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Aristo'nün Çağrısı

Herkes kızabilir, bu kolaydır. Ancıık doğru insana, doğru 
ölçüde, doğrıı zamanda, doğru nedenle ve doğru şekilde 
kızmak, işle bu kolay değildir.

A R İS T O , N ik o m ak u s Etiği

N c w  Y ork ’ta ağustos ayında kavurucu bir akşamüstüydü, hani o 
insana te rlem enin  verdiği sıkıntıdan sura t  astıran türden. Otele 
dönerken  M adison  Ç addesi’nden  bir o tobüse b indiğimde o r ta  yaş
lı zenci şoförün sıcak bir gü lüm sem e eşliğinde nazikçe, "Merhaba! 
Nasılsınız?” demesiyle irkildim. Bu selam, şehrin  yoğun trafiğinde 
yolunu bulmaya çalışırken otobüse b inen herkese  verdiği türdendi.  
G ü n ü n  marazi ruh  haline girmiş bü tün  yolcular ben im  gibi irkildi 
ve pek azı bu  se lam a karşılık verdi.

A ncak o tobüs  kilitlenmiş trafikte yoluna devam  ettikçe yavaş, 
h a t ta  sihirli denebilecek  bir değişim m eydana geldi. Şoför bir m o 
nolog halinde bizlere geçtiğimiz yerle rde neler  o lup  bittiğinin bir 
d öküm ünü  veriyordu: "O dükkânda  müthiş bir  ucuzluk, şu m üzede 
harika bir sergi vardı,  bir alt sokaktaki s inem ada başlayan yeni fil
mi duydunuz mu?" gibi. Şehrin zengin seçeneklerini anlatırken 
duyduğu zevk sanki bulaşıcıydı. O tobüs ten  ine rken  hem en  herkes 
bindiği andaki sert kabuğunu  kırmıştı. Şoför "Hoşçakalın, iyi gün 
ler!" diye bağırırken hepsi ona gülümsedi.

Bu olayın anısı yirmi yıldır bende  yaşıyor. M adison Cadde- 
si’ndc o o tobüse  bindiğimde, psikoloji doktoram ı yeni tam am la
mıştım. A ncak o günün  psikoloji öğretisinde böylesi bir değişimin 
nasıl olabileceğine pek  değinilmiyordu. Psikoloji biliminin duygu 
m ekanizması hakkında bildikleri hiçe yakındı. Kendini iyi hisset
m enin  o tobüs yolcularından başlam ak üzere tüm  şehre  bir virüs gi
bi dalgalar halinde yayıldığını hayal ettiğimde, yolcuları üstlerine
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çökmüş som urtkanlık tan  arındınıbilen, kalplerini yum uşatan ,  bir 
parça da olsa içlerini açan sanki sihirli bir güce sahip bu otobüs şo
förünün kentin bir tü r  barış elçisi o lduğunu düşündüm .

Bu haftaki gazeteden  bunun  tam tersi bazı başlıklar:

• Yerel bir okulda 9 yaşındaki bir çocuk öfkeden kudurarak  
sıralara, bilgisayarlara, yazıcılara boya döktü, okulun park  yerinde
ki bir arabaya da za rar  verdi.  Nedeni ise üçüncü sınıftaki arkadaş
larının ona "bebek" demesi üzerine on lara  kendini "kanıtlamak" is
temesiydi.

• Manlvattan’da bir rap  ku lübünün dışında kasıtsız bir çarpış
manın  itiş kakışa dönüşmesi sonucunda kızgın gençlerden birinin 
38'Iik o tom atik  silahıyla kalabalığa ateş açması sekiz gencin yara
lanmasına yol açtı. H ab e rd e  bu tür silahlı saldırıların ö n em sen m e
diği, saygısız bir hareket  o la rak  nite lendiri lm ekten öteye gitmediği 
ve ülke çapında son yıllarda bu tür hareketle r in  s ıradanlaşacak ka
dar  arttığı belirtiliyor.

• Bir haberde ,  cinayete kurban  giden 12 yaş altındaki çocuk
ların °/( 57’sinin, öz ya da üvey ana-babaları  ta rafından  katledildiği 
belirtiliyor.

