
Duygular nefes ald›¤›m›z her ana
anlam katar, bize yafl›yor oldu¤umuzu
hat›rlat›rlar. Afl›k oldu¤umuzda dura-
cakm›flças›na çarpan bir bizim yüre¤i-
mizdir koca dünyada, üzüldü¤ümüzde
ruhumuzdur en karanl›k odalardaki.
Peki, hiç düflündünüz mü, “‹çimde ko-
pan bu f›rt›nalar da neyin nesi böyle”
diye. “Beni bir uçtan di¤erine sürükle-
yen bu hisler…”

‹flte biz de böylesi bir merakla çald›k
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Psikolo-
ji Bölümü akademisyenlerinden sevgili
Doç. Dr. Faruk Gençöz’ün kap›s›n›.
Kendisiyle ilgi alan› olan “duygular”
üzerine keyifli bir sohbet yapt›k. Okur-
ken sizin de zevk alaca¤›n›z› umuyo-
ruz. Bakal›m içimizdeki f›rt›nalar› nas›l
adland›r›yormufl psikoloji bilimi.

DDuuyygguunnuunn  bbiirr  kkaavvrraamm  oollaarraakk  ppssiikkoo--
lloojjiiddee  nnaass››ll  ttaann››mmllaanndd››¤¤››nn››  aaçç››kkllaayyaabbiilliirr
mmiissiinniizz??

Psikolojide, duygular› sadece onlar-
la beraber oluflan davran›fl ve düflünce-
lerle tan›mlamak duygu kavram›nda bi-
limsel yaklafl›mla eflleflen önemli bir ek-
siklik, so¤ukluk uyand›rd›. Zira kavram
s›cak hislerimizi de bar›nd›rmakta. Ne
var ki hislerimizi bilimsel objektiflik
aç›s›ndan çal›fl›rken modern psikoloji-

nin metodlar› zay›f ve elefltriye aç›k kal-
d›. 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 duygula-
r› bir amaç dedektörüne benzetebiliriz.
Amaçlar›m›za yaklaflt›¤›m›zda olumlu
hislerimiz artar, sevinir ve nefle duya-
r›z; uzaklaflt›kça da olumsuz hisler or-
taya ç›kmaya bafllar, sinirlenir ya da
üzüntü duyabiliriz. 

SSöözzlleerriinniizz  ““HHeerr  dduuyygguunnuunn  bbiirr  aammaa--
cc››  vvaarrdd››rr””  aannllaamm››nn››  mm››  ttaaflfl››yyoorr??  

Evet, her duygu bir ya da daha faz-
la amaçla eflleflmifltir. Sevgi hissiyle ya-
k›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 denebile-
cek vücut hareketlerini de beraberinde
getirir. Duygular, sinyal vererek ayn›
zamanda belli düflüncelerin bilince ge-
tirilmesini de sa¤larlar. Bilincimize tafl›-
nan düflünceler ve sinyaller ortam›
amaçlar›m›z aç›s›ndan de¤erlendirme-
miz için itici bir güç teflkil ederler. 

DDuuyygguullaarr››mm››zz››nn  ttaarriihh  iiççeerriissiinnddee  nnaass››ll
eevvrriillddii¤¤iinnee  ddaaiirr  bbiirraazz  bbiillggii  vveerriirr  mmiissiinniizz??

Yan›t›ma Darwin’in duygular hak-
k›nda neler söyledi¤inden bahsetmekle

bafllayay›m. ‹nsanlar›n belli duygular s›-
ras›nda gösterdi¤i tipik yüz hareketleri-
nin çeflitli hayvanlarda aynen bulunma-
s› Darwin’in dikkatini çekti ve duygu-
sall›¤› yans›tan yüz hareketlerini ortak
atalar›m›zdan bizlere kalm›fl bir miras
ya da fosil olarak de¤erlendirdi. Bu fik-
rini kuvvetlendirmek için çeflitli duygu-
lar içeren yüz ifadesi foto¤raflar›n›
dünyan›n çeflitli bölgelerine da¤›lm›fl
olan misyonerlere gönderdi ve onlar-
dan bu foto¤raflar› yerli halka göster-
melerini ve halk›n foto¤raflarda gördü-
¤ü duyguyu not ederek notlar› kendisi-
ne göndermelerini istedi. Bu flekilde ya-
p›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 ka-
n›t toplad›. Dolay›s›yla duygularla efl-
leflmifl yüz ifadelerini, yaflad›kça birbiri-
mizden ö¤renme yoluyla gelifltirdi¤i-
miz 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 yüzümüz-
deki ifadelerini geçmiflte kalan bir an-
laflma arac› olarak de¤erlendirmiflti. ‹n-
sanlar›n evrimlefltikçe ortak bir dil sis-
temi gelifltirmifl olmalar›n›n duygu ifa-
delerine 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 kavra-
m›yla çizdi¤i çerçevenin çok d›fl›nda
nas›l kullanabildikleriyle ilgili bir çok
çal›flma bulunmakta.  

