa'da 74,
Girne'de 57, Lefkosa'da 43, Guzelyurt'da

9, Lefke'de 3 cocuk mahkemelik oldu.

Ankay, ozellikle siddete yonelik suclann onlenebilmesi icin ailelerin siddet iceren
filmleri cocuklara izletmemesi, aile icinde anne ve babanm siddete bas vurmamasi
gerektigini, aile ici kavgalar surekli olursa ve amac haline donusurse, cocuklarda
sue; isleme egiliminin artacagiru belirtti. Ankay, toplumsal degisme kosullannda
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kurallann onernini yitirdigini ve cocuk suclannm toplumdaki kuralsizhk nedeniyle
arttigim,

suclan

politikacilann

onleyebilmek

tutumlannm

19m

degismesi

ekonomiyi
gerektigini

ve

toplumu

vurgulayarak

yonlendiren
suclulara

ceza

vermenin caydmci olmadigim, psikolojik nedenlere bagli .olan suclann olumsuz
kosullann degistirilmesi ile onlenebilecegini belirtti. Aileden gelen yanlis egitimin,
bosanma,

terk, annesizlik

meydana

getirdigini,

ya da babasizhgin

psikolojik

nedenlerin

cocuklarda

toplumsal

psikolojik

nedenlerin

sorunlar

bir uzantisi

oldugunu ifade etti (Kibns, 2003: 10).

Teknolojinin
olumsuz

gunumuzde hizla ilerlemesi bir

gelismelerin

olabilmektedir.

ortaya

cikmasmda

esas

toplumda , olumlu ya da
belirleyici

olarak

etkili

Psikolojik nedenler ise toplumsal nedenlerin bir uzantisi olarak

ortaya crkmaktadirlar. Asm yansmacrliga bagli olarak hizla artan teknoloji bircok
toplumsal ve bireysel farkhliklarla sorunlanm da beraber getirmekte ve psikolojik
nedenlere bagli suclann da artmasma neden olabilmektedir.

Mala karsi islenen suclar , bir kisinin bir baskasma ait olan bir mah calmasi,
ona zarar vermesi soz konusudur.
Bu tur suclar ozellikle 16-25 yas grubundaki gencler tarafmdan yogunlukla
islenmektedir.

Amerika

ve Kanada'da

cogu soygunlarda

elde edilen kamtlar,

soygunlann, fakir, egitimsiz, alkol veya uyusturucu bagrmhsi olan ve yasamla ilgili
planlan olmayan, sucun sonuclan hakkmda herhangi bir fikri bulunmayan insanlar
tarafmdan islendigini gostermektedir (Ozkalp ve Digerleri, 2001:158).

Hirsizhk, bir davramm bozuklugudur. Ankay'a (1998:164) gore "cocuklara
egitim yoluyla mi.ilkiyet duygusu
olmayam ayirt etmesi saglanrnahdir.

asilanmali

ve boylece kendisine

ait olanla

ilkel toplumlarda bireysel mi.ilkiyet yoktur.

Mi.ilkiyet fikri, sonraki devirlerde ortaya 91kt1g1 icin insanlar, savas ve anarsik
olaylarda

kolayhkla

yagrnalama

girisimlerinde

bulunabilmektedir.

Mi.ilkiyet

duygusunun egitim yoluyla yeterince verilmedigi durumlarda hirsizhk olaylannda
daha fazla rastlanmaktadir.

Anne baba, cocuguna olumsuz bir hirsizhk modeli

olusturuyorsa cocugun lursizlrktan vazgecmesi 90k zordur."
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Hirsizhga

neden olan en onemli etmenlerden

biyolojik

olumsuzluktur.

(ozellikle

beslenme)

biri de psikolojik

Cocuklann gelisim si.irecinde, fizyolojik

doyum saglanmanussa

hirsizligm

tohumlan

ya da

gi.idi.ilerine
atilnus

olur.

Doyumsuzluk kimi hallerde sevgi, kendini karutlama, basansizhk ve kiskanchktan
kaynaklanabilir.

Haksizliga ugradigmi dusunen · cocuklar, bu haksizhgr hirsizhk

yoluyla odunlemeye cahsabilirler.

Cezalandmlmak

isteyen cocuklar da hirsizhk

yaparak hapse girer ve sucluluk duygusundan kurtulurlar (Ankay, 1998: 164).

Arasurmaciya
olmadigmdan

gore yukandaki

aciklama isigrnda, ilkel insanda, mi.ilkiyet

mala karsi islenen suclann da olamayacagidir.

Teknolojinin

hizla

artmasi insanlarda daha cok bir seylere sahip olma duygusunu artirmaktadir. Yine
teknolojinin , buna bagli olarak da kapitalizmin yaratrrus oldugu insanlar arasi gelir
farkhliklanrun

ozellikle asm yoksul aile cocuklanna mi.ilkiyet duygusunun egitim

yoluyla verilmemesi durumunda, bir davramm bozuklugu olan hirsizhgm ortaya
cikabilecegidir.

Magduru olmayan suclar, bu tur suclarda suclu baskalanna dogrudan zarar
vermez. Daha cok kisi kendisi magdur olmakta ve bu yonde bir sue; islernektedir.
Fahiselik, alkolizm, uyusturucu kullanma gibi suclar bu tur suclardandir. Bu tiir
suclan isleyen insanlar genelde kanunlara saygihdirlar. Ancak belki de bulunduklan
toplumda ahlak normlanrn ihlal etmekte bundan dolayi da cevrelerinde rahatsizhk
vermektedir. Bu nedenle de yapilan sikayetler sonucunda polis devreye girerek
bunlara mi.idahale etmektedir.
gormemektedir.

Bu

tip

Bu tur suclan

davraruslann

sue;

isleyen kisiler kendilerini
sayilmasirun

nedeni,

suclu

ornegin,

uyusturucular gibi bazi maddelerin kanun d1~1 sayilmasi, karaborsaya yol acmasi ve
kanun d1~1 satilarak bazi kisilerin bu yolla buyuk paralar kazanmasmdandir,
diger nedeni ise bu tur maddelerin

satilabilmesi

Bir

icin organize kanun d1~1 sue;

sebekelerinin devreye girmesidir (Ozkalp ve Digerleri, 2001: 158).
Magduru
gostermemesi,

olmayan

suclar,

daha

cok kisinin

toplumsal torelere karsi gelmesi,

ahlak

normlanna

uyum

normal aile yapilanna

aykm
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olmasm

nedeniyle

sosyal

yapiya zarar verebilmektedir.

Bu tur suclarda

dogrudan

zarar gormus magdur bulmak cok zordur.

Organize suclar, bu tur suclar genelde belirli bir grup tarafmdan islenmis her
turlu gayn

mesru

nitelikteki

suclan icermektedir.

En onemli

nokta bunlan

diizenleyen grubun cok gizli olmasi, bazen milli bazen de milletler arasi bir nitelik
tasimasidir, Bunun en guzel ornegi de mafya olusturmaktir. Bu tur suclara bazi
sosyologlar "beyaz yakali suclar" kavranum da kullanmaktadir, Beyaz yakah suclar
toplumda saygmhgi yuksek kimselerce islenmekte ve bu kisiler i~ hayatlannda
hileli isler yaparak kanunlara karsi gelmektedirler.

(Antisosyal kisilik bozuklugu

olan kisiler bu tiir suclara yonelebilir). Organize sue; sebekelerini hem gelismis hem
gelismekte -olan ulkelerde hatta komunist ekonomilerden bile gormek mumkundur
(Ozkalp ve Digerleri, 2001: 159).

Bu tilr suclara hemen, hemen turn toplumlarda rastlansa bile daha eek bu
suclar,

yasalarla

cikabilmektedir.

insan haklannm korunup
Kisi,

kollanamadigi

toplumlarda

ortaya

haklannm, icinde yasadrgi toplum yasalanna gore karsihk

bularnadigi durumlarda, haklanm elde etmek icin bu tur organize suclarda mafya
olusturan kisilerin, hak- arayici ve adalet dagitici olarak gorulmesine neden olmakta
ve bu tur olusumlara sosyal bir islevlik kazandirmaktadir.

Ancak unutulmamalidir

ki insan iyiyi, dogruyu, _yanh~1 ve kotuyu yasadigi toplum icerisinde ogrenir.
Ozellikle gelisrne doneminde bulunan cocuklar icin iyiler kotu, kotuler de iyi olarak
algilamr ve benimsenirse o toplum sue; makinesi yetistiren bir toplum haline gelir.
Uluslar arasi terorizmin kaynagmi bu noktada aramak yanlis olmasa gerek.