• G e n ç  bir A lman, beş T ü rk  kadın vc kızını, uyurlarken yan
gın çıkararak  ö ldü rm ek ten  m ahkem ede.  N eo  Nazi bir g ruba bağlı 
o lduğunu söyleyen genç sürekli bir işi olmadığını, içtiğini ve kötü 
şansının yabancılardan  kaynaklandığını belirtiyor. Zorluk la  duyu
lacak bir sesle yalvarırcasına, "yine de yaptıklarım a üzülm ekten  
kendimi alamıyorum ve çok utanıyorum" diyor.

H aber le r  her gün nezaket ve güven duygusunun yok olup git
tiği, c innete dönüşen  alçakça eğilimlerin saldırganlıkla sonuçlandı
ğı bu tür olaylarla dolu. A ncak  bu haber ler  bize yalnızca, kendim i
zin vc çevremizdeki kişilerin duygular üzerindeki denetim i yavaş 
yavaş kaybettiğini hatırlatıyor. Kimse bu rasgele taşkınlık ve piş
manlık dalgasından yalıtılmış değil; şu veya bu şekilde bu durum  
hepimizin hayatında bir yerlere uzanıyor.

Son on yıl ailemizde, çevremizde ve top lum  hayatımızda duy
gularla baş edem em e, umutsuzluk ve taham m ülsüzlüğün arttığını 
gösteren  bu tür sayısız saptam alarla  dolu. Bu yıllar bir bakıcı ııiyc-
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tine T V  ile baş başa bırakılmış çocukların sessiz yalnızlığında, terk 
edilmiş, ihmal edilmiş ya da tacize uğramış çocukların acısında ve
ya çirkin bir yakınlığa dönüşen  evlilik içi şiddet olaylarında kendini 
gösteren öfke ve umutsuzluk artışını belgeliyor. Gittikçe yayılan bu 
duygusal rahatsızlık sayılardan da okunabiliyor. Dünyadaki d ep 
resyon vakalarındaki ani artış, okulda silah taşıyan gençler, çevre 
yolundaki silahlı vuruşmaya dönüşen  kazalar, işten çıkarılmış canı 
sıkkın işçilerin eski iş arkadaşlarını katletmesi gibi, yükselen öfke 
dalgasının izleri bu olaylarda görülebiliyor. Duygusal taciz, du rup  
dururken  ateş açma, travma sonrası stres gibi deyimlerin tüm ü son 
on yıldır günlük konuşm am ıza girdi ve gündelik  selam laşm a neşeli 
bir "İyi Günler"den, m eydan  okuyan bir "Gel de boyunun ölçüsünü 
al"a dönüştü.

Elinizdeki kitap bu  anlaşılmazlığı anlaşılır kılmaya çalışan bir 
rehber  niteliğinde. Bir psikolog ve son on yıldır Tlıe Ncw  York T i
m es’da. gazetecilik yapan biri olarak, akıldışı olanın bilimsel açıkla
masında kaydedilen ilerlemeyi izliyorum. Kuş bakışı bakıldığında 
iki karşıt gidişat görülüyor; biri paylaşılan duygusal yaşantıda g ide
rek büyüyen bir felaket, diğeri de bunu telafi edebilecek bazı um ut 
verici şeyler.

BU ARAŞTIRMA NEDEN ŞİMDİ YAPILIYOR?

İçerdiği kötü haberlere  karşın, son on  yılda duygular üzerine 
yapılan bilimsel çalışmalarda benzersiz bir pa t lam a görüldü. B un
ların en önemlisi, yeni geliştirilen beyin gö rün tü lem e tekniği saye
sinde beyni kısıtlı bir zam an  içinde de olsa görüntüleyebilmekti.  
Böylece insanlık tarih inde hep  esrarengiz bir yan, bir sır olarak  
kalmış olan bu karmaşık hücre  kütlesinin, biz düşünürken , hisse
derken, hayal kurarken  ve rüya görürken  nasıl çalıştığı gö rünür  kı
lındı. Bu nörobiyolojik veri birikimi, beyindeki duygu m erkezleri
nin bizi öfkeye ya da gözyaşlarına nasıl ittiğini ve beynin bizi savaş
maya ya da sevmeye iten daha  kadim bölüm lerin in  daha iyiye ya 
da kötüye nasıl yönlendirilebileceğini gösteriyor. Duyguların nasıl 
çalıştığı ve eksiklikleri konusunda , şimdiye dek  görülm em iş açık-
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lıktaki bilgiler, toplu o la rak  yaşanan duygusal krizi nasıl a t la tabile
ceğimize ilişkin taze fikirleri de gündem e getiriyor.

