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DUYGULARIMIZ

“Duygusal anlamda zeki olan kiﬂiler öncelikle kendi duygular›n›
ve dolay›s›yla amaçlar›n› ayr›ﬂt›rabilen ve tan›yan kiﬂilerdir.”
Duygular nefes ald›¤›m›z her ana
anlam katar, bize yaﬂ›yor oldu¤umuzu
hat›rlat›rlar. Aﬂ›k oldu¤umuzda duracakm›ﬂças›na çarpan bir bizim yüre¤imizdir koca dünyada, üzüldü¤ümüzde
ruhumuzdur en karanl›k odalardaki.
Peki, hiç düﬂündünüz mü, “‹çimde kopan bu f›rt›nalar da neyin nesi böyle”
diye. “Beni bir uçtan di¤erine sürükleyen bu hisler…”
‹ﬂte biz de böylesi bir merakla çald›k
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden sevgili
Doç. Dr. Faruk Gençöz’ün kap›s›n›.
Kendisiyle ilgi alan› olan “duygular”
üzerine keyifli bir sohbet yapt›k. Okurken sizin de zevk alaca¤›n›z› umuyoruz. Bakal›m içimizdeki f›rt›nalar› nas›l
adland›r›yormuﬂ psikoloji bilimi.
Duygunun bir kavram olarak psikolojide nas›l tan›mland›¤›n› aç›klayabilir
misiniz?
Psikolojide, duygular› sadece onlarla beraber oluﬂan davran›ﬂ ve düﬂüncelerle tan›mlamak duygu kavram›nda bilimsel yaklaﬂ›mla eﬂleﬂen önemli bir eksiklik, so¤ukluk uyand›rd›. Zira kavram
s›cak hislerimizi de bar›nd›rmakta. Ne
var ki hislerimizi bilimsel objektiflik
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nin metodlar› zay›f ve eleﬂtriye aç›k kald›. Duygu tan›m›nda his k›sm›n›n zay›f
b›rak›lmas› da, tan›m›n tam olarak
oluﬂmas›n› engelledi. Yine de duygular› bir amaç dedektörüne benzetebiliriz.
Amaçlar›m›za yaklaﬂt›¤›m›zda olumlu
hislerimiz artar, sevinir ve neﬂe duyar›z; uzaklaﬂt›kça da olumsuz hisler ortaya ç›kmaya baﬂlar, sinirlenir ya da
üzüntü duyabiliriz.
Sözleriniz “Her duygunun bir amac› vard›r” anlam›n› m› taﬂ›yor?
Evet, her duygu bir ya da daha fazla amaçla eﬂleﬂmiﬂtir. Sevgi hissiyle yak›nlaﬂma amac›, üzüntü hissiyle yaln›z
kalma amac›, k›zg›nl›k hissiyle zarar
verme amac› ve i¤renmeyle sak›nma
amac› eﬂleﬂmiﬂtir. Hissettiklerimiz belli
düﬂünce kal›plar›n› ve refleks denebilecek vücut hareketlerini de beraberinde
getirir. Duygular, sinyal vererek ayn›
zamanda belli düﬂüncelerin bilince getirilmesini de sa¤larlar. Bilincimize taﬂ›nan düﬂünceler ve sinyaller ortam›
amaçlar›m›z aç›s›ndan de¤erlendirmemiz için itici bir güç teﬂkil ederler.
Duygular›m›z›n tarih içerisinde nas›l
evrildi¤ine dair biraz bilgi verir misiniz?
Yan›t›ma Darwin’in duygular hakk›nda neler söyledi¤inden bahsetmekle

baﬂlayay›m. ‹nsanlar›n belli duygular s›ras›nda gösterdi¤i tipik yüz hareketlerinin çeﬂitli hayvanlarda aynen bulunmas› Darwin’in dikkatini çekti ve duygusall›¤› yans›tan yüz hareketlerini ortak
atalar›m›zdan bizlere kalm›ﬂ bir miras
ya da fosil olarak de¤erlendirdi. Bu fikrini kuvvetlendirmek için çeﬂitli duygular içeren yüz ifadesi foto¤raflar›n›
dünyan›n çeﬂitli bölgelerine da¤›lm›ﬂ
olan misyonerlere gönderdi ve onlardan bu foto¤raflar› yerli halka göstermelerini ve halk›n foto¤raflarda gördü¤ü duyguyu not ederek notlar› kendisine göndermelerini istedi. Bu ﬂekilde yap›lan ilk anket çal›ﬂmas›ndan duygu
ifade eden foto¤raflar›n dünyan›n Bat›
medeniyetinin girmedi¤i yerlerinde de
ayn› ﬂekilde de¤erlendirildi¤ine dair kan›t toplad›. Dolay›s›yla duygularla eﬂleﬂmiﬂ yüz ifadelerini, yaﬂad›kça birbirimizden ö¤renme yoluyla geliﬂtirdi¤imiz bir ﬂifre sistemi de¤il ortak atalar›m›zdan bize kalan bir kal›nt› olarak de¤erlendirdi. Bu kal›nt›y› bir fosil gibi
düﬂündü çünkü duygular›n yüzümüzdeki ifadelerini geçmiﬂte kalan bir anlaﬂma arac› olarak de¤erlendirmiﬂti. ‹nsanlar›n evrimleﬂtikçe ortak bir dil sistemi geliﬂtirmiﬂ olmalar›n›n duygu ifadelerine olan ihtiyac› ortadan kald›rd›¤›n› düﬂündü.