Teknolojinin hizla ilerlemesi gelismis ve gelismekte olan toplumlarda sue;
oranlanmn artmasma neden olmaktadir. Her ne kadar islenen suclann tilrleri bu iki
toplum yapismda farkhhklar gosterse de genel olarak suclann tumunde bir artis
gozlemlenmektedir.
Ikinci dunya savasmdan sonra ozellikle bau toplumlannda sanayilesmeye
paralel olarak suclarda hizh bir artis olmustur. ABD'de 1960-1970 yillan arasmda
siddet olaylannda %159, mala iliskin suclarda ise %75 artis olmustur. Bu ulkede
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tutuklananlann %43'i.i 18 yasmdan kucuktur. Aynca cinayetlerin %10'u , cinsel
suclann %9'u gencler tarafmdan islenmektedir (Yorukoglu; akt; Ankay, 1998:184).

Kentlesme ve teknolojik gelisrneler, pek cok sorunu da beraber getirmistir.
Ornegin, teknolojisi ve buna bagli olarak ekonomisi gelismis Ban Uluslannda
siddet eylemleri, intiharlar, bosanrnalar, uyusturucu bagimhligi, cinsel suclarda cok
buyuk artislar olmustur. Refah di.izeyi artan insanlann daha mutlu olmalan
beklenirken, tam tersi olmasi ve bir takim olumsuzluklann sergilenmesi onemli bir
celiski teskil etmektedir. Bunun alternatifi teknolojiden vazgecmek , "bir lokma bir
hirka" degildir. Zaten bu mumkun de degildir. Burada teknolojinin yaratacagi

sakmcalan bilimsel olarak saptayip ona gore bir onlern almmasi dusunulmelidir
(Ankay, 1999:27).

Ankay \~ocuk hukuku adh eserinde suclulann nedenlerini dart grupta
gostermistir. Bunlar; yaptsal ve biyolojik nedenler, psikolojik nedenler, ekonomik,
toplumsal ve kidtiirel nedenler, cografi nedenlerdir.
Yaptsal

ve biyolojik

nedenler;

epilepsi, psikopati, i~ salgi bezi

di.izensizlikleri, beden yapisi, zeka ve kahum, kromozom sapmalan (xyy), toksi enfeksiyon, organik beyin sendromlan, beyin urlan, vucut biyokimyasmdaki
degisiklikler, organik kokenli cinsel sapma, ergenlik, menapoz ve andropoz
sorunlan, hamilelik esnasmda annenin uyusturucu, sigara, antibiyotik kullanmasi,
radyasyon almasi, cocuklukta meydana gelen fiziki orselenmeler gibi nedenlerdir.
Psikolojik

nedenler;

bu gruptaki nedenlerin en onernlisi anne babanm

cocuga olumlu bir model olusturmamasidir. Reddetme, asin koruma, tutarsizlik,
kardes kiskanchgi, dagilnus aile cocuklan (terk, bosanma, olurn gibi), anne baba
gecimsizligi, her insamn gecirdigi psikolojik gelisim asamalannda saplanmalar,
okul basansizhklan, nevrozlar, psikozlar ve cinsel sapmalar baslica etkendir.
Ekonomik,

toplumsal ve kidtiirel nedenler; bu gruptaki nedenler makro

di.izeyde ve daha belirleyicidir. Bunlar arasmda ekonomik krizler ve enflasyon,
savas, kurakhk ve simflar arasi dengenin bozulmasi, kentlesme ve buna bagli
gocler, anomi ve yabancilasma, kiilti.irel farkhhklara bagh kusaklar arasi catisma,
dis goclere bagh kimlik bunahrru, cekirdek ailenin sorunlan, siyasi otorite boslugu
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yanhs kullamlmasi, luzli toplumsal

Cografi nedenler; bu tur nedenler
etkilemektedir.

digerlerine

gore

sucu

daha

Iklimler, basmc, nemlilik, yuzey sekilleri, demografik

az

nedenler

(nufus artist) cografi nedenler arasmda sayilabilir. Suclar, sicak yaz aylannda daha
cok islenrnektedir (ozellikle saldirganhk suclan) (Ankay, 1999:28).

Son 200 yil icinde
gozlenmistir.

Toplumlar

sue orneklerinin

modernlestikce

belirgin bir artis gorulmektedir.
kesimden

belirgin

bir degisim

sucla ilgili davraruslannm

Ozellikle Endustri Devrirniyle

gosterdigi
oranlannda

birlikte, kirsal

kente baslayan go<; bu artist belirgin bir bicimde etkilemistir. Sehirlerin

hizh buyumesi ozellikle mala karsi islenen suclarda kesin bir artisa neden olmustur.
Mal ve mulke sahip olma istegi bir cok toplumda mallann uretim ve ttiketirninin
""

artisryla birlikte buyuk onem kazanrmstir.

Tuketirn toplumuyla

birlikte etrafta

cahnacak bircok mal cesidinin olmasi ve toplumun kendi kendini kontrol etme
olgusundaki

azalma, cesitii gelir esitsizlikleri

artirnusnr. Dunya toplam nufusunun

suca ili~kin davramslan

daha da

%85'ine sahip gelisrnekte olan ulkeler son 35

y1l boyunca insanlrk tarihinde gorulen en biiyiik sucsal davraruslarda

bulunan

toplumlar kategorisinde yer almaktadir. Bu olgu 21.yy'da da devam edecek olursa

her yil binlerce

insan tecavuze

ugrayacak,

dovulecek

veya cinayete

kurban

gidecektir. (Ozkalp ve Digerleri, 2001:148 ).

Y apilan

arasurmalar

gostermistir

ki mala karsi

islenen

suclarla

ilac

bagimhhgi ve fahiselik turu suclar tilkelerin gelismislik duzeylerine gore farkhhklar
gostermektedir.

Hollanda Adalet Bakanhgi'nca yapilan bir cahsmada

konusulan ABD, ingiltere ve A vustralya sue davraruslannm

ingilizce

en yuksek oldugu

ulkeler arasindadir, Ornegin New York'ta yasayan bir birey Tokyo'da yasayandan
yaklasik 200 kez daha fazla hirsizhga ugramaktadir.
islenen suclann

oram ile tilkenin zenginlik

Arastirmacilar

mala karsi

duzeyi arasmda pozitif bir iliski

bulmuslardir.
Gelismekte

"["L

.

~.
. . ':->.{!-ro~A
degismeler, kitle llet1~1m~

araclannm olumsuz etkileri sayilabilir,

olan tilkelere bakildigi zaman ise ozellikle uyusturucu

bagimhltgr, mala karsi islenen ve fahiselik turu suclarda artis gorulmektedir.
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Kentlerdeki

islenmesi

icin buyuk

firsatlar yaratrnaktadir.

Diger bir deyimle sue isleme ortamlannm

uygunlugu

nedeniyle

sue oram gittikce artmaktadir (Ozkalp ve Digerleri,

2001: 148).

hizh buyume

kentlerdeki

sucun genis alanlarda
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2.9. UYU~TURUCU BAGIMLILIGI

Teknolojinin

ilerlemesi

insanm

mutlulugunu

Ancak gtlnumuz insani yarattigr teknolojinin

artiracagr

olumsuzluklanm

dusunulmustur.
yasarken yapay

dtinyasmda yapay mutluluk aramaya yonelmistir. Insanm biyolojik ve sosyal yonu
arasmda olusan dengesizlik onu yeniden kendi yasanunda mutlu edecek arayislar
icerisine itmistir, Insarun dogal yonunu inkar etmesi, yapay bir dunyamn dogmasina
neden olmustur. Bu dunya insanm her gecen gtin ruh saghgiru etkilemektedir.
Yasadigi

hayattan

haz alamayan,

zevk alamayan

insan bunu yapay yollarla

saglarnaya calisir, Iste uyusturucu maddelerin zararlan bilinmesine ragmen, bunlar
haz ve zevk almak icin kullarulmaktadir.
zaman,

zaman

uyusturucu

tedavisi

Gerek yazih gerekse gorsel basmda

goren

kisilerin

konusmalanna

ya

da

scylediklerine taruk oluyoruz. Bagimlinm sozlerinde 'uyusturucu kullandiktan sonra
kendimi baska bir dunyada hissediyorum.'

sozleri dikkat cekicidir. Demek ki,

begenilmeyen bir dtinya var ki, baska bir dunya aranmaktadir.
Kisi rnutsuzlugundan kacip kurtulmak ya da sikmuli tekdtize olan yasanuni
renklendirmek, ona heyecan katmak icin madde kullanmaya baslar. Bir kez aldiktan
sonra ise madde kisa surede psikolojik

etkisini gosterir, Psikolojik

stirecine giren birey, giderek bunu duzenli kullamr ve ahskanliga
Madde psiko - aktif

etkisini yapmaktadir.