Bu kitabı yazmak için, bilimsel konudaki birikimin bu noktaya 
varmasını bekledim. B unun bu kadar  geç olmasının en önemli ne
den ler inden  biri, zihinsel yaşamda duyguların yıllar sü ren 'a ra ş t ı r 
m alar  süresince şaşırtıcı bir biçimde atlanması ve duyguların bilim
sel psikolojide büyük ölçüde araştırılmamış bir bölge o larak kal
masıdır. Bu boşluğu bir dizi 'kendi kendine yardım" (self help) ki
tapları do ldurm ak  için yarıştı, ancak bunlar  klinik görüşü temel 
alan iyi niyetli çalışmalar olsa da, bilimsel bir tem elden yoksundu. 
Şimdi bilim bir o torite  olarak, ruh  dünyasının akıl ötesi bu en  uç 
noktasının acil ve karmaşık  sorularına cevap verebilecek vc insan 
yüreğinin haritasını d aha  kesin bir b içimde çizebilecek konumda.

Bu harita çizme çalışması bir anlam da, IQ yani zekâ katsayısı
nın genetik, deneyim ler sonucu değişmeyen niteliğini ve ade ta  ka
derin  yaşam süresince bize verilen bu mutlak değerle sabit olduğu
nu öne sürerek  zekâyı dar  bir açıdan tanımlayanlara da bir mey
dan okum a niteliğinde. Bu yaklaşım d aha  zorlayıcı bir soruyu d ik
kate almıyor: Biz çocuklarımızın hayatın üstesinden daha  iyi gele
bilmeleri için neyi değiştircbiliriz'! Sözgelimi yüksek IQ 'lu  birinin 
çuvallamasında ve vasat IQ'lu bir diğerinin şaşırtıcı derecede başa
rılı o lmasında acaba hangi e tken ler  rol oynuyor? Kanım ca bu fark 
kitapta duygusal zekâ  denilen yeteneklerde yatıyor ve özdenetim, 
azim, sebat ve kendi kendini harekete  geçirebilmeyi kapsıyor. 
Bunlar, ileride de göreceğimiz gibi, çocuklukta öğretilebilir ve bu 
sayede genetik  piyangoda kişiye çıkan entelektüel potansiyeli daha 
iyi kullanabilme şansı elde edilebilir.

Bu olasılığın ard ında acil bir ahlaki zorunluluk beliriyor. Bazı 
dönem lerde,  top lum da diğer dönem lere  kıyasla daha  da belirgin 
bir çözülme görülür. Bencillik, şiddet, alçaklık, toplumsal hayatın 
güzelliklerini bozmaya başlar. Burada duygusal zekânın önemini 
savunan tez, duyarlılık, kişilik, ahlaki güdüler  arasındaki bağlantı
ya dayanır. Gitgide ar tan  sayıdaki bulgular, hayattaki etik tavrın, 
temelindeki duygusal yetilerin bir ü rünü  olduğunu gösteriyor. 
Dürtü, duygunun ifade ortamıdır; tüm dürtü lerin  özü kendini bir 
eylemle ifade e tm ek  isteyen İnişlerdir. D ürtü ler ine  teslim olan kişi
lerin, ahlaki anlayışları yetersizdir. Düı tü kon tro lü ;‘iradc ve kişili
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ğin özüdür. Aynı şekilde fedakârlığın tem elinde empati,  yani baş
kalarının hissettiklerini an lam a yeteneği yatar. Başkalarının ihtiyaç 
ya da  umutsuzluğu anlaşılamıyorsa, ilgi ve şefkat de olmaz. G ü n ü 
m üzde en  azından iki ahlaki tavra ihtiyacımız var: K endine hâkim 
olm ak ve şefkat göstermek.

