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BIRiNCI BÖLüM 

TANIMLAR SORUNU 

Şiddet; cinayet, işkence, darbe (vuruş) ve etkili eylem, savaş, 
baskı, suçluluk, terörizm vb. demektir. Birbirlerine uymayan 
tüm bu olgulardan, şiddetin yapısını açıklayan bir tanıma nasıl 
ulaşılacaktır? 

I. "Şiddet"in Anlamı ve Etimolojisi 

Konuya getirilebilecek güzel bir yaklaşım, günlük kullanım 
ve eLimoloji açısından araştırma yapmak olacaktır. 

i) Çağdaş Fransızca sözlükler (örneğin Robert, 1964), şid
deti; a) Bir kişiye, güç veya baskı uygulayarak isteği dışında bir 
şey yapmak veya yaptırmak; b) Şiddet uygulama eylemi; c) 
Duyguların kabaca ifade edilmesine doğal eğilim; d) Bir şeyin 
karşı konulamaz gücü; e) Bir eylemin boyrat yapısı olarak ta
nımlamaktadır. 

Böylesi değişik anlamlar iki ana doğrultuda toparlanabilir: 
"Şiddet" terimi bir yanda olgular ve eylemleri; diğer yanda da, 
gücün, duygunun veya bir doğa unsurunun varoluş üslfıbunu 
belirlemektedir - doğanın veya bir tutkunun şiddeti. tık anla
mıyla şiddet, huzur karşıtıdır. Onu bozar veya tartışmaya açar. 
tkinci anlamda sözkonusu olan ise ölçüleri aşan ve kuralları 
çiğneyen kaba ya da çılgın bir güçtür. 

2) Terimin kökenine baktığımız zaman ise şunları görürüz: 
Şiddet, Latince violentia'dan gelmektedir. Violentia, şiddet, 

sert ya da acımasız kişilik, güç demektir. Violare fiili ise şiddet 
kullanarak davranmak, değer bilmemek, (kurallara) karşı gel
mek anlamını taşır. Bu sözcükler vis ile bağlantılıdırlar. Vis 
ise, güç, erk, yetke, şiddet, bedensel güç kullanımı demek ol
duğu gibi, nitelik, bolluk, öz ya da bir şeyin asıl yapısı anlamla
rına da gelir. Daha derine inecek olursak, vis sözcüğünün, et
ken güç, bir cismin gücünü kullanma olanağı yani etkinlik, de-



ğer, yaşam gücü anlamlannı da kapsarlığını görürüz. 
Latince'den Yunanca'ya geçersek, yukarıda verdiğimiz an

lam kökenierini güçlendircbiliriz. Latince'deki vise karşılık 
Homeros'un dilinde is kullanılır ki o da kas veya bedensel güç 
demektir ve bia ile ilintilidir. Bia; yaşamsal güç, bedensel güç, 
esenlik ve aynı zamanda güç kullanımı, şiddet kullanımı, yap
tırım uygulayan, şiddet kullanan anlamlarına gelir. Uzmanlar 
bu terimleri Sanskritçe'de üstünlük, güç, üstün egemenlik an
lamlarına gelen j'(i)ya ile özdcşleştiriyorlar. 

3) Demek ki, ne yana dönersek dönelim, şiddet kavramının 
özünde, bir şeye karşı kullanıldığında şiddet olgusunu yaratan 
doğal gücü görüyoruz. Bu anlamın çekirdeğine doğru gittikçe 
de değer yargıları kaybolmakta ve yerlerini vasıfsız güce ter
ketmcktedirler. Zaten bu güç, bir caniıda da olsa, bir eşyada 
da olsa değerin ne olduğunu bilmez. Belirli ölçüleri aştığı veya 
bir düzeni bozduğu zaman da "şiddet" olarak algılanır. 

4) Sözcüğün günlük kullanımını incelersek, anlam çeşitliliği
nin nerelere va

_
rahileccğini de anlayabiliriz. Çekirdek kavram 

"güç"tür. Bu yi.Jzden şiddet dendiği zaman öncelikle anlaşılan 
bir 'bedensel davranışitır ve eylemler' dizisi olmaktadır. Şid
det her şeyden önce vurma ve kötü davranma eylemidir. Bu 
yüzden her zaman iz bırakır. Halbuki gücün şiddet olarak ta
nımlanabilmesi için belirlenmiş olan normlar çok çeşitlidir. Bu 
yüzden neredeyse norm sayısı kadar şiddet biçimin bulunduğu 
kabul edilebilir. 

II. Hukuksal Tanımlamalar 

Günlük kullanımdaki anlamların sayıca çeşitliliğine karşın 
hukukça önerilen tanımlar çok kesindir. 

Ceza hukukunda, insana karşı gerçekleştirilen bütün vur
malar (darbeler) şiddet olarak nitelenmez. Tasarianarak işle
nen cinayetler ile ırza yapılan tecavüzler ayrı olgular olarak 
ele alınır. Gerçek anlamıyla şiddet, ceza kanununun 309, 310 
ve 311'inci maddelerinde, "Darbe, Şiddet ve Etkili Eylemler 
(müessir fiil)" başlığı altında toplanmıştır. 

Hukukçular bu tür eylemler için "Insanın, benzerlerine kar
şı giriştiği, onlarda önemli ya da önemsiz hasarlar veya yaralar 
oluşturan, saldırganlık ve hoyrathk ifade eden hareketlerdir"l 
açıklamasında bulunmaktadırlar. Bu tanım; şiddet ile kalıcı 
bedensel hasar yaratan güç kullanımı arasındaki bağı vurgula
maktadır. Fakat hukukun gelişmesi ile bu tanım suçlamalann 

6 



artmasına olanak verecek anlamları da içenneye başlamıştır. 
"Sadece dış (harici) bir unsur ile şiddetli bir temas sonucu 
oluşan hasarlardan oluşan gerçek (doğrudan) darbelere iç 
(dahili) olgular da eklendi (hastalıklara sebebiyet verilmesi, 
bedensel sakatlıklar)".2 

Bu yüzden bugüne kadar kullanılan "Şiddet, Darbe ve Ya
ralama" kavramının yerini artık, daha özdcksiz (madde
siz/maddi olmayan/immateriel) bir kavram olan "Şiddet ve Et
kili Eylem" aldı. Şiddet ve etkili eylemin kapsadığı davranış
lar, kurbanın bedenini hedef almakla beraber darbe kadar 
güçlü olmayabilirler. Birini yere atmak, ona tükürmek, saçını 
yolmak şiddet ve etkili eylem kapsamına girer. Birini tehdit 
ederek veya malına kötü davranarak ruhsal durumunun bo
zulmasına neden. olmak da bu kavramın içinde algılanır. Bir 
de, dördüncü sınıf suç oluşturan hafif şiddet eylemleri vardır. 
Bu kavramın kapsamı içinde, gerçek anlamda darbe içerme
yen hareketler, itip kakma, isabet ettierneden tükürme, üzeri
ne çöp atma gibi eylemler bulunur. 

Ote yandan kanunların somut koşullar altında belirli şiddet 
eylemlerine izin verdiğini de gözardı etmemek gerekir: Spor, 
cerrahi veya düzenin sağlanması gibi. 

Medeni hukukta, şiddet eylemi, bir insanın istemi üzerinde, 
onu geri adım atmaya zorlayacak baskı uygulaması olarak ge
çer. 

Roma Hukuku böylesi bir şiddet eyleminin oluşması için 
Metus Atrox -Dehşete düşürücü korku- içermesi koşulunu ge
tirmişti. Fransız Medeni Hukuku (Yurttaşlık Yasası'nın 1112. 
maddesi), "Sağduyu sahibi bir insanı etkileyebilirliği" yeterli 
bulmakta ve bunun "Kişilerin yaşına, cinsiyetine ve koşulları
na göre" farklılıklar taşıyabileceğini kabul etmektedir. Şiddet 
eylemi kişinin kendine, malına, yakınlarına karşı önemli bir 
zararın korkusunu yaşatmalıdır. Saygının yarattığı korku duy
gusu ise şiddet olarak algılanmaz ve akitlerin geçersiz sayılma
sına neden olmaz. 

Somut durumları ele almayı hedefleyen şu hukuksal yakla
şım da, yukarıda ele aldığımız özellikleri içermektedir: 

Şiddet eylemi her şeyden önce bedensel bir saldırıdır fakat 
normlara bağlıdır ve görecelidir (özellikle bu bağlamda, insa
nın kişisel bütünlük normlarına ... ). Norm değişince, eylem, 
şiddet eylemi niteliğini yitirebilir. Spor alanında, cerrahi alan
da ve kanunları koruma görevi sırasında başvurulan yasal şid
det eylemleri gibi ... Ote yandan suç kavramının gelişmesi ile 
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şiddet eylemlerine karşı duyarlılık da artmaktadır. 
Araştırmanın bu aşamasında iki görünüm bclirmiştir. Biri 

sonuçları ile tanımlanabilen, bedensel güç unsuru, diğeri de 
kuralcı (normatit) bir düzene saldırı ilc somutlaşan çiğneme 
(ihlal) olgusu ki bu daha özdcksizdir. 

Bedensel saldırı olarak :;;iddct kolaylıkla tanımlanabilir. Ku
ralların çiğncnmesi bağlamında ise hemen hemen her şey şid
det olarak algılanabilir. 

lll. Şiddetin Tanımlan 

Bu durum, şiddeti tanımlamayı zorlaştırmakta ve önerilen 
tanımlarda bir çeşitliliğe yol açmaktadır. 

Sadece olayları ele alarak nesnel bir tanım geliştirmeye çalı
şılabilir. Bu bağlamda sosyolog H. L. Nieburg şiddeti, "Kişileri 
veya malları yaralamaya ya da yoketmeye yönelik doğrudan 
veya dulaylı eylem" olarak tanımlamaktadır.3 H. D. Graham 
ve T. R. Gurr ise, "Dar anlamda 'şiddet', insanı yaralamaya, 
mala zarar vermeye yönelik bir davranış olarak tanımlanır. 
Toplumsal veya kişisel olarak böylesi eylemleri, iyi, kötü, ne 
iyi ne kötü olarak algılayabiliriz. Bu, hareketin kime karşı ya

·pıldığına ve hareketi kimin başlattığına göre değişir"4 diye 
yazmışlardır. 

Doğal olarak bu tanımların normlardan arınmış olduklarını 
öne sürmek olası değildir. Burada kişilerin ve malların bütün
lüğü kavramı sözkonusu olmaktadır. Bu tanımlar gerçekte 
esas olarak hukuksal ayrımları doğrulama çabasındadırlar. Fa
kat şiddeti sanki bütün tarafları eşit kabul ederek aniatma eği
limindedirler. Ne var ki gerçek böyle değildir. Bu yöntemsel 
yaklaşım hem meşru ve gayrımeşru kavramlarını yok saymak
ta, hem de kuramsal kalmaya mahkum gibi görünmektedir: 
Istatistikler ne eylemciler tarafından yapılmaktadır, n.e de ta
rafsız gözlemciler tarafından ... 