Darwin’in yüzdeki duygu ifadelerini
fosil olarak de¤erlendirmesine karﬂ›n
bugün literatürde sosyal ortamlarda
yüz ifadelerini Darwin’in evrim kavram›yla çizdi¤i çerçevenin çok d›ﬂ›nda
nas›l kullanabildikleriyle ilgili bir çok
çal›ﬂma bulunmakta.
Sizce de duygu ifadeleri “fosil” mi?
Tarihin her safhas›nda, insanlar duygular›n› hangi yaﬂta olursa olsun ifade
etmiﬂler ve bu ifadeler sanat dallar›n›n
temeli olmuﬂ. Bu günkü robotlar›n tek
eksiklerinin duygular› oldu¤unu söylüyoruz. Duygularla eﬂleﬂmiﬂ yüz ifadele-
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rini kald›racak olursak ne kadar insan olaca¤›m›z ﬂüphe
götürür.
Duygular do¤uﬂtan m›,
yoksa sosyal dinamikler, kimi
duygular› ö¤retir mi?
Mutluluk, üzüntü, korku,
i¤renme, k›zg›nl›k, ﬂaﬂk›nl›k
gibi temel duygular ö¤renilmeyen ve do¤uﬂtan bizimle
oldu¤unu düﬂündü¤ümüz duygulard›r.
Suçluluk ve utanma gibi duygularsa ancak “ben”, “toplum” ve “kurallar” gibi
kavramsallaﬂt›rmalar yapabildi¤imizde
ortaya ç›karlar. Bu yüzden suçluluk
duygusu sosyallikle ilgilidir ve zamanla
geliﬂtirilebilir diyebiliriz. Ancak bununla beraber de¤iﬂik toplumlarda belli bir
duyguyu ortaya ç›karan faktörler benzerlik göstermeyebilirler. Örne¤in bizim ülkemizde domuz ve köpek eti,
kurba¤a baca¤›, salyangoz gibi yiyecekler i¤renme duygusunu uyand›rabilirken baﬂka ülkelerde bu yiyecekler o ülkenin insanlar›n›n iﬂtah›n› kabartabilecek yiyecekler olarak düﬂünülebilir.
Kültür insana nelerin hangi duyguyla
eﬂleﬂece¤ini zamanla ö¤retebilir. Ancak
burada ö¤renilen ﬂey duyguyu harekete
geçiren yöresel faktörlerdir, duygunun
kendisi de¤ildir.
Sosyal duygular”› açabilir misiniz?
Çocu¤un aile içinde sosyalleﬂmesiyle
ortaya yeni ve temel duygulara göre daha kompleks gibi görünen duygular ç›kar. Sonradan ve sosyalleﬂme yoluyla
geliﬂtirilen duygulara sosyal ya da moral duygular denebilir zira bunlar› hisseden kiﬂiler içinde bulunduklar› ortam›n normlar›yla kendi performanslar›n›
karﬂ›laﬂt›r›p de¤er yarg›s› kulland›klar›
bir de¤erlendirme yaparlar. Toplum
içinde kendinden beklenilen davran›ﬂ›
yapamad›¤›n› düﬂünen bir kiﬂi üzüntü
duyabilir ve utanabilir. Buradaki utanma hissi ancak sosyal bir çevre oldu¤unda ortaya ç›kabilcek bir histir. Bu
kiﬂi do¤du¤undan beri toplum içinde
de¤il de izole bir ortamda tek baﬂ›na yaﬂasayd› kendinden bekledi¤i performansa ulaﬂamay›nca üzülebilirdi ancak kendisinden utanmas› beklenmezdi.
Sosyal duygular›m›z da belli bir
amaca hizmet ediyor mu?
Elbette. Baﬂta duygular›m›z› tan›mlarken bilincimizdeki ya da bilinçalt›ndaki amaçlar›m›z›n dedektörü gibi çal›ﬂt›klar›n› söyledik. Oradaki tan›m içinde kendi amaçlar›m›z söz konusu idi.

Sosyal duygulardan bahsederken art›k
toplumun amaçlar›n› kavrayan bir insandan bahsediyoruz. Bu nedenle sosyal duygular›, toplumun amaçlar›na
olan uzakl›¤›m›za hassas dedektörler
gibi düﬂünebiliriz. Toplum beklentilerinden uzaklaﬂt›kça suçluluk duygusu
artabilir. Suçluluk ve utanma gibi duygular›n ard›nda toplumla iç içe yaﬂama
motivasyonu bulunur. Toplumdan ayr›
olmak isteyenler toplumun bask›s›n›
hissederler. Suçluluk ve utanma burada toplumun iﬂine yarayan duygular
haline gelir. Belki de, tüm duygular›
bast›r›rs›n›z ve yapmak istedi¤inizi istedi¤iniz gibi yapars›n›z, olur biter. Ancak bu noktada duygusal zekâ dedi¤imiz son günlerin popüler konusu ortaya ç›k›yor.