YOLCULUĞUMUZ

Bu kitapta, duygu dünyasını bilimsel bulgular ışığında değer
lendireceğimiz bir yolculukta size rehberlik  yapıyorum. Yolculuğu
m uzun amacı, hayatın en karmaşık anlarını ve çevremizdeki d ü n 
yayı anlaşılır kılmak. H edefim iz  ise, duygulan zekâyla b irleştirme
nin ne an lam a geldiğini ve nasıl olabileceğini anlamak. Bu anlayış, 
kendi başına, bize bir ö lçüde yardımcı olabilir; his dünyasını kavra
mayı sağlam anın etkisi, k uan tum  fiziğinde gözlemcinin yarattığı 
etki gibi, gözlenen olguyu değiştirmektir.

Y olculuğun birinci bö lüm ünde anlatılan beynin duygusal m i
marisi hakkm daki yeni keşifler, hayatta hislerin mantığa karşı üs
tün geldiği en şaşırtıcı an lara  bir açıklama getiriyor. Beynin öfke 
vc korku ya da tutku ve sevinç anlarını yöneten  yapılarının arasın
daki ilişki, duygusal-alışkanlıklarımızın nasıl öğrenildiğini,  bu alış
kanlıkların bazen en iyi niyetlerimize nasıl engel olabileceğini ve 
aynı zam anda, d aha  yıkıcı veya kendimize za rar  verici dürtü lere  
nasıl hâkim  olabileceğimizi açıklıyor. E n  önemlisi, nörolojik  bul
guların ışığında, çocuklarımızın duygusal alışkanlıklarını şekillen- 
direbilme fırsatına sahip o lduğum uzu gösteriyor.

Yolculuğun ikinci önemli durağı olan kitabın ikinci bö lüm ün
de, nörolojik verilerin duygusal zekâ  denilen  temel yaşam becerisi 
üzerinde nasıl bir etki yarattığı gösteriliyor. Ö rneğin  duygusal d ü r 
tülere hâk im  olabilme, diğerinin ne hissettiğini anlayabilme, ilişki
leri düzgün yürütebilm e ve A ris to ’nun dediği gibi doğru kişiye, 
doğru ölçüde, doğru  zam anda, doğru  nedenle  ve doğru  şekilde kı
zabilmek gibi önemli, bir beceriye de sahip olabilme gibi. (N öro lo 
jik  ayrıntılarla ilgilenmeyen okuyucular, doğ rudan  doğruya bu bö 
lüme geçebilirler.)



"Zekâ"mn ne an lam a geldiğini açıklayan bu genişletilmiş m o
del, duyguları yaşamsal yetenekler içinde merkezi bir yere o tu r tu 
yor. Üçüncü bölüm, bu yeteneklerin  en değerli ilişkilerimizi k o ru 
yabilmeleri ya da olmayışlarının yarattığı yıkım, iş yaşantısını yeni
den şekillendiren pazar  güçlerinin iş başarısında başlıca e tken  o la 
rak duygusal zekâyı ön plana çıkarması ve zehirli duyguların fizik
sel sağlığımızı en az sigara içmek kadar  riske atması,  hat ta  duygu
sal dengenin  sağlığımızı ve refahımızı korum akta  rol oynaması gi
bi, çok önemli etkilerine değiniyor.

G ene tik  mirasımız her  birimize mizacımızı belirleyen bir dizi 
duygusal kıstas bağışlamıştır.  A ncak beyin devreleri o lağanüstü  es
nektir; mizaç, kader  değildir. D ördüncü  bö lüm de görüleceği gibi 
duygusal zekânın temelinde, çocukken evde ve okulda öğrendiği
miz duygusal derslerin  duygu devrelerini şekillendirerek  bizi daha  
yeterli ya da yetersiz kılması yatar. Bu, çocukluk ve ergenliğin ya
şam boyu varlığını hissedeceğimiz temel duygusal alışkanlıkların 
o luşm asında kritik dönem ler  olduğu anlam ına gelir.

Beşinci bölüm ise yetişme dönem i içinde duygusal dünyayla 
başa çıkmayı becerem eyenleri  bekleyen tehlikeleri araştırıyor. 
Duygusal zekâdaki eksikliklerin; depresyon ya da şiddetle dolu bir 
hayattan, yem e bozukluklarına ve uyuşturucu bağımlılığına uzanan 
bir yelpazedeki riskleri nasıl artırdığını gösteriyor. Ayrıca öncü 
okullarda çocuklara, yoldan çıkmadan yaşamaları için gerekli duy
gusal ve sosyal becerilerin  nasıl öğretildiği de  belgeleniyor.