Bu tanımları yeterince yansız olmadıkları için de eleştirebi
liriz: Kapsamları ve sonuçları belirli şiddet eylemlerini ele al
makta, daha karmaşık (şaşırtıcı/aldatıcı) şiddet hareketlerine 
değinmemektedirlcr. 

Hem şiddet durumlarını, hem de şiddet eylemlerini açıkla
yan bir tanım venneye çalışalım: "Bir karşılıklı ilişkiler orta
mında taraflardan biri veya birkaçı doğrudan veya dolaylı, 
toplu veya dağınık olarak, diğerlerinin bir Veya birkaçının be
densel bütünlüğüne veya törel (ahlaki/ moraVmanevi) bütün-



lüğüne veya malianna veya simgesel ve sembolik ve külıürel 
değerlerine, oranı ne olursa olsun ıarar verecek şekilde davra
nırsa, orada şiddet vardır."5 

Amaç birçok olguyu açığa çıkarmak tır. Bunlar 
a) Önce karşılıklı ilişkiler yumağının karmaşık yapısıdır. Bu

rada pek çok sorumlu bulunabilir. Hatta devlet kademeleri 
dahi işin içinde olabilir (hukuk kurumu, bazı totaliter rejim
lerde kamplara sürgünlerin bürokrasi tarafından örgütlenme
si). Böylece sorumlu sayısı arttıkça sorumluluk bölünür, dağı
lır ve azalır. Bu durumda şiddet olayı, iki düşmanın çarpışması 
olmaktah çıkar, adsız (anonim) bir düzeneğin, sorumluluğunu 
kimsenin yüklenınediği bir etkinliği haline dönüşür (20. yüzyıl 
soykırımları, Sovyet ve Nazi kampları). 

b) Şiddetin, kullanılan araçlara göre değişik oluşum kipleri
dir. Elleriyle öldürmek, kurşunlamak veya bir bombalama em
rini imzalamak aynı şey değildir. Teknoloji alanındaki ilerle
meler şiddet eylemlerinin giderek daha özgün yöntemlerin 
kullanımıyla dotaylı yollardan gerçekleştirilmesini sağlamıştır. 

c) Timing, yani şiddetin zaman içindeki yayılımıdır. Şiddet 
eylemi bir kerede (toptan), kademelİ, hatta hissettirmeden 
(zamana yayılmış olarak) gerçekleştirilebilir. Doğrudan öldür
mek kadar, açl_ıktan ölmeye terketmek veya yetersiz beslenme 
koşulları yaratmak da olasıdır. Bir rakip doğrudan doğruya saf 
dışı bırakılabilir veya bir dizi mesleksel ve yönetimsel yasakla
ma ile onun siyasi ve toplumsal yaşamdan çekilmesine yol açı
labilir. Burada şiddet durumu ile şiddet eylemi arasındaki fark 
açık bir şekilde belirmcktedir. lşin zor yanı, şiddet durumları
nın toplumsal yaşamın tüm yönlerini kapsayan ve bu yüzden 
saptanabilirlikleri giderek azalan bir dizi egemenlik (tahak
küm) konumunu da içermesidir. 

d) Verilebilecek zararın çeşitliliğidir: Ağır veya hafif beden
sel zararlar, ruhsal veya törel zararlar, mala verilcbilecek za
rarlar, yakınla_ra veya ekinsel değerlere verilebilecek zararlar ... 
Burada da durum kolaylıkla içinden çıkılamaz bir görünüm al
maktadır. Maddesel ve bedensel olanlar görülebildikleri i�in 
en önemli zararlar olarak algılanmaktadırlar, fakat ruhsal ve 
türe! zulüm, sürekli baskı ve tehdit, gelenekiere ve inançlara 
saldırı da çok ciddi boyutlara ulaşabilir. Aslında sorun "ki
şi"nin kesin sınırlarını saptamaktır. Bu sınırın bedensel varlık 
olgusuna indirgencbileceği kesin değildir. Aslında sorunun 
özünde, nesnel tanımların yetersizlikleri yatıyor: Sorun, değer 
yargılarını bir tarafa bırakarak, nicel bir araştırmaya olanak 



tanıyacak ölçütleri saptayabilmektir. Halbuki böyle ölçü,ler 
(örneğin adalet yazanakları gibi) toplumsal hesaplar ile istatis
tikleri doğrular ve belirli toplumsal normlara uygunluk göste
rir. Başka bir anlatım tarzı ile bütün değer yargılarından arın
dırma çabalarının en azından bir kısmı başarısız olmaya mah
kumdur. 

Bununla beraber, bu tanımların yine <.le çok önemli bir ya
rarı vardır, çünkü toplumsal rezaletiere karşı tavırlar ilc top
lumsal değerleri göreceleycrek, konunun aslı (olaylar) ilc ilgi
lenilmesini sağlarlar. Aynı zamanda, nice! bir değerlen<..lirmc
yi; böylece toplumsal düzenekierin işleyişinin daha iyi anlaşıl
ması ile de daha bilinçli bir tavrı olası kılarlar. 

IV. Şiddet ve Kargaşa 

Aslında şiddetin ölçütlerden ve görüş açılarından soyutlana
rak irdelenebileceğini sanmak yanlış olur. O!çütlerle görüşler 
hukuksal, toplumsal, hatta _bazen insanın bedensel güçsüzlük 
ile ruhsal zayıflık derecesi ile ilintil i olarak kişisel dahi olabilir
ler. 

Konu nesnel bir yaklaşım ile ele alınmak isteniyorsa, bütün 
normların ayraç içine alınmaya çalışılması veya kişinin beden
sel bütünlüğüne dayanılması gerekir. Böylece de şiddet kavra
mının kuralcı yapısı gözden kaçırıhr. 

Gerçekten de zihnimizde belirlediğimiz olgunun kapsamı
na, kargaşa, işlerin çığırından çıkması ve düzenin bozulması 
da girmektedir. Deyimierne açısından, G. Sorel veya H. 
Arendt konu ile ilgili olarak kitaplar dolusu yazı yazmışlar, fa
kat hiçbir yazıda kavramı tam olarak tanımlamamışlardır. Or
neğin G. Sorel'e göre genel bir grevin şiddeti, "Düzeltilemez 
bir bunalımın kuramını içerir."6 H. Arendt ise "Şiddet alanına 
yaklaştığımızda karşımı- za çıkan o bütünüyle karmaşık, ola
cakları önceden kes- tirebilmenin olanaksızlaştığı ortam" un
surundan söz ediyor.? 

Böylece şiddet, olacakları önceden kestirememe, kuralsız
lık, mutlak dengesizlik ile özdeşleşmiş olmaktadır. Tanımlama 
güçlüklerine artık şaşınnamak gerekir. Kargaşa, toplu karışık
lık, başkaldırı kavramlan gibi, şiddet kavramı da, nonnlardan; 
doğal, olağan veya yasal olarak nitelendirilen durumlarda uy
gulanan yönetim kurallarından uzaklaşma anlamını içerir. 
Düzeni, istikrarı olmayan, her an herşeyin (ama herşeyin) ola
bileceği bir durum nasıl tanımlanabilir? Kurallara ve normla-
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ra karşı gelme olarak şiddet kavramı, bünyesinde alacağın 
kestirilememesi gözdağını barındırır. Düzgün ve düzenli bir 
dünya için, denge bozukluğu ve kargaşa demektir. Buna göre 
"şiddet" sözcüğü mutlak kargaşanın adı gibidir ve bu anlamıy
la Hobbes'in sözünü ettiği "Herkesin herkesle savaştığı uygar
lık dışı duruma" benzer.S 

Şiddet ortamındaki 'olacakları önceden kestirememe' olgu
sunu, güvensizlik ortamında da görürüz. Şiddetin tırmanması 
tartışmalarının özünde bulunan güvensizlik duygusunun doğ
rudan doğruya şiddetle ilgili olduğu durumlar oldukça ender 
görülür. Güvensizlik ile ilintili kavramlar daha ziyade her şe
yin olabileceği, her şeyin beklenebileceği, günlük yaşamda ar
tık hiçbir şeyden emin olunamayacağı kavramlarıdır. Başka 
bir deyimle, kargaşa ve şiddet birbirleri ile bir kere de burada 
bağıntılı olmaktadırlar. 

Şiddet yolu ile düzenin uzun veya kısa süreli engellenmesi, 
bozulması, tartışılması likrinden, kavramın önemli görünüm
lerinden biri daha açığa çıkar: Şiddet edimseldir (performatif
tir). Bir metnin veya bir deyimin edimsel olması demek, onun 
oluşması ile (yazılması-söylenmesi) bir eylemin gerçekleşmesi 
demektir. Örneğin gelin ile damatın "Evet, kabul ediyorum!" 
demeleri gibi. Bu türnce söylenmeden taraflar evli değildirler. 
Türnce ağızdan çıktıktan sonra taraflar evlenmiş olurlar. Aynı 
şekilde herhangi bir şeyi -hareket, davranış, tutum- şiddet ola
rak nitelemek, onu ciddiye alıp harekete geçmek demektir. 
Şiddet kavramı, başkaldırı kavramına ·bağlı olduğu için, sözko
nusu başkaldırıya karşı beslenen olumlu veya olumsuz duygu
ları da yüklenir. Onun yardımıyla bir tehdit canlı tutulabilir 
veya bir felaket önlenebilir. Sonu gelmiş bir toplumun kuralla
nna karşı gelmeyi simgeleyen rahatlatıcı şiddet, yüzyıl başında 
G. Sorel tarafından olduğu gibi '60'h yıllarda da alkışlanmıştır. 
Buna karşılık güvensizliğin ve şiddetin tırmanması karşısında, 
günümüzde_artık her türlü dağınıklığı, tüm toplumun düzenini 
bozmaya yönelik şiddet hareketleri olarak algılama eğilimi be
lirmiştir. Siyasi söylevlerde veya kamuoyunu meşgul eded so
runlar arasında anılan şiddet kavr�ı.mı yansız değildir: Olumlu 
veya olumsuz değerlendirmeleri yansıtır ve yürütülen eylemler 
ile istenmeyen durumlara karşı bir silah gibi çevrilir. Sözünü 
ettiğimiz değerlendirmeler doğal olarak toplumsal gruplar 
içinde geçerli olan ölçütler doğrultusundadır. Nesnel yakla
şımların yanlışı, şiddet kavramının kuralcı kaynakçalar olma
dan bir anlam taşımadığını ve onun kınama, kutlama veya et-
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kilerne etkinliklerinin bir kenara itilemeyeceğini gözardı et
mektir. Şiddet, kaynakça grubun önem verdiği değerlere göre 
tanımlanır ve dizginlenir. Insan toplulukları çok farklıdır. Bazı 
değerler daha büyük kitleler tarafından önemsenir, fakat yine 
de fikirler ve kanıların çeşitliliği ile benzeşmezliği ortadan 
kalkmaz. Şiddet kavramı bu çeşitlilikler ile bu benzeşmezlikle
ri o kadar açık bir şekilde ortaya çıkarır ki, bazen olayların de
netimini ele almak için şiddete başvurulması, önemli değerle
rin yitirilmek üzere olduğunun en kesin göstergCsi haline gelir 
-Biz de kendimizi bir karşıtlığın tam ortasında buluveririz. 