Psikolojik

etkilenme
donusturur.

etki surecini icermesi

nedeniyle, sozu edilen maddelere 'psiko - aktif maddeler' denir. Psiko - aktif; bilis,
duyus veya duygu ve davraruslan etkileyen anlamma gelir. Madde kullarurrurun
duyussal

haz, duyussal

kullanmada
bagimhhk

tolerans

ve duyussal

yoksunluk

en buyuk rolu oynar. Bu ti<; ozellik
olarak amhr. Baslangicta

'muhalif

ozellikleri

maddeyi

veya karsit surec'

kullaruci haz arar ctlnku gercek yasamda

bulamarrusnr. Zevk almayi ister ve ahr da.
Ancak ucuncu asarnaya ilerledikce, yani maddeyi almama istegine uygun olarak
ona direnince yoksunluk belirtileri gorulmeye baslar. Bu belirtiler 90k aci verici ve
rahatsiz edicidir. Kisi bu rahatsizhk ve aci verici etkiden kurtulmak icin bu kez
maddeye doner. Surecin basi ile sonu birbirine muhalif - karsit asarnalardir.
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Uyusturucu madde kullarurrunda rol oynayan iii; ozellik;
•

Duyussal haz asamasi: Tum ahskanhk ve bagimhhk yaratan psiko - aktif

maddeler baslangic asamasmda haz vericidir. Olumlu duygu ve heyecan yaraurlar.
Ornegin; alkol, bir takirn engel ve yasaklan asirur; utangaclrgi yener ve sorunlan
erteler; · eroin,

kisiye

cosku

verir,

heyecansal

duzeyini

yukseltir.

Bu

hos

duygularumlar maddeyi geri caginr.
•

Duyussal tolerans asamasi: Kullaruci bir sure sonra maddeye tolerans

gelistirdigini

fark eder. ilk asamada duydugu hazzi aym miktar ve yogunlukta

saglayamadignu

gortlr. Bu l~amadan

baslayarak

her kullammda

'ilk ucusu'

yakalayabilmek icin daha cok miktar maddeye gereksinim duyar. Iste bu noktada
bagimhhga ilk adim anlrms olur.
•

Duyussal yoksunluk asamasi: Uzunca bir asm kullanim sonrasi, kisi bu

ahskanlik karsismda sucluluk duymaya baslar, Cogunlukla dis baskilar bu duygulan
baslaur. Kisi ahskanhgmr birakmak ister. Ancak bu asamada bir de organizmanm
fizyolojik bagrmhhgi gelismisse yoksunluk tepkilerinin belirtilerini yasar. Bunlar
asm tedirginlik

ve paniklerdir

ve cok rahatsiz edicidirler.

Bu kez de act ve

rahatsizhktan kacinmak icin madde aramaya baslar, her ne pahasma olursa olsun
onu bulmaya cahsir (Ozkalp ve Digerleri, 2001 :305).

Modern sehirlerde kalabaliklasarak beton yiginlan arasmda basit uyancilarla
yasayan insan her· gecen gun can sikinusi ile yasamaya mahkum olmustur. Can
sikmtisim rahatlatmanm yolu olarak da ruhsal uyusturuculan kullanmaya baslar. Bu
ahskanlik onlu yaslarda baslar ve ileri yas gruplanna dogru, ozellikle de toplumsal
bakimdan

oturmarrus ve yapacak hicbir ilginc isleri (harekete geciren uyanci

yaratmak

acisindan

onemli)

olmayan

kisiler

arasmda

yayilir.

Uyusturucu

kullananlardan bircogu, ozellikle de daha derin ve daha icten bir yasam deneyimine
ozlern

duyan

gencler,

uyusturucu

kullanmanm

'kendilerine

buyuk

heyecan

verdigini' ve deneyim ufuklanru genislettigini one si.irerler. Ne var ki, uyusturucu
almak onlarm karakterlerini degistirmez; dolayisiyla da cektikleri can sikmtismin
kahci koklerini ortadan kaldirmaz.

Kisiyi daha yuksek bir gelisme durumuna

yi.ikseltmez; bunu basarrnanm tek yolu kendi benligi icinde sabirli, gayretli calisma
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yolunu tutmak, nasil yogunlasrnak ve egitim gormek gerektigi konusunda kavrayis
ve bilgi kazanmaktir (Fromm, 1993:311).

Alkol de bir uyusturucudur, Uyaran bir madde olarak bilinirse de aslmda bir
narkotiktir. Uyaran etkisi, duygu ve davranislar uzerinde kortikal kontrole etki eden
narkotik etkisinin bir sonucudur. Sosyal etkinliklerde alkol, saldirganlik davranislan
meydana getirebilir. Davrarussal etkilerine bakildiginda ise orta dozda alindigmda
_) bile beden

koordinasyonunda

bozulmalara,

tepkisel

yavaslamaya,

yargilama,

hesaplama gibi list bilissel sureclerin bozulmasma neden olur. Alkol, uzun sureli
kullammma bagli olarak zararli etkiler ortaya cikanr. Kronik alkol almu diye kisaca
tammlanabilecek,

alkolizm, organizmanm her dokusuna zarar verir, hasarlara yol

acar.

bozukluguna

Beslenme

bozukluklann

yol

acar,

Ciddi

psikolojik

veya

psikiyatrik

bas gosterrnesi de bir diger uzun kullamma baglidir (Ozkalp ve

Digerleri, 2001 :306).
Dunya Saghk Orgutu'ne gore (WHO) alkolik, ickinin isine degil de isinin
ickiye engel oldugunu dusunen kimsedir. Cogu kez is yerinde de icilir ve isinden
olur. Aile duzeni bozulur. Esi ve cocuklanyla iletisimi kopar. Ailede kavga eksik
olmaz. Cogu kez eslerin bosanmalanyla

sonuclarur. Bosanma ise ickiye baslamarun

ve artirrnanm en onemli nedenlerinden biridir (Ankay, 1998:167).
Cagimizda,

ozellikle

sanayilesmis

Bau

ulkelerinde

uyusturucu

madde

ttiketimi hizla artmakta ve bunu onlemek icin pek cok para harcanmaktadir.
ABD'de 15 milyon alkolik bulunmakta, alkoltin etkisiyle yilda 25 bin kisi trafik
kazasmdan, 20 bin kisi intihar ya da cinayetten, 25 bin kisinin alkole bagh organik
hastahklardan

oldugtl tahmin edilmektedir.

1980'li yillann sonlannda kisi basina

yilhk alkol ttiketimi litre olarak soyledir: Fransa: 15, italya: 14, Ispanya: 13, Federal
Almanya: 12, Rusya: 12, ABD: 10, Ingiltere: 9, Japonya: 5, Turkiye: 2,5 (Koknel;
akt; Ankay, 1998: 167).

Alkolizm bes kumede incelenmektedir; Bunlar, Alfa tipi, Beta tipi, Gamma
tipi, Delta tipi ve Epsilon tipleridir.

58

•

Alfa tipi: Sorunlanm, sikmulanm,

icki kullananlardir,

Denetimlerini

bunahmlanru

hafifletmek icin fazla

yitirmezler ve yoksunluk belirtileri gorulmez.

Psikolojik bagimhhk olmakla birlikte fiziki bagimhhk yoktur.
•

Beta tipi: Asm icki kullamrm sonucunda, mide, bagirsak ve karaciger

bozukluklan gorulur. Fiziki bagimhhk yoktur.
•

Gamma tipi: Once psikolojik,

sonra fiziki bagimhlik

gorulur. Bilinc

denetimi kalkar. Aiko] kesildiginde yoksunluk bclirtileri gorilliir. Organik
bozukluklar gelisir.
)

•

Delta tipi: Si.irekli alkol ahrlar. Kesilirse yoksunluk belirtileri gorulur,

Fiziki bagimhhk olusmustur. Agu: organik psikolojik bozukluklar gorulur. Alkole
direnc artnustir. (tolerans seviyesi yukselmistir),
•

Epsilon tipi (dipsomani): Zaman, zaman periyodik olarak icme krizleri

biciminde gorulur (kompulsif). Depresyonu kaldirmak icin asin bir tutkuyla, belirli
donemlerde si.irekli olarak icilir, Bunu bir tur intihar girisimine benzetenler vardir.
Kronik alkolizm grubuna girer ve delta tipine donusebilir.