Belki kitaptaki bulguların tek baş ına en  rahatsız edici olanı, 
aileler ve öğretm enlerle  yapılan a raştırm alar  sonucunda ortaya çı
kan dünya çapında yaygın bir eğilimdir. Bu da, şimdiki kuşağın bir 
öncekine oranla duygusal açıdan d aha  fazla zorluk çektiği, daha 
yalnız ve depresif, daha  kızgın ve asi, d ah a  sinirli vc kaygıya yatkın, 
daha fevri ve saldırgan olmasıyla ilgilidir.

Eğer bir çözüm varsa, bunun  gençlerimizi hayata hazırlama 
tarzımızda yattığını sanıyorum. G ü n ü m ü zd e  çocuklarımızın duygu
sal eğilimini şansa bırakıyoruz vc bunun  sonuçları çok yıkıcı o lu
yor. Ç özüm lerden  biri, okulların öğrenciyi sınıfta bir bü tün  olarak, 
aklı vc kalbi birleştirerek nasıl eğitebileceğine dair  bir vizyon geliş
tirmektir. Yolculuğumuz duygusal zekânın temellerini çocuklara 
vermeyi amaçlayan yenilikçi sınıflara bir göz atm akla  sona erecek.
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Yakın gelcccktc okullardaki eğitimin düzenli o la rak  özbilinç, öz
denetim  ve em patiyle d inleme, anlaşmazlık çözme ve işbirliği gibi 
temel insan becerilerini kapsayacağına inanıyorum.

Aristo, N iko m a ku s’un  Etiği başlıklı erdem , kişilik ve iyi bir ya
şam  hakkındaki felsefi incelemesinde, duygusal hayatımızı akıllıca 
yönetmeye çağırıyor bizi. Tutkularımız; düşüncelerimizi, değerleri
mizi, yaşam mücadelemizi yönlendirir  ve iyi kullanıldığında bir bil
gelik içerirler. A ncak kolayca yoldan çıkabilirler, çoğu zam an olan 
da  budur. A ris to ’nun  da gözlemlediği gibi, sorun duygusallıkta d e 
ğil, duyguların ve ifadelerinin uygunluğundadır.

Sorulması gereken soru ise şudur: Duygularımızı akılla nasıl 
birleştirebil iriz? Sokaklarımıza nezaketi, toplumsal yaşamımıza 
şefkati nasıl taşıyabiliriz?

1.1





birinci bolum

DUYGUSAL BEYİN





1

Duygular Neye Yarar?

Kişi gerçeği kalbiyle göriir; esas olan gözle görülemeyendiı:
A n to in e  D e  S ain t-E xupery , Küçük Prens

B e y in  felci yüzünden tekerlekli sandalyeye m a h k û m  olmuş on bir 
yaşındaki kızları A n d re a ’ya hayatlarını adayan G ary ve Mary Janc 
C hauncey çiftinin son dakikalarına  bir göz atalım. Chauncey ailesi 
Louis iana’nm nehir  bölgesinde bir çarpm a sonucu hasar görcıı d e 
miryolu k öp rüsünden  neh re  yuvarlanan A m tıa k  treninin yolcula- 
ı ındandı.  Karı-koca öncelikle kızlarını düşünerek,  A n d re a ’yı su 
alarak gittikçe ba tan  t renden  k u r ta rm ak  için el ler inden geleni ya
pıp bir şekilde onu  cam dan  iterek ku r ta rm a ekibine ulaştırdılar. 
Kendileri ise sulara göm ülen  vagonun içinde can verd ile r .1

A ııd rea’nın hikâyesi, son dakikalarında çocuklarının hayatta 
kalmasını sağlam ak için kahram anca  çabalayan bir anneyle b ab a 
nın neredeyse efsanevi cesaretini anlatıyor. Kuşkusuz insanlık tari
hiyle tarih öncesi ve en az bir o kada r  da  tü rüm üzün  evrim süreci, 
çocukları uğ runa kendini feda eden  ailelerle ilgili bu tü r  sayısız ö r 
nekle d o lu r  Evrim  biyologlarına göre bir anneyle babanın  kendile
rini feda etmesi, genlerin  b ir  sonraki kuşağa geçmesine yani "üre
me başarısına" hizmet eder. Bir kriz an ında bu korkunç kararı ve
ren  aile açısından ise, bu sevgiden başka bir şey değildir.