V. Sonuç 

Buraya kadar ele aldıklarımız, şiddetin tamamiyle farklı gö
rüş açılarını yansıtması yüzünden tanırulanamaz olduğu kanı
sını uyandırmamalıdır. Dört noktaya dikkat çekmek istiyoruz: 

a) Nesnel tanımların en yararlı tanımlar olduklarnı, fakat 
önyargılardan sıyrılamadıklarırıı ve fenomenterin tamamını da 
kapsamadıklarını kabul etmek gerekir. 

b) Şiddetin dizginlenmesinde kullanılan hukuksal, kurum
sal, grupsal veya alt grupsal ve hatta kişisel ölçütlere göre de
ğişen öznel bir bileşen vardır. 13. yüzyıl Ingiltere'sindeki şid
det ile 20. yüzyıl İngiltere'sindeki şiddeti karşılaştırmak, pek 
çok nonn değişmiş olduğu için, sallıktan başka bir şey olmaz. 

c) Görüş açıları arasında sağlam bir denge oluşturmak olası 
değildir. Yapılacak tek şey, onla n birbirleri ile tamamlamak 
olmalıdır. Yalnız burada da zaman zaman değişik açılardan 
bakma gereği unutulmamalıdır. 

d) Şiddet konusunda söylenmiş evrensel bir söz, belirlenmiş 
evrensel bir bilgi yoktur: Her toplumun kendine özgü şiddet 
sorunları vardır. Bunlar özgün normlarla belidenir ve az ya da 
çok başantı biçimlerde ele alınır. Felsefenin görkemli sorunla
rının ve görkemli çözümlerinin yerin_i artık toplumların kendi
lerini idare etkinlikleri almıştır ve almaktadır. 
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IKINCI BÖLüM 

ŞiDDETiN TARİHİ VE SOSYOLOJtSt 

Tarihsel ve sosyolojik kısa bir araştırma, şiddetin dizginlen
mesi konusundaki belirsizlikler hakkında fikir vermeye yeter. 
Böyle bir araştırma bir yandan karşılaştırmalar yapmaya ola
nak sağlarken, bir yandan da bir sonraki bölümün de savını 
önerecektir: Günümüzde toplumsal yaşamın bütün yönlerinin 
idaresi, teknoloji ve kitle iletişim araçları (basın) değiştiği için, 
şiddetin görüntüsü ve ölçüsü de değişmektedir. 

I. Şiddetin Nedenlerinden: Güvensizlik 

Herhangi bir araştırmaya girişıneden önce şiddetin tarihsel 
ve sosyolojik olarak anlaşılabilmesinin karşısındaki sorunları 
belirlemek gerekir: 

1) Geçen bölümde belirttiğimiz gibi, kurumsal ve hukuksal 
normların çeşitliliğini gözönünde tutmak gerekir. Örneğin nü
fus planlamasının çocukların hayatına son vererek sağlandığı 
eski Çin'de yeni doğmuş bir bebeği öldürmek cinayet sayılma
dığı için, uygulamanın eriştiği boyutları kestirebilmek olası de
ğildir. C. Petonnet'nin9 belirli yerleşim alanlarında yaşayan
larla ilgili çalışmaları, bu insanların dünya görüşleri ile yaşam 
koşulları haklqnda bilgi vermekte ve şiddetiri, varoluşun doğal 
bir olgusu olarak algılandığını vurgulamaktad�r. Onlar için, 
ufak tefek hırsızlıklardan "içeri girmek" veya kovuşturmaya 
uğramak son derece doğaldır. Birçok toplumun bünyesinde 
genel şiddet düzeyi ile karşılaştırılamayacak biçimde davranan 
bazı alt gruplar vardır. Bunların uyguladığı şiddet, toplumdaki 
genel düzeyden farklı olduğu gibi, geçerli gelişme eğilimlerine 
de aykırıdır. 

2) tkinci sorun, toplumların veri kayıt ve depolama yolu ile 
kendileri hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları konusudur. 
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Acaba elimizde belirli bir toplumda şiddeti nitel olarak de
ğerlendirmemize olanak sağlayacak kadar güvenilir veri var 
mıdır, yok mudur? Örneğin Fransa'da suçluluk ile ilgili bir 
araştırma yapmak isteyenler Adalet Bakanlığı bünyesindeki 
birimlerde ancak 1825'den sonrasına ait istatistikler bulabilir
ler. Fransa'da suç ve cürümlerin gelişimi nitel olarak ancak bu 
tarihten itibaren incelenebilir. 

Daha eski dönemlere ilişkin araştırmalar yapmak için arşiv
lerden geriye kalanları taramak gerekir. O arşivler ise hem ek
siktirler, hem de belirli konulara hiç değinmezler. 

Araştırma konusu savaşlar olunca, belirsizliklerin boyutları 
daha da büyümektedir. Savaşların sayısı, yaygınlıkları, ölü sa
yıları, yoğunlukları konusunda yapılan istatistiksel çalışmalar 
da 19. yüzyılda başlamıştır. J. D. Singer ve M. Smail'ın lO ese
ri, 1816-1965 dönemi ile ilgili veriler içerir. L. F. Richard
son'un eseri]] ise 1820-1949 dönemini ele alır. Daha eski dö
nemlere ilişkin bilgi bulmak olasıdır fakat bu bilgilerin güveni
lirlikleri zayıftır. l. O. 5. yüzyılda yapılmış olan Peloponez Sa
vaşı konusunda kesin ve doğfu olarak ne bilebiliriz? Veri top
lama ve istatistik gelenekleri ancak 19. yüzyılın başından itiba
ren, o da toplumların bürokratik yönetimlerinin gelişimi ile 
yerleşmeye başlamıştır. Günümüzde bilgi işlem sistemlerinde 
yaşanan "devrim", veri kayıt yöntemlerini de değiştirrniştir. 
Artık çok kısa süre içinde toplumsal yaşam ile ilgili feed back 
yapmayı sağlayan çizelgeler oluşturulabilmektedir. 

Demek oluyor ki şiddetin tarihini yazma girişimi, yeterli ve
rini n bulunmama sorunu ile karşı karşıyadır. Sosyolojl ise, ko
nu ile ilgili verileri toplama ile ilgilcnmeyen veya buna olanak
ları elvenneyen toplumlarda şiddetin derecesini sapıayabilme 
zorlukları ile karşı karşıyadır. 

3) Üçüncü bir konu, şiddetin denetimi, kaydı ve gelişiminin 
yansız olmamasıdır. Aksine, bir çekişmenin hedefleri içindedir 
ve taraflar arasındaki doğrudan mücadelenin şiddetlenmesine 
yol açar. tletişim olanakları ile arşivleme kaynaklarına ege
men olanlar, rakiplerince veya kendilerince uygulanan şiddeti 
çıkadarı doğrultusunda olduğundan fazla veya az gösterme 
eğilimindedirler. Belgelerde her zaman belli bir eksiklik veya 
yalan payı bulunur: "Belgeler, ayaklanmalann izlerini yok et
meyi yeğlerler. En kapsamlı ve en aynntılı tarihsel belgeler ya 
duruşma tutanaklarıdır veya polis karakonanndan veya askeri 
birlikler ile benzeri devlet dairelerinden gelirler. Hepsinin de 
amacı rakiplerini yakalamak, tutuklamak ve cezalandırmaktır. 

14 



Bütün bu belgeler doğal olarak iktidarı ellerinde bulunduran
ların görüşlerini savunur. Tutuklan.maktan kurtulabilen karşıt
lar tarihin gözünden de kaçarlar."12 Bazen rakip gerçekte ol
duğundan çok daha fazla şiddete başvurmuş olmakla suçlanır. 
Bu duruma örnek olarak 1892-1894 döneminin Fransız anar
şistlerini gösterebiliriz (Ravachol, Em ile Henry). Bazen de ra
kiplerin eylemleri bilinçli olarak yok varsayılır. Örneğin 1969-
1970 yıllarında Uruguay Birleşik Güçler Hükümeti, asi Tupa
maroslar'ın eylemleri hakkında her türlü bilginin yaymlanma
smı, hatta adlarının dahi anılmasını yasaklamışlı. 

Ch. Tilly, tarihe "kuşbakışı" baktığımız sürece görebileceği
miz tek şiddet, "Iktidarın yeniden yapılanmasına yol açan" 
olaylara bağlı olanlar olacağını vurguluyor.13 Başaramayanlar 
ile yenilenler unututmaya mahkumdurlar. Hatta böyle olayla
rın kurbanları, artık tanıklık etmek için aramızda olmadıkla
rından ya da kendilerinden sözetmek tehlikeli olduğundan, ta
rihteki yerlerini tamamen yitirirler. Bu, topyekun kaybolan 
milletler, yokedilen veya sindirilen azınlıkların da sorunudur 
(Aztekler, Kuzey Amerika yerlileri). 20. yüzyılda yok etme 
olanakları gelişince soykınmlar da artmıştır (Türklerin yaptığı 
ileri sürülen Ermeni soykırımı, Naziler tarafından gerçekleşti
rilen Yahudi soykırımı, Sovyetler'in Ukrayna halkına karşı gi
riştikleri soykırım). Fakat garip bir şekilde bu olayiann kur
banları sanki hiç varolmamış gibidirler. Iletişim bu kadar 
önemli olunca hayalet ulusların ve acılı halkların varlığı veya 
yokluğu başlıbaşına birer mücadele konusu haline gelmekte
dir. Türkler, bir Enneni kıyımının asla sözkonusu olmadığını 
söylemekte, kimileri de gaz odalarının siyonisı propaganda ta
rafından uydurolmuş olduğunu savunmaktadırlar. Sovyet 
kampianna sürülen milyonlar konusunda bazılannın gözleri
nin açıiabilmesi için ise, Kruşçev raporunun açığa vurutmasını 
beklemek gerekmişti .. Diktatörlüklerde ve totaliter ülkelerde 
"kaybolma" olaylarının artması da, artık "Kurbanın yok oldu
ğu yerde cinayCtin de yok varsayılacağının" birçokları tarafın
dan anlaşıldığını göstennektedir. 