Alkolik kisiler baskalanyla
belirtisi

olan yalruzhk,

gercek duygusal iliskiler kuramaz. Depresyon

gi.ivensizlik, degersizlik,

duygusu tasirlar. Baskalanna

asin bagimhlik

karsi ortulu saldirganhk

(oral kisilik)

duygusu tasirlar. Cinsel

yonden olgunlasrnarrus tiplerdir (Gectan; akt; Ankay, 1998: 168)
Madde bagunhlrgi . kapsamma
eroin,

morfin,

esrar,

amfetaminler,

giren maddeler
halli.isinojenler

sunlardir: Alkol, kokain,
(LSD),

kafein,

nikotin,

hiponotikler ve ucucu maddelerdir (Ankay, 1998: 170).
/

Madde bagrmhhgi Amerika Psikiyatri Birligi tam olcutlerine (DSM - IV:
96) gore 12 ayhk bir donern icerisinde herhangi bir zamanda ortaya cikan ve
kendini yedi ti.irde belirten en az il<;i.i ile kendini gosteren bir bozukluk turtidur.
Bu yedi tur belirti: Istenen etkiyi saglamak icin belirgin olarak artnus
miktarda madde kullanma gereksinmesi. (Bu belirtiler, A ve B tam olcutlerinden;
gene! olarak terleme, titreme, uykusuzluk,

sann, saldirganlik,

sinirlilik,

epilepsi

kan

basmcmda

yi.ikselme

ve

bulanti, kusma,

nobetleridir.)

/

Y oksunluk
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semptomlanndan

kurtulmak ya da kacinmak icin ayru maddenin ya da benzerinin

ahnmasi. Maddenin yuksek miktarda ve uzun donern suresince alinmasi. Madde
kullanmurn birakmak icin ya da denetim altma almak icin bosa cikan cabalar.
Maddeyi saglamak, kullanmak ya da etkilerinden kurtulmak icin cok fazla zaman
harcamak

(uzun sure arabayla

dolanmak,

tedavi olma yontemlerini

aramakla

gecirilen zaman.). Madde kullarurru yuzunden mesleki ve sosyal etkinlikler birakihr
ya da azalulir. Maddenin zararlanndan dolayi ortaya cikan fiziki ya da psikolojik
sorununun ne oldugunu bildigi halde madde kullarunuru surdurmek. (DSM - IV,
_)

2001 :96 - 97)

Madde bagimhhgma

neden olan etkenler arasmda kahtim, aile ve kultur,

model yoluyla kosullanma, kisilik yapisr, ic salgi bezleri duzensizlikleri,

vitamin

eksikligi gibi nedenler sayilabilir. Kahtimm iyi bir belirleyici oldugunu kabul etmek
mumkundur.

Soyagacinda

icki

icmeyenlerin

bulunmasi,

bagimhhk

riskini

azaltmaktadir, Anne baba ve onceki kusaklann madde bagimhsi olmasi, sonraki
kusaklarda ve ozellikle erkek cocuklarda bagimhlik riskini artirmaktadir.
Sosyal ogrenme yaklasimma gore icki icme model yoluyla ogrenilmekte ve
pekistirilmektedir.

Bandura televizyonda

gorulen sembolik modellerin de en az

gercek modeller kadar etkileyici oldugunu deneysel olarak karutlarrustir. Bu yuzden
televizyonda gosterilen filmlerde alkol ve uyusturucu kullarum sahnelerinin veya
goruntulerinin cocuklar tarafmdan izlenmesi sakmcalar dogurabilir. Son zamanlarda
alkollu icki ve sigara reklamlanna televizyonda sansur uygulanmasi sevindirici bir
olaydir,

Kaygi ve zorlanma sonucunda alman uyusturucu kisa bir sure rahatlama
saglar. Ancak bu gecicidir. Daha sonraki kaygilardan kurtulmak icin daha fazla
uyusturucu almak gerekecektir. Bu kisir dongu kisiyi madde bagimhsi yapar.
Madde bagimhligi ile iki yonde mucadele edilmelidir. Bunlardan birincisi
insanlarm bu tur maddelere ulasmasmi engellemek icin bu isten kar saglayanlar
tarafmdan

kurulan

uyusturucu

kacakciligmm

ominu

kesmektir.

Ikincisi

ise

koruyucu onlemler olabilir. Yani daha henuz bagimhlik hali olusmadan bunun
kisinin ya kendi basma ya da profesyoneller tarafmdan engellenmesi icin cahsmak.
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Aksi halde bagimhlik

hali icin sagaltim

alternatiflerini

denemek

veya ceza

yasalanm zorlamak fazla bir netice vermeyecektir (Ankay, 1998:74 - 175).

Toffler 'Gelecek Korkusu' adli eserinde su ifadelere yer vermistir.
" Sanatta, bilimde gosterdigi

bunca basariya karsin, ABD'de binlerce

gencin gerceklerden kacabilmek icin ilac (drug)
iilkede

milyonlarca

sersemligin

ana

giivencesine

baba

da beyin

sigtnmisttr.

kullandiklari bir ulkedir. Aym

ytkayan

televizyonun

veya alkolik

Bir cok yasli kisi bitki benzeri yasayip,

yalnizlik icinde olmektedir. Aileden ve mesleki sorumluluklardan kacis bir r;zkz~ yolu

)

olmustur. Kitleler kaygtlarini Miltown, Librium, Equanil ya da diger uyusturucu
/

ilaclarla basttrmaktadirlar,

Bilse de bilmese de biiylesine bir iilke gelecek sokuna

ugramts demektir." (Toffler; akt; Ankay, 1998:20).

Teknolojinin gelismesiyle insanlann daha mutlu olacaklan, her derde deva
olacagi yutturmacasi gun gectikce gercekligini yitirmektedir. Dogal kosullardan
uzaklasip yaratilan yapay dunyarun kotu gerceklerinden kacrnak haz ve zevk almak
icin madde bagimlilrgina yonelen insanm, kurtulusu burada aramasi olume mahkum
bir insanm 'af yamlsamasmdan' farksizdir.

'(
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2.10. DEPRESYON VE iNTiHAR

Dogada ve dogal kosullarda canlilar depresyona girmez, intihar etmez. ilkel
kabilelerde yapilan arastirmalarda depresyona ve intihara rastlanmarrustir.
Gunumuz modern sehirlerinde ise bunlar gun gectikce artmaktadir, insanlara
yasadiklan ortamlarda haz ve zevk alarak mutlu yasarnak ister. Modernlesme adma,
daha rahat bir yasarn saglayacagi dusuncesiyle yaratilan asm teknoloji, beton
yigmlanyla olasan buyuk sehirleri yaratnusur. Bu ortamlarda insanlar asm basit
uyanlmaya maruz kalmakta, elde etmek istediklerinin bir kismnu olsun yaratmak
yerine hazir olarak elde etmektedir. Bu durum insandaki 'harekete gecirici
uyaranlann' olusmasina ya da ortadan kalkmasma neden olmaktadir. Sehirlerdeki
bu yasam tarzi insanm haz ve zevk duygusunu ancak anlik saglamakta, daha sonra
ise yine aym can sikmtih yasarna geri donulmektedir. Insamn yasarnda anlam
arayisiru ortadan kalkmasi, yasarrunda anlamsizlik yaratrnaktadir. Bu da insanda
umitsizlik, karamsarhk, yetersizlik, kendine guvensizlik, caresizlik, sucluluk gibi
sorunlann ortaya cikmasma neden olmaktadir. Bunlann tiimu bir depresyonun
varhgmi ortaya koyabilecek belirtilerdir.

Depresyon ya da depresif bozukluk bir duygu durum bozuluklugudur ve
tedavi gerektirir. Dort boyutta ele almabilir. Bunlar, duygusal boyut, dusunsel
boyut, fiziksel boyut ve ciddiyet derecesidir.
•

Duygusal Boyut: Bu boyutta depresyonu yasayan kisiler en az iki hafta

boyunca devam eden karamsarhk, istahsizhk, sikmti ve keder duygulanndan
yakirurlar. Bu duygulann gun boyu aym yogunlukta kalmalan gerekmez. Bazi
kisiler, sabah bu sekilde kalkar aksam ustune dogru kendilerini daha iyi
hissedebilirler.
•

Dusunsel Boyut: Kisinin kendi dunyasi ve gelecegi hakkmdaki

dusuncelerinde farklihklar vardir. Kisi kendisini ise yaramaz, yetersiz, basansiz
oldugunu dusunur. Bu yuzden benlik saygisi ve kendine olan guveni sarsilir. Karar
vermede gucluk ceker. Gecmiste yapugi hatalar ve kusurlar uzerinde takilip cesitli
suclar veya bagislanmaz gunahlar isledigini dusunebilir Dunyayi 'acidan baska
hicbirsey getirmeyen' , engelleyici, hayar kinkhgina ugrauci bir yer gibi algilar.
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Acilann

ve eziyetlerin

sonsuza dek surecegi gibi bir beklentisi

oldugu icin

mutsuzluga kapihr. Durumunu degistiremeyecegi inaner onu intihara goturebilir.
•

Fiziksel Boyut: Fiziksel belirtiler de yukanda aciklanan iki boyuttaki

psikolojik belirtiler kadar iiziiciidiir. Bazen uyukuya dalma sorunu olurken bazen de
gecenin ortasmda uyanma ya da 90k erken saatlerde uyanma gibi sorunlar olabilir.
Ender de olsa uyku siiresinde artis olabilir. Istahta azalma ya da artma olabilir.
Enerji kaybmm

yam sira bazen ya kismen ya da tiimiiyle cinsel ilgi kaybi

yasanabilir,
•

Ciddiyet

Derecesi:

Depresyon

ciddi ve aci veren bir rahatsihkur.