SSiizzccee  ddee  dduuyygguu  iiffaaddeelleerrii  ““ffoossiill””  mmii??
Tarihin her safhas›nda, insanlar duy-

gular›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 söylü-
yoruz. Duygularla eflleflmifl yüz ifadele-
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rini kald›racak olursak ne ka-
dar insan olaca¤›m›z flüphe
götürür. 

DDuuyygguullaarr  ddoo¤¤uuflflttaann  mm››,,
yyookkssaa  ssoossyyaall  ddiinnaammiikklleerr,,  kkiimmii
dduuyygguullaarr››  öö¤¤rreettiirr  mmii??

Mutluluk, üzüntü, korku,
i¤renme, k›zg›nl›k, flaflk›nl›k
gibi temel duygular ö¤renil-
meyen ve do¤ufltan bizimle
oldu¤unu düflündü¤ümüz duygulard›r.
Suçluluk ve utanma gibi duygularsa an-
cak “ben”, “toplum” ve “kurallar” gibi
kavramsallaflt›rmalar yapabildi¤imizde
ortaya ç›karlar. Bu yüzden suçluluk
duygusu sosyallikle ilgilidir ve zamanla
gelifltirilebilir diyebiliriz. Ancak bunun-
la beraber de¤iflik toplumlarda belli bir
duyguyu ortaya ç›karan faktörler ben-
zerlik göstermeyebilirler. Örne¤in bi-
zim ülkemizde domuz ve köpek eti,
kurba¤a baca¤›, salyangoz gibi yiyecek-
ler i¤renme duygusunu uyand›rabilir-
ken baflka ülkelerde bu yiyecekler o ül-
kenin insanlar›n›n ifltah›n› kabartabile-
cek 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. 

SSoossyyaall  dduuyygguullaarr””››  aaççaabbiilliirr  mmiissiinniizz??
Çocu¤un aile içinde sosyalleflmesiyle

ortaya yeni ve temel duygulara göre da-
ha kompleks gibi görünen duygular ç›-
kar. Sonradan ve sosyalleflme yoluyla
gelifltirilen duygulara sosyal ya da mo-
ral duygular denebilir zira bunlar› his-
seden kifliler içinde bulunduklar› orta-
m›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 utan-
ma 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 ya-
flasayd› kendinden bekledi¤i performan-
sa ulaflamay›nca üzülebilirdi ancak ken-
disinden utanmas› beklenmezdi.

SSoossyyaall  dduuyygguullaarr››mm››zz  ddaa  bbeellllii  bbiirr
aammaaccaa  hhiizzmmeett  eeddiiyyoorr  mmuu??

Elbette. Baflta duygular›m›z› tan›m-
larken bilincimizdeki ya da bilinçalt›n-
daki amaçlar›m›z›n dedektörü gibi ça-
l›flt›klar›n› söyledik. Oradaki tan›m için-
de kendi amaçlar›m›z söz konusu idi.

Sosyal duygulardan bahsederken art›k
toplumun amaçlar›n› kavrayan bir in-
sandan bahsediyoruz. Bu nedenle sos-
yal duygular›, toplumun amaçlar›na
olan uzakl›¤›m›za hassas dedektörler
gibi düflünebiliriz. Toplum beklentile-
rinden uzaklaflt›kça suçluluk duygusu
artabilir. Suçluluk ve utanma gibi duy-
gular›n ard›nda toplumla iç içe yaflama
motivasyonu bulunur. Toplumdan ayr›
olmak isteyenler toplumun bask›s›n›
hissederler. Suçluluk ve utanma bura-
da toplumun ifline yarayan duygular
haline gelir. Belki de, tüm duygular›
bast›r›rs›n›z ve yapmak istedi¤inizi iste-
di¤iniz gibi yapars›n›z, olur biter. An-
cak bu noktada duygusal zekâ dedi¤i-
miz son günlerin popüler konusu orta-
ya ç›k›yor.