II. Savaşlar 

Quincy Wright, Richardson, Singer ve Smail gibi uzmanlar, 
savaşın "Uluslararası şiddetin doğrudan oluşum beJinisi" ol
duğu konusunda birleşiyorlar. Bunlar ölü ve yaralı sayısının 
kabarık olduğu olaylardır ve ilkel kabileler arasındaki kavga 
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türü çarpışmalar bu tanımın kapsamına girmezler. Sağlıklı bir 
değerlendirme yapabilmek için diplomatik veriler ile savaşçı 
sayılarının tam olarak bilinmeleri gerekir. Böyle durumlarda 
kurban olara� sadece olaylara doğrudan katılanlardan ölen ve 
yaralananların mı k<lbul edilecekleri yoksa baskılar, salgın 
hastalıklar ve yıkımlar sonucu dalaylı olarak etkilenenleri n de 
mi dikkate alınması gerektiği, ayrı bir sorundur. 

Singer ve Smail, ölçüt olarak en az 5.000 savaşçı ve 1.000 
ölü veya yaralıyı kabul ederek, 1816 ile 1965 yılları arasında 
367, Rihardson ise aynı ölçütleri kullanarak 1820 ile 1949 yıl
ları arasında 317 savaş belirlcmi.şlerdir. 

Sadece 500.000'i aşkın nüfuslu, uluslararası alanda tanınmış 
bağımsız devletler arasında 1816-1965 yılları arasında çıkan 
savaşların sonuçlannı aşağıdaki çizelgede görebiliriz: 14 

Birçok ülkenin Ikiülkenin 
çarpıştığı çarpıştığı 

-savaşiart n savaşiann 
Bölgeler kurbanlan kurbanlan 

Avrupa 22.430.000 21.973.700 

Amerika 459.300 929.500 

Afrika 6.376.200 29.600 

Ortadoğu 10.966.700 763.600 

Asya 16.639.700 5.472.600 

Ne var ki bu tür istatistiklerden yola çıkarak N. Cousins 
türü genellemeler yapmak ve 1.0. 3.600'1erden günümüze ka
dar 14.500 savaşta 3.5 milyar insanın (1965 dünya nüfusundan 
çok) öldüğünü varsaymak olası değildir. 

Yine de bazı sayısal karşılaştınnalar yapılabilir: P. Sorokin, 
1601 ile 1925 yılları arasında, 9 Avrupa ülkesinin (Avusturya, 
Fransa, İngiltere, Rusya, Polanya, İspanya, ltalya, Hollanda 
ve Almanya) ordularını ve nüfuslarını da dikkate alan aşağı
daki çizelgeyi oluşturmuşıu:15 

Yüzyıl Kurbanlar 

20. yüzyıl-. 

Nüfus 

Silahli 

güçler Siviller 

1925'e kadar 22.035.150 401.000.000 60.425.000 340.575.000 

19. yuzyıı 3.&ıs.62o 238.000.000 24.333.eoo 213.666.200 
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18. yüzyıl 

170'_0�� 
4.505.990 135.000.000 31.055.500 103.944.500 
3.711.090 1001000.000 25.796.000 74.204.000 

- Rakamlar kesin olamaz. Fakat 20. yüzyılda görülen fark 
çarpıcıdır. Bu gelişim 1965'e kadar çıkan en kanlı savaşların 
istutistikleri ilc de doğrulanmaktadır (Bu sayılar 1965'c kadar 
olan savaşları kapsadığından, içlerinde Vietnam ve Iran-Irak 
savaşlarının verileri yoktur): 

ll. Dünya Savaşı 
ı. Dünya Savaşı 
KoreSavaşı 
Çin-Japon Savaşı 
1877-1878 Türk-Rus Savaşı 
1 853-1 856 Kırım Savaşı 
1 870 Fransa-Prusya Savaşı 
1 828-1 829 Türk-Rus Savaşı 
1904-1905 Rus-Japon Savaşı 
1932-1935 Paraguay-Bolivya Savaşı 

15 milyon 
9 milyon 
2 milyon 
1 milyon 
285.000 

264.000 

187.500 

130.000 

130.000 

130.000 

Genel olarak, çağdaş savaşiann daha kanlı olduklannı, sivil 
halkı daha fazla etkilediklerini ve daha geniş kitlelere yayıl
dıklarını söyleyebiliriz. Bununla beraber savaşlar arasındaki 
barış dönemleri de daha uzundur. Eski savaşlar sayıca daha 
çok olmakla beraber, bugünküler kadar korkunç değillerdi. 

Askeri şiddet, eldeki yoketme olanaklarına, güçlerin örgüt
lenmesine ve ikmale (lojistik) bağlıdır. F. Engels'in 1890'da 
dediği gibi "Günümüzde şiddet ordu ile donanmadır ve her 
ikisi de hepimizin bildiği gibi hepimize korkunç pahalıya ma
lolmaktadırlar."16 17. ve 18. yüzyıllarda asker toplamak ve 
beslemek pahalıya maloluyordu ve meydan savaşları kanlı idi 
(1758'de Zorndorfta Rus ordusu 42.000 askerini, yani tüm 
gücünün yarısını tek bir çarpışmada kaybetmişti).17 Bu yüz
den cephe savaşlarından kaçınmaya başlanıldı ve düşmanın 
gücünü azaltmaya yönelik yıpratma savaşları geliştiri Idi. Fran
sız Devrimi sırasında 1793'de ilan edilen genel seferberlik ile 
topyekun savaşlar dönemi başladı. R. Leckie, 18 savaşların bu
günkü yapılarına kavuşmalarına yol açan yedi husus saptamış
tır: 

-Fransız Devrimi ile birlikte, kitle savaşları dönemini başla-
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tan Askerlik Yoklaması. 
-1860'tan sonra silahların, ulaşım ve iletişim araçlarının ge

lişmesini sağlayan Sanayi Devrimi. 
-Savaş idaresi yöntemlerinin uygulanmasına yol açan lşyö

netimi Devrimi (Revolution Manageriale). Böylece cepheden 
uzakta, olanaklar ilc malzemenin hesabını yapan genelkurmay 
savaşlan başladı. 

-Tank ve uçakların Mekanik Devrimi. Motorlu araçlar sa
vaşları daha hareketli ve süratli hale getirerek cephelerin her 
tarafa yayılmalarını sağladılar. 

-ll. Dünya Savaşı'ndan itibaren giderek daha karmaşık si
lahlar üretilebilmesini sağlayan Bilim Devrimi. 1870 Sava
şı'nın askerleri, çarpışmaların başından sonuna kadar aynı tip 
tüfekleri kullannuşlarken, Il. Dünya Savaşı'nda durum çok 
farklı olmuştur. 

-Sıcak çarpışmalara karşı beliren nükleer savaş tehdidinin 
caydırıcılığı sonucu geliştirilen Içten Yıkıcı Savaş (Beşinci 
Kol) yöntemleri. . 

-Son olarak da, Elektronik Cihazlar ile Bilgi İşlem Cihazia
rının Devrimi. Bu cihaziarın gelişmesi, otomatikleşme ve 
uzaktan kumanda hem yıkım hem de saf dışı bırakma yöntem
lerini yetkinleştirmiştir. 

Savaşiann vahşet derecelerini saptayıp karşılaştırmaya sun
mak olası değildir. Vahşet ve terör uygulaması artık yerleşmiş 
gibidir. Savaş kanunlannın çıkarılmaları ve Cenevre Konvan
siyonu gibi uluslararası antlaşmaların imzalanmalan bu duru
mu değiştirememektedir. Gerçi artık savaş esirleri "beslene
cek boğazlar ve olası yeni düşmanlar" olarak kabul edilip öl
dürülmemektedirler ama esir kamplarında durumlar iç açıcı 
değildir ve kötü davranış ile işkence ortadan henüz kalkma
mıştır. IL Dünya Savaşı sırasında savaşmayanlar ile esirlerin 
kitleler halinde öldürülüşlerine tanık olundu. Değişen tek şey 
halkın katılım ve etkilenme oranları oldu. Otuz yıl savaşları. gi
bi dönemlerde, ülkeleri istila eden ordular, açlık ve salgın has
talık da yayıyorlardı. 1618 yılında 21 milyon insanın yaşadığı 
Alman İmparatorluğu'nun nüfusu 1648 yılında sadece 13.8 
milyondu. 1638 Nüremberg Savaşı'nı, 18.000 askerin ölümüne 
neden olan tifüs ve çiçek kazanmıştı. Gerçi yokeLme olanakla
rı kısıtlı idi ama bakım, temizlik ve ikmal olanaklan da içler 
acısı bir durumda idi. Günümüzde savaşlar daha yıkıcı olmak
la beraber ikmal ve korunma olanakları çok gelişmiştir. Savaş
lar daha öldürücü fakat daha seyrektir. Geçmişin savaşları ise 
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dalaylı yıkıma daha fazla yol açmakta idiler. 

lll. Siyasi Şiddet 

Bu konuda da kesin değerlendirmeler yapmak zor gibidir. 
Bazı fenomenleri birbirlerinden yapay yollarla dahi olsa ayır
mak gerekmektedir. 

Kabul edilebilir bir sınıflandırma, Dağınık Siyasi Şiddet (ar
bede, ani eylem, ayaklanma), Iktidara Karşı (aşağıdan) Şid
det, Iktidar Şiddeti (yukarıdan, düzenin korunması, baskı, te
rör, zorbalık, dayak, darbe), Terörizm ve nihayet Siyasi Toplu
luğun (camia) Çökmesini Hedefleyen Şiddet (iç savaş) ulam
larım içerir. Böylesi ayrımların sağlıklı olabilmeleri için açıklı
ğa gereksinim vardır. Halbuki gerçek siyasi yaşamda bu sayı
lanların birbirlerine karıştıkları görülür. 