Ciddiyet derecesi kisiden kisiye degisebilir. Depresyon gecirmis birisi, bu tiir bir
rahatsilrgi gecirmis ya da gecirmekte olan birini taruyabilir cunku aym belirtileri

\

kendisi de yasamisur. Depresyonun

farkh ciddiyet derecelerini tammlamak icin

farkh

depresyonun

terimler

kullarulir.

Genelde

her tiirii icin farkh

tedavi

yaklasimlan onerilir. Depresif rahatsizliklarda iki onemli boyut vardir, ilk boyutta
depresyonun 'ciddiyet derecesi' kriter olarak ahmr. Bu rahatsizhk bazen oylesine
ciddi boyutlarda olabilir ki, depresyondaki kisinin dusunceleri gercekle baglanusiru
tumuyle yitirir. Sucluluk ve rahatsihk dusunceleri ile birlikte, kati inanslar da
fazlasiyla abartilrr. Ornegin, 'dunyadaki turn kotuluklerin nedeni benim' gibi. Bu
tiir dtisunceler, yamlsama ( deliizyon) olarak tammlamr. Zaman zaman bunlara
anormal algilar (haliisinasyonlar)
olmadigi

halde,

'sen

kotusun,

da eslik edebilir. Ornegin, ortahkta
cezalandmlmahsm'

diyen

suclayici

kimse
bir

ses

duydugunu soylemek gibi. Depresyonu bu yogunlukta yasayan birisi bazen oylesine
yavaslar ki, hareket edemez, konusamaz duruma gelir. Bazen de hasta yerinde
durumaz, siirekli ellerini ovusturur, ya da yuzulmtts gibi kizarana kadar derisinin bir

I

yerini ovar. Bu tiir depresyonlar

'psikotik' olarak smiflandmhr. Bunlar 'nevrotik'

depresyon tiirleri kadar sik gorulmezler. En iyi tedavisi hastahaneye yatinlmalandir.
Ikinci boyuttaki aynm rahatsizhgin 'tarihcesine' gore yapilir. Bazen depresif
rahatsizhk

aym kiside sik sik tekrarlayabilir.

Eger her rahatsilik

donemi bir

depresyon ise bu durum tek kutuplu (unipolar) depresyon olarak adlandmhr. Bazen
de hasta bir rahatsizlik donerni (epizodu) boyunca depresyon belirtileri gosterirken,
diger bir donem boyunca asin neseli ve sen olabilir. Taskmhklarda

bulunabilir.

Konusmasinda bir artis ve hizlanma olabilir. Uyku gereksinmesinde azalma olabilir.
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Dikkatsiz

harcamalar

davranislar

yap1p asm cinsel etkinlikler

icine girebilir.

Depresyon

davranislar

olarak

davraruslann

oldugu donemlerle

(bipolar)

adlandmhr.

ve toplumsal

donernlerindeki

Eger

uymayan

bu tiir davraruslar

depresyon

yer degistirerek

kurallara

donemleri,

seyrederse,

bu

'manik'

tur

manik

rahatsizhk cift kutuplu

ya da 'manik - depresif rahasizhk'

olarak adlandinhr.

Intihar olasiligi depresif rahatsiliklarda

oldukca yuksektir,

(Blackburn,

2000,

s.9 - 14).

yalruzca

bir olme istegi olarak kalirken

donusebilir.

cogunlukla

olmamasma

karsin depresyondaki

bu rahatsihgi yasayanlardaki

yuksektir.

Kadmlarda

intihann
saldirganhk

depresyona

(ozkryim)

neden

insanm
intihar

saldirganhk

olarak

ailesini
ise

saldrrganligm

srkligi

yasamma
korumasi

insanm

giderek

saldirganhk

turudur.

yasammda

artrnasi

seklinde dusunulebilir,

yapmak

kendisine

altmda,

iki tur oldugu

ile insanm

saldirganhk

ve caresizlik

rastlanma

vakalanna

ve siddet basligi

kendisini,

depresif rahatsizhkla baglanusi
duygulannm yogunlugu

risk depresyonda

tamrrum

Saldirganhk

dolayisi

16' si intihar etmektedir.

olmayanlardan

erkeklerinkinin

otuz kat

yaklasik

iki

2000: 13-15).

gudusunun

insanda

hepsinin

umutsuzluk

nedeniyle

katidir (Blackburn,

girisimlerine

intihara karsihk 50' den fazla intihar girisimi olmaktadir.

intihar ya da intihar girisimlerinin

ilkel

da ciddi intihar

ingiltere' de her yil yuz bin kadm ve erkekten

Her olumle sonuclanan

Bu olasihk, bazen

dogal

yikici

Freud' a

yonelmesidir.

aciklanmisur.
eden

yasanuru
yasam

acisindan

onemli

olabilir.

saldirganhk

ve yikici

Koruyucu

saldirganlik,

canlmm

bir saldirganhk
surdurmesine

donustugu

turudur
hizmet

ve insanm
eder.

uzaklasnkca

bir turdur

Bu noktadan

hareketle

intihar olaylannm

ya da ortaya

cikmasi

yikici

Y ani modernlesme

intihar,

koruyucu

kosullanndan

saldirganliga

gore

Freud'un bu tarumlamasi

rastlanrnadigi

saldirganlik;

hizmet
ve

guctur.

koruyucu

ve hastahkh

modernlesen

saldirganhgm

ile yikici saldirganhk

Y 1k1c1

insana

bir

insan

donmesi

ve intihar arasmda

bir bag kurulabilir.
Arasurrnacilar
oldugunu

ortaya

intihar olaylarmm

koymuslardir

(Morris,

kirsal bolgelerde,
1986:74).

Bu

kentlere
durum

oranla daha az
kentlerle,

kirsal
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kesimlerin

teknolojiden

nekadar etkilendikleriyle

aciklanabilir.

Cinayet sadece

insanlara mahsustur. Sebepsiz yere oldurrne gibi.Dogada hicbir canli beslenme ve
kendini koruma amaci disinda, ozellikle kendi turunden birini oldurmez, Bu ozellik
sadece insanda gorulur,
Intiharla cinayet arasmda da iliski vardir, Cinayet oraru ytiksek ulkelerde
intihar olaylannm az oldugu gorulur, intiharlann 90k oldugu yerde ise cinayetler
azahr.Sanki ortada harcanmasi gereken bir saldirganhk birikimi var da kendine su
ya da bu bicimde bir yol anyordur (Morris, 1986:75). Metropolitan

sehirlerdcki

asin stres duzeyi insandaki saldigahkta belirleyici rol oynamaktadir.
Kitle iletisirn araclartrunfozellikle

televizyonun) intiharla ilgili yaymlan, bir

model olusturmasi bakirnmdan, intihar olaylariru artirmaktadir. Gazetelerde, intihar
olaylanru

\

yaymlayan

gazetelerin

etkisi altmda kalarak intihar eden kimselere

rastlanmaktadir (Ankay, 1998:75).

Intihann, ne olduguna ve sebeplerine bir yaklasim da Durkheim tarafmdan
yapilmaktadir. Durkheim intihan "Bir insanin, doguracagi sonucu bilerek olumlu ya
da olumsuz bir eyleme, dogrudan dogruya veye aracli olarak kendi kendini olume
siirtiklemesidir". Seklindedir.
Asin bireycilik yalruzliga neden olmakta, toplumsal baglar gevsemektedir.
Bu durumu Durkheim "bencil" intihar olarak adlandirrrusur. Durkheim intihan ti9
ture ayirmrstir. Bunlar: Bencil, Elcil ve Anomik ttirlerdir.
Bencil intiharlar, toplumsal baglann gevsemesi ile olusur. Toplumsal baglan
daha gti9lti olan katoliklerde

intihar, protestanlardan

daha azdir. Evliliklerde

toplumsal bag, bekar ve dullara gore daha guclu oldugundan intihar daha azdir.
Elcil intiharlar;

-{,

toplumsal

baglann asin guclu olmasmdan

ileri gelir.

Toplumsal baglann daha guclu oldugu askerlik mesleginden intiharlann daha fazla
gorulmesi bundandir.
Anomik intiharlar; toplumlardaki kargasa doncmlerinde artrnaktadir. Bunun
istatiksel dayanagi da devrimlerden
gorulmesidir (Ankay, 1998: 178)

J/

I

,

I

'<-\

ve goclerden sonra intiharlarda buyuk artis
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Depresyon gibi, sizofreni gibi akil hastaliklannda
rastlanmaktadir.