PPeekkii  ppssiikkoolloojjii  ““dduuyygguussaall  zzeekkââ””  kkaavv--
rraamm››yyllaa  nneeyyii  kkaasstteeddiiyyoorr??

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›kar-
lar. Bu kifliler sadece kendilerini tan›-
makla kalmaz karfl›dan ald›klar› sinyal-
lerle baflkalar›n›n duygular›n›n da ana-
lizini yapabilirler. Duygu analizi çevre
koflullar›n›n da dikkate al›nmas›n› ge-
rektirir. Bu koflullar çerçevesinde de
duygular›n yönlendirilmesine hakim ol-
mak gerekir. Bu faktörlerin haricinde
kavram bir de duygular› yönlendirebil-
me k›vrakl›¤›n› içerir. Duygusal zekâ
seviyesini kiflinin kendi amaçlar›na çev-
resinin de kat›l›m›yla ulaflmas›ndaki ba-
flar› seviyesi olarak aç›klayabiliriz. Ör-
ne¤in, kifli kendi istekleri do¤rusunda
m› yoksa toplumun istekleri do¤rusun-
da m› hareket edecek? Bu ikilemi aflma-
n›n en güzel yolu öyle bir yol bulmak-
t›r ki hem toplum hem de kifli kazan-
s›n. Duygusal zeka bu yoldaki beceri
düzeyini ölçen bir kavramd›r. 

PPeekkii  dduuyygguullaarr››mm››zz  üüzzeerriinnddee  nnee  ddeerree--
ccee  kkoonnttrrooll  ssaahhiibbiiyyiizz??

Bu güzel bir konu. Düflünceler yo-
luyla duygular üzerinde kontrol sa¤la-

yabiliriz. Düflüncenin merkezi
üst beyin katmanlar›d›r. Duygu-
lar›n merkeziyse orta katman-
larda bulunur. Sinir sisteminin
evrimi üzerindeki çal›flmalar
üst tabakalar›n alt tabakalar
üzerindeki kontrol etkisini or-
taya koymufltur. Bununla bera-
ber duygular›n bast›r›ld›¤› ve
sadece düflüncelerin hakimiye-

tine dayal› entellektüel bir hayat sür-
mek 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› pa-
ralellikte yürüyebilmeleridir.

fifiiizzooffrreennii,,  mmaanniikk--ddeepprreessiiff  kkiiflfliilliikk  bboo--
zzuukklluu¤¤uu  ggiibbii  hhaassttaall››kkllaarr  iinnssaannllaarr››nn  ssaa--
nnaattssaall  yyaarraatt››cc››ll››kkllaarr››nn››  tteettiikklleerr  mmii??

Bu bozuklu¤un belirtilerini göste-
ren kiflilerin realiteyle olan ba¤lant›la-
r›nda s›k ve uzun süren kopukluklar
olabiliyor. Bu kopukluk döneminde
duygular insanlar› belli davran›fl ka-
l›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, fonksi-
yonel alternatifler üretebilmede gös-
terilen çeflitlilik için kullan›l›r. Yarat›-
lan alternatifler bir çözüme hizmet et-
miyorsa enerji kayb›d›r. fiizofrenik
bozuklukta ortaya ç›kan amaca yöne-
lik olmayan yarat›c›l›k ya da ça¤r›fl›m-
lardaki art›fl bozuklukla ilgilidir ve
belirtiyi gösteren insan›n hayat kalite-
sini artt›racak herhangi pozitif bir
katk›s› yoktur. Bilakis ça¤r›fl›mlar›n
artmas› o insan›n ilteflim becerilerinin
zay›flamas›n› getirir. 

SSiizzee  yyöönneelllltteeccee¤¤iimm  ssoonn  ssoorruu  ggeellee--
cceekkttee  dduuyygguullaarr››mm››zz  ttaamm  mmaannaass››yyllaa  aann--
llaayy››pp  aannllaayyaammaayyaaccaa¤¤››mm››zzaa  ddaaiirr  ddüüflflüünn--
cceelleerriinniizz  oollaaccaakk

Asl›nda sorunuz, bana göre felsefe-
deki “‹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 bü-
tün oluflturabilmesindeki manay› kav-
rayabilmesinden de geçiyor. Bana ka-
l›rsa, insan›n kendisini tam olarak tan›-
mas› mümkün olamaz. Bu tan›m› ya in-
san d›fl› bir varl›k ya da bafltan beri
bahsetti¤im paradigmalar›n esiri olma-
yan bir insan yapabilir. 

‹nc i  A y h a n
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