1) Dağınık SiyostJJ-ToplmnsaJ (Sosyopolitik) Şiddn. Bu kav
ram içinde, arbede, gruplar, tarikatlar, köyler arasında karşıt 
görüşlülük, demekler arası kavgalar, ekmek ve hayat pahalılı
ğı gerekçeleriyle girişilen eylemler ve tabii şakilik ve haydut
luk gibi davranışlar anlaşılır. Bu tür şiddet olayları ilkeldir, ye
reldir, iyi örgütlenmemiştir ve genellikle aniden patlak verir. 
Y.-M. Berc619 gibi yazarlar 18. yüzyıl sonuna kadar ağırlıklı 
olarak bu tür şiddet olaylarının görüldüğünü vurgulamakta
dırlar. Hızlı iletişim araçlarından yoksun, kolluk güçlerinin za
yıf ve etkisiz Olduğu toplumlarda, halk hareketleri, tarım kesi
mindeki kavgalar, vergilere ya da merkezi iktidara karşı yapı
lan gösteriler, kendilerinden söz ettircbilseler bile bu zaman 
alır. Olaylar arasında eşgüdüm sağlanması ve eylemlerin yayıl
ması çok ender gerçekleşir. 16. ve 17. yüzyılda Akitanya'da 
Croquant'lar, 1639'da Normandiya'da Va-Nu-Pied'ler, 17. 
yüzyılda Napoli, !sviçre, Katalanya ayaklanmaları, sefalete, 
devletin çağdaşlaştı rı lmasına ve yeni vergilere karşı toplumsal 
birer patlama niteliğinde idi. Yankıları h3.13. Fransız çiftçileri 
ile bağcılarının gösterilerinde duyulmaktadır. Bu hareketle'r 
genellikle iz bırakmazlar ve iktidarın yapısını değiştirmezler. 
Etkileri, yıkımları bir anda doruklara ulaşır ama yine de sınırlı 
kalır. Daha çok, şiddete başvururnun tamamİyle terkedilmedi
ği, şiddetin henüz devletin tekeline alınmadığı, siyasal ve top
lumsal yaşamın doğal bir parçası olarak algılandığı toplumlar
da görülür. "Tarihteki şiddet bir olağanüstü durumlar yumağı 
olarak kabul edilemez. Bu tür olaylar, toplumların yerleşik 
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kurumları içinden patlak vererek hükümetleri allak bullak 
eden -örneğin- 19. yüzyıl devrimleri ile karıştırılmamalıdır. 
Şiddete başvuru çok olağandı. Olaylar hep silahlı dolaşan 
yurttaşların kendilerini savunmaları, geleneksel kavgacılık, sı
nır boylarında oturanların birbirleriyle çatışma alışkanlıkları 
ya da belirli kişiler ilc belirli yörelerin ayrıcalıklı sorunları vb. 
ile açıklanıyordu. Siyasi şiddet gerçi aşırı bir çözüm idi ama 
olası ve yasal idi. Herhangi bir bozunculuk savı taşımıyordu. 
Oyle bir olanağı da yoktu. Ayaklanmaların böylesine meşru
laşması ve avamlaşması, devlet toplumsal ilişkileri denetleme
ye başlayana ve güç kullanma yetkisini kendi tekeline alıncaya 
kadar sürdü."20 

2. lkıidara Karşı Şiddet veya A.şağıdan Şiddet- Yukarıda gör
düğümüz şiddet türünün aksine, burada ele alacağımız ulam, 
iktidarı yeniden örgütlemeyi amaçlar. Bu kavramdan ayaklan
malar, devrimler, darbeler ve ihtilaller anlaşılır. 1642 ve 1688 
Ingiliz devrimleri, 1789 Fransız Devrimi ve bütün 19. yüzyıl 
boyunca süren Fransız halk hareketleri, 1917 Rus Devrimi 
böylesi eylemlerin en iyi bilinenleridir ama Afrika'daki ve Gü
ney Amerika'daki darbe, iktidar için mücadele olarak algıla
nabilecek siyasi çatışmalar, olaylı grevler, arbedeler de bu baş
lık kapsamına girer. 

lki dizi koşul aranır: Bir yandan karşıt fikirlere, tasanlara ve 
çıkariara sahip gruplar tarafından ele geçirilmesi sözkonusu 
olan merkezi bir iktidarın bulunması ve andığımız şekilde algı
lanması; diğer yandan da bilinçli grupların toplumun, siyasi ik
tidarın, devletin örgütlenmesi ile ilgili tasarılar geliştirmeleri. 
Binyılcılık ( lsa'nın yeryüzüne dönüp bin yıl hüküm süreceğini 
varsayan eski bir Hıristiyan inanışı. Bugün de bazı tarikatlar 
buna inanır.ç.n.-Mill6narisme) gibi dinsel kaynaklı ve kurucu 
efsaneler, devrimci ülkü biçimi olarak laikleşen dinsel mesih
çilik (messianizm, mecazi anlamda ileride güzel günlerin gele
ceğine inanmaktır ç.n.), Reform döneminin dinsel köktenciliği 
(radikal dinci) veya Toplumsal Sözleşme (Le Conırat Social, 
Jean Jacques Rousseau'nun eseri, 1762 ç.n.) gibi ak.Jileştiril
miş (rationalis6) siyasi tasarımlar, toplumdaki kendini savun
ma içgüdüsü ile beliren dağınık şiddet olaylarının yanında 
"çağdaş" gibi duran şiddet türünün devindirici gücünü oluş
turdular. Bunlar, karşılarında sürekli gelişen devlet örgütleri
ni, onların anlaşmazlıklara, iktidar mücadelelerini zayıflatacak 
şekilde getirdikleri kurallaştırma düzeneklerinin ve meşru şid
dete getirdikleri denetimleri buldular. Tarihsel gelişim süreci 
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içinde bu tür şiddet eylemlerinin örgütlenmeleri, aklileşmeleri 
ve giderek kurallılaşmaları �rpıcıdır. 

Ch. Tilly21 veya E. J. Hobsbawn22 tarafından araş-tırılan 
Batı demokrasilerinde bu süreç açık bir şekilde görülür. Ch. 
Tilly'nin vurguladığı gibi, "1800'den bu yana, Batı Dünyası'nın 
tarihi, küçük çatışmalar ile bezen- miş devrimler, darbeler, iç 
savaşlacia dolu kanlı bir ta-rihtir."23 Victoria Ingiltere'sinde 
olduğu gibi reform ve şiddetin diyalektiğinden dahi sözedile
bilir. 

Fransa tarihinde ise sadece 1830 ve 1848 ayaklanmalarını 
1877 Paris Komünü'nü değil, 1880'1i yılların sonundaki anar
şist hareketleri, 1907'de bağcıların çıkardıkları arbedeleri, 
1831 ve 1834 yıllarında Lyon'da, !869'da La Ricamarie'de, 
1870'de Alsace'de yapılan olayh grevleri, 1890, 1906, 1919-
1920, 1936, 1947, 1968 karışıklıklarını da sayabiliriz. Aşağıda, 
Ch. Tilly tarafından iki ulusal gazetenin incelenmesi sonucu 
gerçekleştirilen, 1830-1860 ve 1930-1960 Fransa'sında en az 
50 kişilik grupların katılması ile yaşanan şiddet olaylarının çi
zelgesini bulacaksınız.24 

1850-1860 ve 1940-1950 dönemlerinde olayların yatışması 
ll. Imparatorluk'un uyguladığı olağanüstü baskılar ve Alman 
işgali ile açıklanabilir. Yoksa, Tilly'nin de vurguladığı gibi, şe
hirleşmeye, sanayileşmeye, çağdaşlaşmaya karşın Fransa h313 
sakin bir ülke olamamıştır. 

Olay 
Olay Grup başına Eylemci 
saytst saytst ortalama saytSI 

grup (Bin) 
Dönem saytst 

1830-1839 259 565 2.2 293 

1640-1849 292 736 2.5 511 

1650-1660 114 256 2.3 106 

1930-1939 333 606 2.4 737 

1940-1949 93 246 2.6 223 

1950-1960 302 637 2.1 664 

Olaylara karışan toplulukları inceleyen Tilly aşağıdaki yüz
deli oranlar çizelgesini de hazırlamıştır:25 
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Grup türü 1839 1849 1860 1939 1949 1960 

Kuru kalabalık 16.5 17.2 8.9 1.6 3.3 1.5 
örgütlü kalabalık 17.5 10.4 32.3 48.3 21.9 35.2 
Askerler 20.5 16.2 15.2 3.0 8.5 1.9 
Polis 10.9 16.9 24.5 24.5 24.9 31.8 

Memurlar 3.5 6.0 4.3 1.0 3.7 1.5 
Çalışmagrubu 17.0 17.3 4.7 14.6 24.9 17.7 
Aynı mekanı 
kullananlar 2.5 4.4 1.9 0.7 0.0 0.0 

9.!9� ---- �!_.7 _ _!12.___!:g_ ___ �-�� 

Görüldüğü gibi, kendiliğinden oluşan örgütsüz, belirli bir 
kimliği, saptanmış siyasi hedefi olmayan kalabalıklar giderek 
silinirlerken, yerlerini kendilerini mesleksel ve siyasal açıdan 
tanımlayabilen, belirlenmiş siyasi görüşleri savunabilen grup
lara bırakmaktadırlar. 

Aynı zamanda denetim ve dizginleme sorumluluğu da silah
lı kuvvetlerden polise aktarılmaktadır. Tanımsal olarak göste
ricilere koşut olan baskı gücüdür. Siyasi şiddet ne kadar ör
gütlü olursa, baskı da o kadar seçmeci ve uyumlu olur. 

Bu eğilimi' terörizm konusunda, karşılaştığımız mesleksel
leşme ve uzmaniaşma bağlamında yeniden ele alacağız. 

Bu açıdan baktığımız zaman polis güçlerinin doğuş ve geli
şimlerinin tarihini de incelememiz gerekliğini görürüz. Her ne 
kadar Paris'te 1607 Mart'ından itibaren bir polis müdürü oldu 
ise de (16 Temmuz 1789'da. yetkileri Paı:is Belediye Başka
nı'na devredilmişti), bir güvenlik hizmeti olafak polis fikri 19. 
yüzyılın ürünüdür. Paris'te ilk üniformalı polis birliği 1829 
Mart'ında kuruldu Silahsız "huzur bekçileri" 1848 Mart'ında 
oluşturuldu. Il. Imparatorluk döneminde polis gücü düzenli 
olarak örgütlendi (1854, Ekim kararnameleri). 

1872 yılında Paris'te 6.000 huzur bekçisi vardı.26 Ingilte-
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rc'de de benzer bir gelişme izlendi: 1819, Peterloo cinayetleri
ne yol açan işçi hareketleri ve kentlerin güvensizliği karşısında 
çağdaş bir polis gücünün kurulı;nası gerektiği düşünüldü ise de 
Napoleon ve Prusya polislerinin oluşturdukları olumsuz görü
nüm yüzünden tasarı büyük tepki ile karşılandı. "Etkin bir po
lis gücü, bu ülke top-lumunun değerli varlıkları ve ayrıcalıkları 
olan sınırsız eylem özgürlüğü ve denetimsizlik ile bağdaşamaz. 
Ve komitcniz, böyle avantajların yok olmasının ya da azalma
sının, polisin gelişmesi ve suçların takibi karşısında onaylana
mayacak kadar büyük bir özveri olduğu kanı-slnda."27 Aslın
da iktidara karşı oluşan şiddet haraketleri biçim olarak çeşitli 
unsurlara bağlıdırlar. Bunların en önemlileri iktidarın örgüt
lenme biçimi ile baskıların acımasızlık dereceleridir. Bu ba
kımdan demokratik yönetimler, kolluk kuwctlerinin gereğin
den fazla şişirildiği, caydırıcılık unsuru olarak baskı ve şiddet 
uygulanan sert ve totaliter yönetimlerden daha zor durumda
dırlar. Kanlı zorbalar, kendilerine şiddet kullanarak karşı ko
nulmasından her zaman sıyrılırlar. Burada işin içine "halkın, 
siyasi eylem biçimi olarak başvurulan şiddete karşı hoşgörü 
düzeyi" kavramı giriyor - ki uzmanlar bunu "Toplumsal kolay
laştırma" olarak adlandırıyorlar. Örneğin Fransa, yasalara 
saygılı davranışlara önem veren demokrasiterin aksine, yüksek 
düzeyde şiddet kullanarak tartışma geleneklerine halk tarafın
dan genellikle göz yumulan bir ülkedir. Hatta böylesi davra
nışlar genellikle halk tarafından onaylanır bile: İktidar mer
kezlerinin yoğunluğu (özellikle darbeler ve ihtilaller sözkonu
su edildiğinde) ve bu merkezlerin yurttaşiara yakınlığı, toplum 
bilinci ile yoketme ve iletişim yöntemlerinin durumu da gözö
nünde bulundurulması gereken unsurlardır. Her iki yanda da 
yoketme ve etkisizleştirme yetenekleri geliştikçe, çatışmalar 
yeni kurallaşma biçimlerine bürünmekte ve şiddetli çarpışma
ların yerini güç ve sokak gösterileri almaktadır. 