Alkol

ise

intihar

girisimini

intihar olaylanna sikhkla

kolaylasnr

ve

cesaretlendirir

(Ankay, 1998: 178).
Freud, intihan

saldirganlik

gudusunun

insanm

kendisine

yonelmesidir

seklindeki aciklamasi su dayanaga gore olmustur. Bu davrarusin ortaya crkmasmda,
eyleme donusmesinde, benlik (ego) ve ust benlik (super ego) arasmdaki catismadan
kaynaklanan

kaygi

(anksiyete)

dusunceyi

davramsa

egilimlere

ve isteklere

onemli

ve eyleme

rol oynar.

donusturenlerde

bagli davranis

kahplanyla

intihan dusunenlerde,
benlikten

gelen

ust benligin

bu

durtulere,

cezalandmci,

suclayici davrams kahplan catisir. Bu catismanm yaratugi kaygi saldirgan durtuleri,
egilimleri,

istekleri harekete

yansimasnu

\

gecirir, Ancak ustbenligin

engeller. Saldirgan

durtulerin,

egilimlerin,

baskisi bunlann

disan

isteklerin benlik icinde

kalmasnu saglar. Y ok edici nitelikte olan bu gucler bireyin kendi oz benligine
yonelir.

Kisinin

kendisini

yok etmesini,

oldurmesini

amaclayan

davrarnslar,

kosullarda

yasayan

hayvanlarda

eylemler ortaya cikar (Koknel, 1998:328).

Intihar

olaylan,

dogada

dogal

gorulmemektedir. Insan, ise dogal ve sosyal yon arasidaki dengeyi koruyamayarak
dogal yonunu inkar edercesine modernlesmesi, dogal olmayan depresyon ve intihan
da dogurmustur. insanlarla hayvanlar arasmda zeka duzeyi acisindan da buyuk bir
fark

vardir.

Yaraticihk,

arastmcihk,

yorumlama,

sorgulama,

planlama

gibi

ozelliklerin olmasi onu farkh kilmaktadir. Bunlardan bir diger onemli fark insanm
yanm da degerlendirip ne yapabilecegini ve ne yapmasi gerektigini planlayabilme
ozelligidir. insandan baska hicbir canh yanm planlayarak hareket etmez. (icgudusel
hareketlerini bununla kanstirmama gerekir). Sadece dogan gunle batan gun arasmda
gununu yasar. Bu ozellikle insanlarda yoktur. Bu durum hos olmayan duygulan bir
sonraki

gunlere

olumsuzluklann

tasimasma

neden

olmaktadir.

Bu

da

sorunlu

insanlarda

birikerek ruh saglrgmin bozulmasma neden olur. Bu yonumuzdeki

onemi kavrayarak asm yansmaci, bencil, davraruslardan uzak kalarak daha cok
paylasimci

yonumuzu

tin plana cikararak

Cevremizde yaratacagmuz

-l
I

""'

\

mutlu olmamn

yollan

aranmahdir.

degisikliklerin olumlu ve olumsuz yonlerini

onceden
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kestirebildigimiz icin, dogarruza ve yasammuzdaki gerceklere uygun olanlan
yasama gecirmek cagirruzm depresyonlu insaruni rahatlatacakur.
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2.11. (:EVRE SORUNLARI

Son yiltarda psikologlar,
duygu, dusunce ve davraruslanm

cevre kosullanrnn,

ozellikle kalabahgrn kisinin

nasil etkiledigini

arastirmaya ba~lailll~lard1r.

Psikolojinin yeni bir alani olan cevre psikolojisi bu ihtiya9tan dogmustur. Bu yeni
alan sehirlerin kurulusunrin binalann mimari yapilannm planlanmasmda, i~ yerleri
ve parklann nasil diizenlenecegi konusunda cahsmalar yapmaktadir.
Insarun modernle~me adma buyuk beton sehirleri kurmasr ve oralarda hizla
artarak cogalmasr, her gecen gun insan ruh saglrgim olumsuz etkilemektedir.
Insanoglu yasanum dogal cevreye bagli olarak surdururken ayni zamanda
geli~tirdigi teknoloji ile onu cesitli bicimlerde etkiler. Modern endustriyel toplumda
insan dogarun hakimidir. Onu etkiler ve degistirir. Ancak bu degi~imleme sirasmda
cogu zaman da ona zarar verir. Zamanla bozdugu cevre onun yasanuni etkiler. Hatta
insanin yasanum olanaksiz kilar (Ozkalp ve Digerleri, 2001: 180)
Insan davranislanrun

ortaya cikmasmda kahum gibi cevre de onernli bir

faktor olu~turmaktad1r. Cevre genetikle bir butunluk teskil etmektedir. Ornegin
Bandura saldirganligm,
cevre kosullanna bagli sosyal ogrenme ile de
olu~abilecegini

vurgulam1~t1r. Bazi hastahklar

yine cevre kosullannm

yaratugi

olumsuzluklar sonrasi ortaya cikan stres diizeylerine gore kendini gostermektedir.
T1pk1 sizofrenids oldugu gibi.

Insanlann

coklugu, buyuk binalar, kalabahk

caddeler, fazla gurultu ve

olanak 9e~itliligi kirsal yerlesim merkezlerinin goreli sessizlik ve hareketsizliginden

(

daha farkli bir duygusal
2003:621).

Modern

kentlere

durum ve davrarus urerir (Freedman

sikrsan

insan,

kalabahklar

ve Digerleri,

icerisinde

yalmzhk

ya~amaktad1r.Bu durum insanm insana yabanc1la~masm1 getirmektedir. Hayvanat
bahcesine kapatilan hayvanlar da yapayalnrzdrr, ya da dogal seklinden 90k farkli
bir toplumsal grup iccrisine kapaulrmsnr.

Yakmdaki kafeslerde baska hayvanlan

gorur, seslerini duyar ama gercek iliski kuramaz. Kentlerdeki insanlann modern
kosullan da buna 90k benzer. Kent yasarnirun insaru yalnizhga siiriiklemek gibi bir
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tehlikesi

vardir.

Kisisellikten

yoksun

gidebilir.Dogal aile topluluklannm

bir kalabahk

icinde

insan

yok

olup

bozulmasi, iliskilerin bozulmasma, kmlmasma

ve incinmesine neden olmaktadir, Bir koyde butun insanlar birbirlerinin kisisel
dostu, hie olmazsa kisisel dusmarudir. Aralannda yabaci yoktur. Kentlerde ise cogu
insan kornsulannm adim bile bilmez. Bu durum modern kentlerde oturan insanlarda
buyuk bir uzuntu ve gerilim yaratir (Morris, 1986:40). sehirlerde depresyon ve
intihar olaylannm artmasmm nedenlerinden biri de budur.
Davraruslann iki ana nedeni vardir. Bunlar kahtim ve cevredir. insanm her
gecen gtin icinde yasadigi cevreyi degistirmesi ve ona hukmetmek istemesi her
zaman onun icin olumlu sonuclar dogurmamaktadir.

Insan icinde yasadigi ortamla siirekli iletisim etkilesim durumundadir. Bu
ortamdan gelen fizyolojik iletilerin, uyaranlann

etkisi altmda yasarmm surdurur,

Fizyolojik iletiler fiziksel ve kimyasaldir. Fiziksel nitelikler; insamn icinde yasadrgi
ortamm 1s1s1, nemi, 1~1g1, ruzgan, seli, elektrik yuklu iyonlandir, Kimyasal nitelikte
ise; soluk alman havada, i<;tigi suda, yiyeceklerde bulunan organik ve inorganik
maddelerdir.

Kimyasal

ve fiziksel iletilere belirli olculerde gereksinim

vardir.

Ancak belirli olculer asildigi zaman insan organizmasi icin zararh etkenler olurlar.
Fizyolojik iletilerin bir bolumu ise, insan organizmasi icin her olcu ve durumda
zararh ve zehirlidir. Radyasyon, karbon monoksit , kukurt dioksit bunlardandir.
Fiziksel ve kimyasal uyaranlar bir smirdan sonra turn insanlar icin zararh etken
olur. Bedensel ve ruhsal hastahklara yol acar. Dogada yasayan insanm dogaya en
buyuk zaran kendi bedeninden cikan atiklarla baslar. Kati ve srvi olan bu anklar
topragi, sulan kirletir; kirlenen doga hastahk yapan mikroorganizmalann
(,

ureyip yayilmasina

kolay

yol acar. Bu atiklara, copler, besin atiklan ve diger cevre

kirletici oteberi de eklendiginde insanm dogaya verdigi zarar daha da artar. Kirsal
yoreler ve kucuk kentlerde hatta altyapisi iyi olmayan bazi buyuk kentlerin dis
kesimlerinde bu atiklan toplayacak kanalizasyonun
atilmasi,

icme

ve

kullanma

sulannm

olmamasi, coplerin sokaklara

kirlenmesine

mikroorganizmalann

cogalmasma neden olmakta bu da salgm hastahklann baslamasina neden olmaktadir
(Koknel, 1998:84)

\
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Dunya

nufusunun

hizla

artmasi

kentlerdeki

insan

yogunlugunu

da

artirmaktadir. Artan insan sayisma bagh olarak imar alanmda da artislar olmaktadir,
Bu durum daha stkisik bir betonlasmayi ve cevredeki azalan dogal ortamlan da
tumden ortadan kaldirabilmektedir.