Duyguların  am aç ve gücünü anlatan bu kahram anlık  örneği, 
insana kendini feda e t tiren  sevginin ve aslında hissedilen her  duy
gunun insan hayatındaki merkezi yerine tanıklık ediyor. '’ Bu d u 
rum  en derin  hislerimizin, tutkularımızın, özlemlerimizin temel 
rehberlerim iz o lduğunu gösteriyor. T ü rüm üz  var oluşunu büyük 
ölçüde duyguların insan ilişkilerindeki gücüne borçludur. Bu güç
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olağanüstüdür: Sadece kuvvetli bir sevgi, - b a ğ r ın a  bastığı çocuğu
nu acilen kurtarm a g e r e ğ i -  bir anneyle babanın  kendi yaşamlarını 
devam e t tirm e dü r tü sünü  bastırabilir. Zihin gözüyle bakıldığında, 
kendini bu şekilde feda e tm ek  akıl dışı o la rak  değerlendirilebilir, 
ancak kalbin gözüyle bun d an  başka seçenek yoktur.

Sosyobiyologlar evrimin insan ru h u n d a  duyguya neden  böyle 
merkezi bir yer verdiğini tartışırken, kritik an la rda  kalbin akla üs
tünlüğüne işaret e tm ekted ir le r.  O nlara  göre duygularımız tehlike, 
acı bir kayıp, zorluklara karşın bir hedefe  doğru  ilerleme, eşine 
bağlanm a ve bir aile kurm a gibi yalnızca akla b ırakılam ayacak d u 
rum  ve görevlerde yol göstericidir. H e r  duygu bizi bir şekilde h a re 
ket etmeye hazırlar; her  biri insan hayatında tek ra rlanan  güçlük
lerle baş edebilecek şekilde bizi yönlendirir.4 Bu du rum la r  evrim
sel tarihimiz boyunca defalarca tekrarlandıkça, duygusal r e p e r tu 
arımızın yaşamın sürdürülebilmesi açısından değeri, kalbimizin 
doğuştan, o tom atik  eğilimleri o la rak  sinir sistemimize işlenmesiyle 
kanıtlanmıştır.

İnsan doğasını duyguların gücünden  soyutlayarak anlamaya 
çalışmak, üzücü bir dar  görüşlülüktür.  H o m o  Sapiens, yani D ü şü 
nen T ür  adı bile, duyguların hayatımızdaki yeri hakkında bilimin 
bize sunduğu yeni görüş ve vizyona göre yanıltıcıdır. H epim izin 
kendi deneyim lerinden bildiği üzere, kararlarımızı ve hareketle r i
mizi şekillendirirken hislerimiz çoğu zam an düşüncelerim ize bas
kın çıkar. Salt zekâya, yani IQ ’nun  ölçtüğü şeye verdiğimiz değer  
ve önem de  çok aşırıya gitmişiz. Duygular bize hâkim olduğu sü re 
ce, zekâ —iyi ya da k ö tü — hiçbir yere varamaz.

TUTKULAR MANTIĞI BASTIRDIĞINDA

Yanılgılar büyük bir trajediye yol açmıştı. O n  dö r t  yaşındaki 
Matilda Crabtrec, babasına sadece şaka yapm ak  istemişti.  A n n e 
siyle babası bir arkadaş ziyaretinden sabaha karşı saat birde d ö n 
düklerinde, saklandığı do lap tan  fırlayıp "böö" diye bağırdı.

A ncak Bobby C rabtree  vc karısı, M ati lda’nm  o gece a rkadaş
larıyla kaldığını sanıyorlardı.  Eve girdiğinde sesler duyan C rab tree  
.357 kalibrelik silahına sarıldı ve etrafı kolaçan e tm ek  için Matil-
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