3. lktidıır Şiddeti veya Yuluuultm Şiddet • Burada sözkonusu 
olan, siyasi .iktidarı oluşturmak, korumak ve işletmek için baş
vurulan şiddettir. Devlet, toplumsal yaşam örgütlenmesi ve si
yasal yaşam yönetiminin yapısal ve farklı bir aracı olduğu· için, 
siyac;i iktidarlar tarafından uygulanan şiddet, devlet tarafından 
uygulanan şiddetten daha geniş anlamlıdır. 

A) Zorba Iktidar- O kadar eskidirler ki, siyaset düşünüderi 
konu üzerine daha ilk çağlarda eğilmişlerdir. Aristoteles, Siya
set adlı eserinde buyurganlığı, siyasi iktidarın, bazı durumlar
da kulların muvafakatına da sahip olarak, hiç kimseye karşı 
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sorumlu olrhayan bir kişinin, çıkarları doğrultusunda uygula
dığı monarşi olarak tanımlıyor. Tiranlar yerlerini korumak 
için terörist olarak da nitelendircbileccğimiz yöntemlere baş
vururlar: Akıllı insanların sindirilmesi, nitelikli insanların öl
dürülmesi, ıopla.ntıların yasaklanması, örgütlenme ve eğitimin 
kısıtlanması, yurttaşların birbirlerinden kuşkulanmalarının 
sağlanması ve özel hayatın -neredeyse- yok edilmesi ... Aristo
tcles hu durumun, yurttaşların aşağıhınmaları ve eyleme geçe
bilme olanaklarından yoksun olın;ıl.arı şeklinde bir üçleme ilc 
özctliyor.28 Ona göre buyurganlık, momırşidc dengenin bo
zulma ürünüdür (yani Platnn'un Cumhuriyet adlı eserinde be
lirttiği gibi, "Demokratik bir yönetirnde varolan kusurların bü
ylimesinin bir sonucu" değildir). Kral veya prens, kullarına ya 
da tanrısal (ilahi) yasalara karşı görevlerini yerine getirmez 
olur .. Keyfi yönetimini ve şiddet uygulamalarını doruğa tır
mandırır. 

Zorbalık ve buyurgemlık koı:ıusundaki bu görüş, eski çağlar
dan 18. yüzyıla kadar geldi. Aynı düşüncenin yankılarını, H. 
Arendt gibi çağdaş bir yazarda da bulabiliyoruz. Bu kuram, si
yasi yaşamın başlıca koşulu mutlak itaat iken bile, yöneten ile 
yönetilenler arasında bir akit olması zorunluluğu fikrinin zi
hinlerde var olduğunu kanıtlar. Saint Barthelemy katliamın
dan sonra 1579'da 9. Charles'a karşı Duplcssis Mornay'nin 
Vindiciae Contra Tyrannos'undan (Buyurganlardan Oc) 
165l'dc Crom-well'e karı;ı Edward Saııby'nin Killing No Mur
der'ine (Öldürmek Cinayet Değildir) kadar buyurganlara kar
şı suikastları savunan yazın eserlerinin dayanak noktası da ay
nı kuramdır. 

Buyurganlık küçük toplumlarda rastlanan bir olgudur. Bu
yurgan, laf ebeliği (dernagoji) yaparak halkın desteğini sağlar 
ve yakın çevresi ile kendi saray erkanına sürekli baskı uygular. 
Bu çevrenin dışında, baskı düzencği kendini kesikli ve gör
kemli eylemlerle -işkence ve idamlarla- gösterir. Başka bir de
yişle, buyurganlık merkezinden uzak dunnayı başaranlar, bas
kıya kar.:ılık belirli bir avantajdan yararlanabilirler. Günümüz
de devlet düzeneklerinin gücü ve iletişim olanaklarının etkin
liği dışında pek fazla konuda değişiklik olmamıştır: Tepkisiz 
kalarak ve politikadan uzak duranık huyorganlık uygulamala
rından zarar görülmeycbilir. 

B) Yıldırma-Sindinne - Ayaklanma çıkınca, iktidar pazarlık 
eder, ödün verir veya yıldırma-sindirme olanaklarını kullanır. 
İçinde yaşadığımız çağdaş toplumlarda ilk akhmıza gelen ön-
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Ic m, uzman ve yaygın güvenlik güçlerinin olaya süratle el koy
masıdır. Ne var ki gerçek her �aman böyle olmamıştır. Hü
kümdar veya onun taşradaki temsilcileri silahlı adamlar ve 
muhafızlar beslerdi. Belediye başkanları, kentlerdeki milisiere 
başvurabilirlerdi. Bunlardan sonuç alınamarlığında ise ordu
dan yardım istenirdi. 

Ayaklanma geleneksel, geçici ve törensel nitelik taşıdığı za
man müdahale de belirli kurallara göre yapılır, iktidar elebaş
larını cez.alandırdıktan sonra geriye kalanlar için kapsamlı bir 
af ilan ederdi. Sindirme düzeneklerinin başlıcaları, toplulukla
ra olağanüstü vergiler yüklemek, onları aşağılamak ve bazı ay
rıcalıklara son vermekti. Örneğin 1542 ayaklanmasından son
ra La Rochelle şehrindeki önemli memurluklar kaldırıldı; 
1628 ayaklanmasından sonra ise şehrin surları yıkıldı, saygınlı
ğına ve ayrıcalıkianna son verildi.29 

Ayaklanmalar büyüyüp devleti tehdit eder boyutlara erişti
ğinde, önlemler de geniş kapsamlı ve şiddetli olur. 17. ve 18. 
yüzyıl Avrupa'sındaki Köylü Savaşları, dehşet verici yöntem
lerle bastırılmıştı. Rusya'da Kazak Razin'in 1666 yılında başla
yan ayaklanması, 1671 yılında, bir yüzyıl sonra çıkan Pugaçef 
ayaklanmasından (1773-1774) çok daha kanlı bir biçimde sona 
erdirilmişti: Durumun denetim altına alınabilmesi için aylar 
gerekmiş binlerce kişi yaşamını yitirmişti.30 

Sindinne ve bastımıanın şiddeti ve yoğunluğu, devletin ikti
dara tek başına sahip olduğunu vurgulamak istemesinden çok, 
egemenliğini kanıtiayabilmek isteği ile orantılıdır. Bu bağlam
da, Ortaçağ'dan bu yana gelişen modem devlet kavramı, yerel 
özellikler ile toplumsal yaşamın acımasızca yok edilmesi sonu
cu oluşmuştur: "Çağdaş devletin simgeleri kırbaç ve darağacı
dır."31 Devlet, meşru şiddetin tekeline sahip olabilmek için 
yerel özerkliklere son vermek, dinsel azınlıkları yok etmek, 
çalışma ve toplum yaşamını yeni ilkeler çerçevesinde örgütle
rnek zorunda kalmıştır. Örneğin VIII. Henry (1509-1547), 
Enclosures (ingiliz soylularının arazilerini dikenli tclle çevir
melerine verilen teknik ad.ç.n.) hareketinin yollara döktüğü 
serserileri denetim altııla alabilmek için bazı önlemlere baş
vurmuştur. 1530 tarihli bir ferman ile, tutuklanan serserilerin 
kırbaçlanacakları kararlaştırılmış, 1547'-de cezalar ağırlaştırıl
mıştı: Birinci tutuklanmada bir yıl serflik, ikincisinde ömür 
boyu toprak köleliği, üçüncüsünde idam! 

C) Terör - Konu devleti düzenlemek değil de toplumu yeni
lemek olunca, işkence ve kırbaç ile sindinne yerine bambaşka 
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boyutta önlemlere başvurulmuştur. Fransız Devrimi sırasında 
yaşanan Terör Dönemi (1793-1794) böylesi uygulamaların 
çarpıcı örneklerindendir. 

1793 yazında Kamu Selamet Komitesi kuruluncaya kadar, 
devrimin baskısı kendini (1792 yılında devrim adına yapılan 
katliamlar gibi) ayaküstü mahkemeler ilc düzenli davaların 
(örneğin idam kararı ile sonuçlanan XVI. Louis davası) bir 
karışımı şeklinde gösteriyordu. Paris,'li Sans-Culotte'ların hak 
talepleri, içeriden federalizm yanlılarının ayaklanma tehlikesi, 
dışarıdan yabancı orduların tehditleri karşısında, kmşıtlara ça
buk ve etkin darbeler indirmek ve onları dehşet yoluyla sindir
rnek isteyen konvansiyon, gündeme Tcrör'ü getirdi. Terör'ün 
kolluk gücü Genel Güvenlik Komitesi, yargı organı da Devrim 
Mahkemeleri'ydi. Büyük siyasi daval<:ırın görülmesine 1793 
Ekim'inde başlandı. Birinci dalga 1794 başına kadar sürdü. 
1794 Şubat'ında, Danton gibi bağışlayıcıların karşı çıkmaları
na karşın ikinci evre başladı ve Robespierre'in devcilişine ka
dar sürdü. 1794 Mart'ında Danton ve bağışlayıcılar yok edildi
ler. Haziran 1794'den itibaren süreç hızlandırıldı: Yargılama 
yöntemleri basitleştirildi (Artık duruşmalardan önce sorgula
ma yapılmıyor, kanılar kanıt olarak kabul cdilcbiliyordu. Ka
rar seçenekleri ise ikiye indirilmişti: Aklama ve idam!). Birbir
leri ile ilgileri olmayan sanıkların davaları garip karışımlar ha
linde birleştirildi. Mahkemeye çıkanlmadan idam edilenleri 
de sayarsak bu dönemde 35.000-40.000 kişi yaşamını yitirdi. 
100.CKIO ila 300.000 arası zanh tutuklandı. Devrim mahkeme
leri 17.000 idam kararı verdiler. 1793 Ekim'i ile 1794 Hazi
ran'ı arasında 11.000 sanık, 1794 Haziran ve Temmuz'unda da 
2.600 sanık hakkında malıkurniyet kararı verildi. Idamların 
yüzde 16'sı Paris'te, yüzde Sl'i ayaklanma bölgelerinde infaz 
edildi. Idam edilenlerin yüzde 51'i sade yurttaş, yüzde 8.5'u 
soylu ve yüzde 6.5'u din adamı idi. 