Artan insan sayisi atiklann artmasma ve kirlilik

duzeyinin de artmasma yol acmaktadir. Aynca
cevre bundan olumsuz etkilenmektedir.

insanm icinde bulundugu dogal

insanm dogal yonunu inkar edercesine

ortaya koydugu bu yasam sekli ruh saghgiru giderek bozmakta ve hastalik yapici
ortamlan hazirlamaktadir.
Teknolojinin

gelismesi

ve sanayilesrneden

kaynaklanan

cevre kirliligi

dogayi ve dolayisiyla da insan saghg1 icin tehlikeli ortamlar olusturmaktadir.
atiklar zararh sivi veya gaz durumunda olabilirler.
denizleri,

golleri ve bitki ortusunu kirletirken

Bu

Bu srvi ve gazlar, akarsulan,
ote yandan atmosferde

zararh

maddelerin toplanmasma yol acmaktadirlar. Bu sanayi atiklan icinde bulunan klor,
kukurt dioksit, karbon monoksit gibi baca gazlan hava kirlenmesine ve dogamn
bitki ortusunun bozulmasma yol acmaktadir (Koknel, 1998:85). Bu zararli gazlar
besin zincirlerine girip bazi canhlann nesillerinin tukenebilmesine yol acmakta ve
asit yagmurlanna da neden olmaktadir.

Insarun cevresinde yaratugi kirlilik ruh saghgr gibi fizyolojik yonunu de
etkilemektedir. Edingburg Tip Arastirma Konseyi'nin 577 erkek uzerinde yaptigi
arastirmada,
oranmda

12 yilhk bir zaman diliminde
azaldigi

getirilerneyebilecegi

onumtizdeki

yuzyilda

dogayi degistirmesi

sperm oranmm

babahk

islevinin

%24
yerine

ifadece edilmistir. Buna neden olarak da cevre kirliligi ve

teknolojinin olumsuz etkileri gosterilmistir

I,-

erkeklerdeki

(Ankay, 1998:27). Bu durum insanm

ile birlikte belki de dunyanm milyonlarca

yil devam eden

evrimsel gelisimine zarar vermesi sonucu kendi turunun de tehlike altma girmesini
saglanustir.
Sovyetler
sorunlanmn

Birligi'nin

dagilmasi

ile

birlikte

sosyalist

bloktaki

cevre

saruldigindan cok daha buyuk oldugu ortaya cikti. Kapitalist sistem

cevre sorunlanna daha duyarh oldugu ortaya cikti. Buna ragrnen dunyarun cevre
sorunlarmm buyudugu de bir gercek (Cumhuriyet, 1990: 18). Kapitalist sistemde
sayilan cok olmamakla birlikte, insanlann

dikkatini cevre sorunlanna

\

cekmeye
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calisan bazi sivil toplum orgutlerinin varligi ve bircok bilim adammm ugrasuun bu
duyarhhgi
kapitalist

yarattignu

soylemek mtimkun. Dogu bloku kapah bir kutu olarak

super devletlerle

girmis oldugu

teknoloji

yansmi, insanm emegini

teknolojiye donusturmek icin kullannustir. Bu durum orada yasayan insanlan, etken
degil, edilgen bir duruma getirmistir. Edilgen insamn, cevre icin duyarh olmasi
mumkun degildir.

Gunumuzde endustri ulkeleri ile geri kalnus ulkeler arasmda cevre ile ilgili
sorunlar yasanmaktadir.

Cok gelisrnis sanayi ulkeleri kendi illkelerindeki sanayi

atiklanru ne yapacaklanm

sasirrrus durumdalar. Y eni uretimlerini cevreye zarar

vermeyecek sekilde uretebilmek arnacryla yeni teknolojiler yaratmak icin milyarlar
harciyorlar.

Oysa dunyanm

uretimler

yapiliyor.

bircok yerinde

Bunlar

cevreyi

eski metotlarla
korumaya

(sanayi tipinde)

yonelik

degildir

kalkmrrushk anlayrslan bulunduklan

bolgedeki

(Cumhuriyet,1990: 18)

Gunumiizde politikacilann

fabrikalarla, bina artislanyla ve yuksek binalarla ortaya konulmaktadir. Bu anlayis
\

'daha dogal bir cevrede yasama mantigina dontismezse' her gecen gun insan yasami
daha da guclesecekrir. Buyuk ve yuksek gokdelenler arasmda bir nokta gibi kalan
yesil alanlar

avuntudan baska bir sey degildir. Agacin btiyuklugti ve guzelligi

asagidan bakildigi zaman anlam kazanir. Y oksa yuksek binalardan bir bakis onlann
bir nokta gibi algrlanmasindan baska bir sey degildir.

(,

\
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2.11.iLGiLi ARA~TIRMALAR

Asagida belirtilen ilgili arastirmalara A.Ankay'm "Ruh Sagligi ve Davrams
Bozukluklan" adli eserinden ulasilrrusur.

Kibns'ta daha once yapilnus

arastirmalar

kurucusu Kibnsli Zenon (M.b 336-264)

icerisinde,

'Stoa' ogreusinin

felsefi temellere dayanarak uygarligin

insanlan erdemden uzaklastirdigr yaklasnruru ortaya koymustur.

Yurtdismda yapilan arastrrmalardan ulasilanlar ise:

A.Toffler (1981) 'Gelecek Korkusu'
inkar edilerneyecegini

adh eserinde teknolojinin

ancak insarnn yeni teknolojileri

tamamen

de aptalca ve bencilce

kullandigmi ortaya koyarak, teknolojinin ekonomik yararlanni bir an once elde
etmek ugruna insanm cevresini fiziksel ve sosyal bir yangm yerine cevirdigine
dikkat cekmistir.

E.Fromm (1978) ise 'Psikanaliz ve Zed Budizm' adh eserinde; bugunku
cagdas insanm teknolojinin esiri olarak duygulanru

yitirrnis olmanm bunahmmi

cektigini ileri suren cagdas psikanalistlerdendir.

Teknolojinin
( 1968) endustriyel

insan ruh sagligiru nasil etkiledigi konusunda
uygarligm,

H. Marcus

dunyarun her yerinde insanm insana baskisinm

giderek yayilmakta oldugunu, 'A~k ve Uygarhk' adh eseriyle ortaya koymustur.
(

Unlil siyaset bilimcisi M. Duverger, (1977) uretimin gelisimesine

kosut

olarak, doga kirlenmesi ve tahribinin ortaya cikugrru, hayatm ortak yonlerinde
gerilemeler

oldugunu,

kultursuzlesmelcnn

reklamcihgm

egemen

bir

duruma

yasandigim, yani genelde hayatm nitel yonunun basansizhga

ugradiginr 'Batmm iki Yuzu' adli eseriyle ortaya koyan bilim adanudir.

_j-

I

\

geldigini,
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B. Russell ve Dora (1979) 'Endiistri Toplumunun Gelecegi' adh eserlirinde
ise cagmuza, gecmis caglara gore, iyi kotu her iki yonde de degisik bir ozellik
kazandiran etkenlerin en onemlisinin bilim oldugunu ortaya koyarak, bilimin bir
takim kotiiliikleri yanmda, insanligm gecmiste ula~abileceginden
ko~ullara kavusturacak

cok daha iyi

olan etkenin yine bilim olacaguu belirtmislerdir,

Ancak

bugiin icin dunyanin gorunumunun korku verici oldugu, iistelik de durumun yakin
zamanda daha da kotuye gidebilecegi seklindedir,

Unlu psikolog Daniel Goleman (1998) ise insanm teknolojik gelismeye bagli
olarak bundan
ebeveynlerin

nasil etkilendigini

cocuklanna

ayrrdiklan

'Duygusal

Zeka'

zamamn

adli eserinde;

azaldigma,

cocuklann,

~ag1m1zda
cografi

hareketliligin artmasiyla genis ailelerini tammadan biiyiidiiklerine dikkat cekmistir.
Bunun sonucu olarak da, cocuk suclannda, intiharlarda, uyusturucu kullammda,
depresyonda, bo~anmalarda artislar oldugunu belirtrnistir.