Peki psikoloji “duygusal zekâ” kavram›yla neyi kastediyor?
Duygusal anlamda zeki olan kiﬂiler
öncelikle kendi duygular›n› ve dolay›s›yla amaçlar›n› ayr›ﬂt›rabilen ve tan›yan kiﬂilerdir. Duygular›na sahip ç›karlar. Bu kiﬂiler sadece kendilerini tan›makla kalmaz karﬂ›dan ald›klar› sinyallerle baﬂkalar›n›n duygular›n›n da analizini yapabilirler. Duygu analizi çevre
koﬂullar›n›n da dikkate al›nmas›n› gerektirir. Bu koﬂullar çerçevesinde de
duygular›n yönlendirilmesine hakim olmak gerekir. Bu faktörlerin haricinde
kavram bir de duygular› yönlendirebilme k›vrakl›¤›n› içerir. Duygusal zekâ
seviyesini kiﬂinin kendi amaçlar›na çevresinin de kat›l›m›yla ulaﬂmas›ndaki baﬂar› seviyesi olarak aç›klayabiliriz. Örne¤in, kiﬂi kendi istekleri do¤rusunda
m› yoksa toplumun istekleri do¤rusunda m› hareket edecek? Bu ikilemi aﬂman›n en güzel yolu öyle bir yol bulmakt›r ki hem toplum hem de kiﬂi kazans›n. Duygusal zeka bu yoldaki beceri
düzeyini ölçen bir kavramd›r.
Peki duygular›m›z üzerinde ne derece kontrol sahibiyiz?
Bu güzel bir konu. Düﬂünceler yoluyla duygular üzerinde kontrol sa¤la-

yabiliriz. Düﬂüncenin merkezi
üst beyin katmanlar›d›r. Duygular›n merkeziyse orta katmanlarda bulunur. Sinir sisteminin
evrimi üzerindeki çal›ﬂmalar
üst tabakalar›n alt tabakalar
üzerindeki kontrol etkisini ortaya koymuﬂtur. Bununla beraber duygular›n bast›r›ld›¤› ve
sadece düﬂüncelerin hakimiyetine dayal› entellektüel bir hayat sürmek sa¤l›kl› bir durum de¤ildir. Bana
göre en sa¤l›kl› olan duygu, düﬂünce
ve davran›ﬂlar›n birbirine hakimiyet
kurma kayg›s› olmadan zaten ayn› paralellikte yürüyebilmeleridir.
ﬁizofreni, manik-depresif kiﬂilik bozuklu¤u gibi hastal›klar insanlar›n sanatsal yarat›c›l›klar›n› tetikler mi?
Bu bozuklu¤un belirtilerini gösteren kiﬂilerin realiteyle olan ba¤lant›lar›nda s›k ve uzun süren kopukluklar
olabiliyor. Bu kopukluk döneminde
duygular insanlar› belli davran›ﬂ kal›plar›na de¤il de, bambaﬂka yollara,
ça¤r›ﬂ›mlara sevk ediyor. Ortaya ç›kan ça¤r›ﬂ›mlar›n normatif durumlara
uymamas› sanki bir yarat›c›l›k alg›s›n›
getiriyor. Hâlbuki yarat›c›l›k, fonksiyonel alternatifler üretebilmede gösterilen çeﬂitlilik için kullan›l›r. Yarat›lan alternatifler bir çözüme hizmet etmiyorsa enerji kayb›d›r. ﬁizofrenik
bozuklukta ortaya ç›kan amaca yönelik olmayan yarat›c›l›k ya da ça¤r›ﬂ›mlardaki art›ﬂ bozuklukla ilgilidir ve
belirtiyi gösteren insan›n hayat kalitesini artt›racak herhangi pozitif bir
katk›s› yoktur. Bilakis ça¤r›ﬂ›mlar›n
artmas› o insan›n ilteﬂim becerilerinin
zay›flamas›n› getirir.
Size yönelltece¤im son soru gelecekte duygular›m›z tam manas›yla anlay›p anlayamayaca¤›m›za dair düﬂünceleriniz olacak
Asl›nda sorunuz, bana göre felsefedeki “‹nsan nedir?” sorusuna karﬂ›l›k
geliyor. Bence insan›n ve duygular›n
anlaﬂ›lmas›, insan›n yaln›zca kendini
anlamas›ndan de¤il, çevresiyle bir bütün oluﬂturabilmesindeki manay› kavrayabilmesinden de geçiyor. Bana kal›rsa, insan›n kendisini tam olarak tan›mas› mümkün olamaz. Bu tan›m› ya insan d›ﬂ› bir varl›k ya da baﬂtan beri
bahsetti¤im paradigmalar›n esiri olmayan bir insan yapabilir.
‹nc i A y h a n
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