Sözünü ettiğimiz terör, yandaşları tarafından, iç ve dış düş
manlara karşı bir savunma yöntemi olarak algılanıyordu. Ayrı
ca da radikal ekonomik karariann alınmasına ve jakoben mer
keziyetçiliğin oluşturulmasına olanak sağlıyordu: Bazen koşul
lar öylesine gelişir ki erdemli davranmak yetmez. O zaman te
rör, devrimin birliğini sağlayan ve onu düşmanlarından koru
yan bir güç haline gelir. Çap olarak sınırlı kalmış olmasına 
karşın, Fransız Devrimi'nin terörist deneyi, sonraları karşımı
za sürekli çıkacak olan bütün özellikleri taşıyordu: Toplu da
valar, ayaküstü mahkemeler, sanık ulamlarının çok genel ta-
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nımlanması, toplum birimlerinin, hatta yönetim birimlerinin 
tasfiyesi ... 

20. yüzyılda Sovyet terörü, (kıyaslanamayacak boyutlarda 
dahi olsa) aynı yöntemleri uygulamaktadır. 1917-1921 devri
minin ardından, yeni bir iktidar oluşturulmasının "doğal" bir 
evrcsi olan karşı devrimcilerle (beyaz ordular, sosyalistler, 
burjuvazi) mücadele dönemi yaşandı. 1927-1928 yıllarından 
itibaren yeni hedef, yeni rejimin başarısızlıklarının sorumluları 
olarak suçlanan sınıf düşmanları (yörıcticiler, ortakçılığa karşı 
çıkan köylüler) olarak belirlendi. 1934 yılından itibaren Stali
nisı terör, tasfiyeler, basit davalar, büyük siyasi davalar aracılı
ğı ilc halkın bütününe yöneldi. Siyasiler sürekli tedirginlik 
içinde yaşatıldı ve terörist yöntemler kullanılarak hizaya geti
rildi. Sovyetler Birliği'ndeki nüfus istatistiklerinde görülen ga
riplikleri inceler ve karşılaştırırsak bu uygulamaların doğurdu
ğu sonuçların yaklaşık rakamlarını bulabiliriz: 

"Idamlar bir milyondan aşağı değildir. Kamplarda (Gulag) 
sürekli olarak 8 ila 15 milyon zek bulunuyordu. Bu kamplarda 
yıllık ölüm oranı yüzde 10 civarında idi. 1936-1950 yılları ara
sında kamplarda ortalama 8 milyon tutuklunun bulunduğunu 
ve yıllık ölüm oranının yüzde 10 olduğunu kabul edersek, 12 
milyon kişinin yaşamını yitirdiği sonucuna varırız. Buna bir 
milyon civarındaki idamı (ki bu çok iyimser bir tahmindir) da 
eklemek gerekir. Hesaba son olarak, Yezovçina döneminden 
önceki kayıpları; ortaklaştırma esnasında katledilen 3.055.000 
kişi ile, gönderildikleri kamplarda bir yıl içinde hepsi ölen bir 
o kadar köylü ve "kulak" da katılmalıdır. Böylece karşımıza 
20 milyon gibi bir ölü sayısı çıkıyor ki, Stalin'in çeyrek yiizyıl 
kadar süren dönemini düşünüp bunu yüzde 50 arttırarak bile 
alıartmış sayılmayız."3 'in üç ciltlik Gulak Takıma-
daları adlı eserinde ve daha da kötümserdir. 

Genel olarak terör özelliği, oluşturduğu olağa-
nüstü hukuk düzenidir. Burada adalet çabuk ve karikatürsel
dir. Polis gücü abartılı boyutlardadır ve gözaltına almalar, zor
la alıkoymalar, keyfi tutuklamalar, yok etmelerle devlet içjnde 
devlet olma eğilimindedir. Tehdit unsuru ise o kadar yaygın
dır ki, herhangi bir yurttaşı herhangi bir sebeple etkileyebilir. 
Devrimci terör döneminde, devrime bağlılıklarını kanıtlaya
mamış göçmenlerin ana-babaları, yurtsever belgesi alamamış 
olanlar, işten el çektirilmiş veya görevden alınmış memurlar, 
davranışları, çevreleri, sözleri veya yazıları yüzünden zorbalı
ğın, federasyonculuğun yandaşları, özgürlüklerin düşmanları 
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olarak algılananlar, geçim kaynaklarını açıklayamayanlar sü
rekli şüpheliler arasındadırlar. Zaten Sovyetler'in 1926 tarihli 
Ceza Yasası'nın "herkesi kapsayan" ünlü 58. maddesi, "lkti
darı zayıftatabilecek her hareket karşı devrimcidir" türncesi ile 
başlar. 

Günümüz teröründen farklı olan nokta, olanaklardır: Top
lumun bölünmesi, hafiyecilik/jurnalciliğin özendirilmesi, ra
kipleri saf dışı bırakma düzeneklerinin geliştirilmesi -ki hepsi 
de G. Orwell'in 1984'ünde öncelenmişti ... 

4. Teröriz.m - Yakın tarihte terörizm çarpıcı gelişmeler kay
dederek siyasi davranış biçimlerine yeni bir boyut kazandırdı. 
Olgu daha yeni olduğu için henüz eksiksiz değildir. Yukarıda 
önerdiğimiz gibi, radikal bir eylemle iktidarın kökten değiş
mesine yol açan "Buyurgana Suikast", birçok açıdan teröriz
min en ilkel şeklidir. Eğer terörizm, dehşet yayarak sindirme 
amacıyla siyasi rakipleri sistemli olarak öldürmek ise, buna 
çok eski örnekler bulabiliriz. Örneğin LS. 66-73 yıllarında Ze
lot ayaklanmasında milliyetçi, aşırı ve Roma düşmanı oldukla
rını savunarak ılımlı Yahudiler'e karşı kıyım başlatan, aslında 
ise hıisızdan başka bir şey olmayan "Sicaire"ler gibi ... Bunlar
dan başka, l l  ve 13. yüzyıllar Suriye'sinde, valileri, eyaJet yö
neticilerini katleden, Selahaddin'i de öldürmeyi deneyen Ka
tiller de sayılabilir. Eğer bu kadar eskiye gitmezsek, çağdaş te
rörizmin kökenierini 19. yüzyılda buluruz. Bu, Buonarotti, 
Blanqui, daha sonra ise Bakunin ve Neçayev gibi komplo ve 
darbe kurarncıtarının çağıdır. 

Terörisı eylemler ve cinayetler 19. yüzyılın ikinci yarısında 
arltı. Rusya'da 1878-1881 yılları arasında Narodnaya Volya ve 
1902-1911 yılları arasında Sosyalist Devrimciler terörü yaşan
dı. Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'ride ve lspanya'da, 
lrlandahlar'ın, Makedonyalılar'ın, Sırplar'ın, Ermeniler'in, 
anarşist işçi gruplarının terörü görüldü. Bu terör dalgasının 
yayılması karşısında, hükümdarlık dünyanın en tehlikeli mes
leği haline geldi. !878'de Vera Sasuliç, Trepov polis şefine su
ikast düzenledi. Aynı yıl I. Wilhelm'e, XII. Alphonse'a, !talya 
Kralı Humberto'ya karşı başarısız suikast girişimleri oldu. II. 
Alexandre 1879'da iki, 1880'de iki saldırıdan kurtuldu, sonun
da 188l'de öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Garfıeld de o yıl katledilmişti. 1892'de suikaslten kurtulma sı
rası Kraliçe Victoria'da idi. 1887'de III. Alexandre'a iki komp
lo kuruldu. 1880-1894 yılları Fransa'da anarşist grupların eyle
me geçtikleri yıllardı. Ve 1894'de devlet başkanı Sadi Carnot, 

28 



Caserio tarafından öldürüldü. Avusturya Kraliçesi Elisabeth 
1898'de, !talya Kralı Humberto 1900'de öldürüldüler. 1900 ve 
1901' yıllarında Alman İmparatoru Il. Wilhelm'e iki suikast gi
rişiminde bulunuldu. 1901 'de bir anarşist Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Mac Kinley'i katletti. 1912 yılında XII. 
Alphonse'u öldürmek için bir girişim daha yapıldı. 1908'de 
Portekiz Kralı I. Carlos ve 1912'de İtalyan III. Viktor Emına
nuel öldürüldü. Bunların yanısıra bombalı saldırılar da yayıldı. 
1892 yılında Amerika Birleşik devletleri'nde 500, Avrupa'da 
ise lOOO'dcn fazla bombalı saldırı oldu. 

Terürizmin böylesine patlama yapmasının değişik açıklama
ları olabilir. Sırplar, Makedonyalıla.r, Ermeniler için haydutluk 
bir tür kahramanlıktı. Ravachol ve Ernile Henry'de, Lacenai
re'vari bir "kibar katil" romantizminin kalıntıları vardı. Fakat 
genellikle kişileri terörist eylemiere iten, iktidara kendiliğin
den sahip olma kuramı, halkın, öncü aydınlara nazaran siyasal 
bilinçlenmcde yetersiz kaldığının aktivist bir saptamıdır. Bu 
oluşuma özellikle patlayıcılar ve yakın dövüş silahlan gibi tek
niklerin gelişiminin de katkısı vardır. Teröristler devleti halk
tan kopuk olarak kabul ederler ve başta bulunanın yok edil
mesiyle onun da kendiliğinden dağılacağını varsayarlar. Terö
ristlerin, duyarlılaştırılması gereken halk yığınlarına aydın ön
cülük etmek olan kurarnları bazı açılardan şehir gerillalarına 
benzer. Tcrörizmin uluslararası siyasete alet oluşu ise soruna 
yepyeni bir boyut kazandırmıştır. Bu konuyu ileride yeniden 
irdeleyeceğiz. 