Unlii psikanalistlerden
\

eserinde, cagumzi,
manevi degerlerin

Karen Horney ise 'Cagtrruzm Nevrotik Ki~iligi' adh

dogarun kirlenmesinin,

asm yansrnanm,

asmmasnun, asm uyanlmanm,

savas histerisinin,

yabanc1la~manm, uyusturucu

bagimlrhgmir; arttig; seklinde tammlamaktadir.

\

I ,

)

\
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BOLUM III

YONTEM

3.1. ARA~TIRMANIN YONTEMi

Bu arastirmada, kaynak tarama yoluyla icerik analizi yontemi kullarulnusur.

(
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BOLUMIV

SONU<; VE ONERiLER

4.1. SONU<;

Insanin dogaya karsi, gucsuz ve aciz kalmasi onu degistirip hi.ikmedilecek
bir duruma getirmistir. Bu durumu teknolojiyi gelistirerek ve kullanarak saglarmsur.
Her ne kadar teknolojinin ilerlemesi insan yasanuna kolayhklar kazandirrmssa da
yine ayni teknoloji, kendi cikmazlannr da insamn yasanuna ortak etmistir. Insan
davraruslan gecmisten gtinumuze incelendigi zaman, insanda var olan davraruslarm,
giderek onu rahatsiz edecek kadar degisikliklere ugrarnasina da neden olrnustur.
Gerek ilkel insanda gerekse hayvanlarda gi.ini.imi.iz insanmda oldugu kadar tur - ici
bir yok ediciligin varligma rastlanmamaktad1r. Y ani teknolojinin ilerlemesi, insan
turunun yine kendisi tarafindan tehlike icine sokulmasma neden olrnustur. Tabii ki,
sadece insanm kendini tehlikeye atmasi yanmda, di.inyada diger canhlann

varligi da

bu teknoloji ile insan tarafmdan tehlikeye attlmistir.
Ana malcihk mantigmm insanlan ve toplumlan srniflara ayirmasi, dunyayr
ortak paylasim duygusundan
yikici saldirganhgm

uzaklasurrrusur,

insanlar arasi ve toplumlar arasi

ortaya cikrnasma neden olmustur. Gi.ini.imi.izde devam eden·

savaslara yol acnustir. Halbuki, ne yikici saldirganlrk ne de savaslar (orgutlenmis
tur ici yikici saldrrganhk) insanm dogal yapisinda var olan seyler degildir.
Gerek insanlar gerekse toplumlar, daha cok birseylere sahip olmak adma,
teknolojiyi

kullanarak

bir

birleriyle

yansarak

paylasmayi

unutrnuslardir,

Bencille~en bireyler ve toplumlar yaraulnusur. Dogayi yok ederek dogal (biyolojik)
yonunu unutan insan, yasaminda dogal olmayan davramslarla bunu ortaya koymaya
--ba~lailll~tlr. Intiharlar

artnustir.

Depresyon

ve madde

bagimhlrgr

artrrusnr.

Bosanmalar artnustir. Bunlar, teknolojinin artmasiyla insan ruh saghgirun giderek
bozuldugunun

dogrulayrcrlandn.

Y apilan arastirrnalar

davrarus bilimlerine

gecen gun daha fazla ihtiyac duyuldugunu ortaya koymaktadir.

her
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4.2. ONERiLER

4.2.1. Psikolojik Damsmanhk ve Rehberlik Alamnda Hizmet Veren
Ki~ilere

1- Okullardaki siddet ve saldirganhk olaylanm onleyici programlann daha
etkin ve bilimsel olarak ele ahrup cozumu yonunde cahsmalar yapilabilir.
2- Anne babalara, gerek saldirganlik ve siddetin zararlan, gerekse cocugun
gelisimine

bagli

olarak

ilgi

ve

ihtiya9lannm

neler

oldugu

konusunda

bilgilendirilmeleri icin programlar di.izenlenebilir.
3- Psikolojik darusmanlik ve rehberlik hizmetleri alanmda ugras verenlerin
ozellikle teknolojinin insan ruh sagligma zararlan ve bu zararlann onlenebilmesi
icin hizrnetici egitimlerle .kcndilerini teknolojinin

insan ruh saghgma

zararlan

konusunda gelistirebilirler.

4.2.2. Egttim] Yoneticilerine

1- insanm ruh saghgmm

her gecen gun bozulmasi

insamn psikolojik

/

yardima

olan ihtiyaclamu

ogrenciiere

da arnrrnaktadir.

Okullarda

yardirna ihtiyaci

daha iyi ve yeterli duzeyde yardim saglayabilmek

olan

icin psikolojik

darnsmanlik ve rehberlik hizmetleri artmlabilir.
2- Yaratilnus tuketici toplumlar, daha bilincli bireylerin yetistirilmesi ile
ortadan kaldmlabilir.
I

Bu, ise egitirn yoluyla saglanabilir,

Egitim kurumlannda

yapilacak di.izenlemelerle bilincli bireyler yetistirilmesi yonune gidilebilir.
3- Egitim
ogretmenlere

ve

ogretim

programlannm

hizmet ici egitimlerle

uygulanmasmda

insan davranislan

calismalan yapilabulr.

4.2.3. Egitim Programcdarma ve Uzmanlarma

yer

alan

alanmda bilgilendirme
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1- Egitim

ve

ogretim

programlannda

bencilligi, saldirganhgi ve siddeti cagnstirabilecek

kullamlan

ders

kitaplannda,

konulann duzeltilmesi yonunde

cahsmalar yapilabilir ve bu konuda programlar hazirlanabilir,
2- Bireylerin
olabilmesi

kendi

acisindan

uyaranlanm

ozellikle

yaratabilmesi

okullarda

ve etken

ogrencilerin

el

birer

birey

becerilerinin

gelistirilebilmesi icin programlar hazirlanabilir,
3- Egitim ve ogretim programlarmm, cocuklann birbirleriyle kiyasiya yans
icerisine sokuldugu duzeyden cikanhp kendi kendilerini daha iyi gelistirmek icin
caba harcayabilecekleri duzeye getirilebilmesi icin, duzenlemeler yapilabilir.

4.2.4. Yazih ve Gorsel Basm Yaym Yoneticllerlne

1- Televizyon

programlanmn

planlanmasmda

yetkililer,

egitim

ve

ogretimden sorumlu birimlerle birlikte psikolojik ekip kornisyonlan olusturabilirler
ve programlara birlikte sekil verebilirler.
2- Cocuklar
uzmanlar

icin televizyon

tarafmdan

saldirganhk,

bencillik

programlannda

yer alan cizgi

denetimlerinin

yapilmasina

irnkan

gibi unsurlann

olup olmadigi

yaratarak

konusunda

filmlerin
siddet,

gorus ortaya

koymalanna irnkan saglanabilir.
.i

3- Yazih ve gorsel yaymlanda saldirganhk, siddet, uyusturucu kullarumi,
alkolun yaratugi olumsuzluklar uzerine egitici toplumsal programlar yapilabilir,

4.2.5. Anne ve Babalara

!

'

/

1- Ailelerin onemli bir fonksiyonu da cocuklanni yetistirmek ve yasadiklan
topluma uygun hale getirmektir.
cocuklanna

cesitli

dogru

Cocuk ilk egitimini

davrarnslan

ogretirken

aile icinde alir. Aileler

onlan

olumsuz

etkileyecek

seylerden uzak tutmak isterler. Bu yuzden de televiyon programlannda
davranabilirler.

Cocuklann

secici

vaz gecemedigi ve dunyasinda onemli bir yet tutan

oyuncaklarda saldrrganhk ve siddet araclannm yerine alternatif oyuncaklara karsi
(saldirganlik ve siddet cagnstiramayan)
cocuklan yonlendirebilirler,

ozendirici olunabilir ve onlann almmasmda
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2- Bilgisayar ve internet dunyarruza girdikten sonra faydalannm
zararlannm

da oldugu

dusunulmeli

ozellikle

bilgisayardaki

oyunlarda

yanmda
siddet

saldirganhk aynca cocuklann ulasmamasi gereken goruntu ve bilgiler icin anne
babalar

bilgisayann

ve internetin

verimli kullamrru yonunde

yonlendirici

ve

denetleyici olabilirler.

4.2.6. Oyuncak Yapuncilarma

1- Saldirganlik

ve siddet iceren

film kahramanlarmm

oyuncaklanmn

yapirru yerine cocuklann daha 90k ilgisini ceken hayvan figurlu oyuncaklara daha
fazla onern verilebilir.
2- Saldirganhk ve siddet 'araclanmn' oyuncaklan yapilmayabilir.

I
(

i

\
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