5. Iç Sav(LfiDr - lç savaşlarda uygulanan şiddet her türlü öl
çüyü aşmaktadır: lşkence, cinayet, tasfiye ve ihanetler, siyasi 
toplumun artık yıkılmış olduğunun ve karşıt güçlerin mutlak 
bir kuralsızlık ortamında kaldıklarının belirgeleridir. "Bu tür 
davranışlar, yı�ıcı anarşiye engel olan toplumun geleneksel 
denetim düzeneklerinin yok edildiği hızlı toplumsal değişim 
süreçlerinde görülür."33 Günümüzde Kolombiya'nın violenci
asında, Orta Amerika'nın iç savaşlarında (Salvador, Guate
mala) yaşanan vahşet, işte bu aşırı-şiddetten kaynaklaı1makta
dır. Tusidides, Peloponez Savaşı adlı eserinin üçüncü kitabın
da, l.Ö. 427 yılında Koreira'yı mahvcden iç savaştan söz eder
ken, bize bu durumların tıpatıp aynısını betimlemiştir: Ihanet
ler, belirsizlikler, güven d�ygusunun bütünüyle yok olması, 
aşırılığa karşı aşırılık, hatta önlem olarak, aşırılık görmeden 
aşırılık. Her türlü uzlaşının olanak dışı kalması sonucu artık 
sözcüklerin bile bir anlam taşımaması: "Artık ne güvenilir bir 
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söz, ne de büyük bir yemin kalmıştı: Güveneelerin güvenil
mezliğini bilen güçlüler, güvenmektense önlem almayı yeğli
yorlardı" (Kitap III, Böl. 82-83). 

Bu gibi durumlarda toplumun bütün temelleri yerle bir ol
duğu için sadece yüksek düzeyde bir şiddet ortamı yaşanmak
la kalmaz, toplumun bütün kuralları ayaklar altına alınır. Le
viathan'ın ortak kuralları tarafından yönetilmeyen bir dünya
daki karşılıklı ilişkilerin önceden kestirilememesini ısrarla vur
gulayan Hobbes'un Ilkel Durum'undan uyarlama ile, bunun 
herkesin herkese karşı savaşı olduğunu söyleyebiliriz. 

IV. Suçluluk 

Günümüzde, şiddeti irdeleyen herkes suçluluğun tırmanışı
nı vurgulamakla birbiriyle adeta yarış ediyor. Oysa ki suç ve 
şiddetin tırmanışı henüz saptanamamıştır. Aksine, toplurnun 
durulduğunu gözlemekteyiz. Onaylansın ya da onaylanmasın, 
gelenekler uygarlaşmı§tır. Gerçi kamuoyu giderek artan bir 
tedirginlik içindedir ama bu, suçluluğun artmasından değil, 
suçların normlarından kaynaklanmaktadır. Geçmiş toplumla
rın aksine, günümüzdekiler giderek büyüyen bir güvenlik şem
siyesine alışıktırlar. Bu şemsiye de sadece suçluluğu içermez, 
kapsamına -öncelikli olarak- sigorta ve toplumsal güvenliğin 
örgütlenmesi, serbest dolaşım alanlarının türdcşliği (homojen
liği), yaşamın çeşitli yönlerinin devlet tarafından düzenlenme
si de girer. Güvenlik talepleri böylesine büyürken ve yayılır
ken, yasadışı davranışlar gerçek boyutlarını yansıtmayan oran
larda tedirginlikler yaratırlar. Normların değişimini küçümse
memeliyiz. 

Tarihsel açıdan uzak geçmiş hakkında sayısal bilgilere ulaş
mak oldukça zordur. Fakat her şeyden habersiz de değiliz. Ve 
elimizdeki bütün bilgiler aynı noktada birleşmektedir; Geç
mişte tamamen şiddet ile simgeleneo dönemler yaşanmıştır. 

Marc Bloch, Georges Duby ve Robert Mandrou, Jacques 
Le Goff gibi ciddi tarihçiler Ortaçağ ve Modern Çağlar'ın ilk 
dönemlerinin yaşam güvensizliği ve insan ilişkilerinde şiddetin 
sürekliliği konusunda fikir birliği içindedirler. Bu görüş suç 
dünyası ile ilgili araştırmalar tarafından da doğrulanmaktadır. 
Örneğin Anvers'te 14. yüzyılın ikinci yarısına ait suç dosyaları 
arbedelerin ve ölümle sonuçlanan şiddetli kavgaların sıklığını 
göstermektedir.34 Başka bölgelerde, bedensel şiddet kadar 
hırsızlık da yaygındı. Cenevre'de 1562 yılında 197 cürüm ve 

30 



suçun yüzde 20'si hırsızlık, yüzde 20'si evlilik dışı ilişki, yüzde 
l l 'i mesleksel suç ve yüzde H'i kavga idi. 1488 Haziran'ında 
Paris'te tutuklanan 100 dolayında suçlunun hemen hemen ya
rısı bedensel şiddetten, yüzde 13'ü hırsızlıktan, yüzde 12'si 
borçlarını ödememekten sanık idi.35 Suçlular kendi araların
da küçük hırsız çetelerinden örgütlü haydut çetelerine kadar 
giden çeşitli birlikler oluştururlardı. Aralarına eski askerleri, 
üniversiteden atılmış öğrenci eskilerini :ve serserileri de alır
lardı. Serseriliğe son vermek için çıkarılan kanunlar özellikle 
bu tür suç odaklarını denetlernek için tasarlanmışlardı. Şehir
lerde yaygınlaşan suçluluğun nedeniefi arasında, yaşamın zor
luğu, fakirlik, elverişsiz koşullar, bazı kişilerin tarımda meyda
na gelen değişiklikler, afetler ve salgın hastalıklar yüzünden 
yerlerinden-yurtlarından olmaları sayılabilir. Oradan oraya 
dolaşmak zorunda kalan bu gibiler sonunda şehirlere ulaştılar 
ve toplum şiddet ve suç ile ilgili olarak koymuş olduğu kural
ları uygulatamaz oldu. 

Araştırmalar özellikle halkı fakir, göçmen ve göçebelerden 
oluşan şehirlerde suç, şiddet ve zorbalık derecesinin yakın 
geçmişte bile çok yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Hırsız
lık ile bedensel şiddet, suçluluğun en basit biçimleridir. 

A. Farge, 18. yüzyılın ikinci yarısı ile ilgili olarak şunlan yaz
mış ur: "Sokaktaki şiddet çağdaş duygularımızı etkiliyor. Cha.
telct'de yaralıları muayene ve tedavi etmekle görevli doktor 
ve cerrahiarın raporları, darbe ve yaraların ağırlığını gözler 
önüne sermektedir. Vurmak için her şey kullanılabilmektedir: 
Kesici aletler, şişeler, tahta iskemleler, çakılar, tava ve tence
reler-kazanlar, ızgara şişleri ... Aslında şiddetin aletleri de, ey
lemleri de yaşam koşulları ile bağıntılıdır. Saldırı öteki şidde
te, yaşamın şiddetine bir tepki niteliğinde:tlir.36 Bu şiddet, fa
kirleriiı. birbirlerine karşı uyguladıkları bir şiddetli. Pazarda, 
işte (işçiler arasında, usta ile çırak, kahya ile hizmetçi arasın
da), karı koca arasında, cinsel yaşamda görülmekteydi. üstün 
sınıflarda ya görülmezdi ya da güvenlik güçleri aracılığı ile uy
gulanırdı. Bu güçler, "Fakirlerin güçlülerden hınçlarıni alabi
lecekleri en son noktaydı."37 

Bu davranışları önleyecek olan örgütlerin gereğinden zayıf 
olmaları, suçlutara belirli bir özgürlük alanı sağlamaktaydı. 
Cezalar ağır olunca da baskı süreksiz ve rastlantısal olmaktay
d ı. Düzen ve güvenlik, toplumsal yaşamın temelleri değildi. 
Haydullara karşı beslenen sempati ancak böyle açıklanabilir. 
Modern devletlerin yavaş yavaş yerleşmeye başlayan denetim 
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birimleri (özellikle 17. yüzyıl sonundan itibaren polis örgü
tünü kurmuş olan Paris'te ), şiddet tekelini henüz sahiplenme
mişlerdi. Buraya kadar ele aldıkiarım ız, arşivlerde yaptığımız 
taramaların gözlemleri idi. Ayrıntılı bir çalışma,38 18. yüzyıl 
İngiltere'sindeki istatistik değerlendirmelerini vermektedir. 

J.B. Given kraliyel "Eyre" arşivlerini tanımıştır. "Eyre"ler, 
kraliyet adaletinin kontluklarda düzenlediği toplantılardı. 
Suçlardan, kraliyel erkinin temsilcilerinin davranışianna ka
dar bütün toplumsal konularda yetkili idiler. Arşivleri ayrıntılı 
bilgiler içeriedi ve özellikle takibi ve cezalandırılması sadece 
kraliyet adaletinin yetkisinde bulunan cinayetler konusu çok 
düzenli tutulmuştu. "Eyre"lerin incelediği cinayetierin sayısı 
ile kontlukların nüfusları karşılaştırıldığında 100.000 kişiye 
düşen cinayet oranı oldukça sağlıklı bir şekilde saptanabilir. 
Aşağıda çeşitli demografik değerlendirmelere göre yapılmış 
ve 1202-1276 dönemini kapsayan bir çizelge bulacaksınız:39 

100.000 nüfusa göre cinayet oranlan 

Given'in Russe/'m 1801 nüfus 
Kurban değerlen- değerlen- istatistiklerine 

Kontluk sayiSI dirmesi di rmesi gore 

Bedlord 321 22 21 15 
Bristol 16 4 
Kent 494 23 lB 7.9 
Norfolk 719 9 15 1 1  
Oxford 309 1 7  25 13.5 
Warwick 376 47 22 10.9 
Londra 199 1 2  

Karşılaştırma yapılabilmesi için aşağıda değişik dönemlerde 
ve değişik toplumlarda işlenen cinayetierin oranlarını göste
ren başka bir çizelge sunulmuştur: 

Büyük Britanya 
BUyük Britanya 

Yer DOnem Otan 

1930-1939 

1940-1949 

0.4 

0.4 
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BUyük Brilanya 1 950-1954 0.4 

BUyük Brilanya 1955-1956 0.4 

BUyük Britanya 1957 0.4 

BUyük Brilanya 1958 0.3 

Büyük Brilanya 1959 0.4 

Amerika Birleşik DevleUeri 1974 9.7 

Middlesex (BüyUk Britanya) 1580-1603 6.3 

Filadelfiya 1948-1952 5.7 

Milwaukee 1946-1952 2.3 

Miami 1948-1952 15.1 

llalya 1951-1956 1.2 

Japonya 1951-1956 2.2 

Fransa 1951-1955 0.7 

Belçika 1951-1956 0.6 

Sri lanka 1957 5.9 

NoUinghamshire (8.8.) 1530-1558 3.8-14.8 

Görüldüğü gibi 13. yüzyıl Ingiltere'sinde başka zaman ve 
başka toplumlardakinden daha fazla cinayet işleıımektcdir. 
Givcn, araştırmasını daha dcrinleştirerek, cinayetierin genel
likle aile, komşuluk, meslek, hizmet ve arkadaşlık dayanışması 
uğruna işlendiklerini belirlemiştir: Arbedeler, taraflar arasın
da ciddi çatışmalara dönüşmektcydi. Katillerin yüzde 90'ı er
kekti. Çoğunun toplumsal konumu çok basitti. El konulan 
mallara bakılırsa yüzde 60'ının hiçbir şeyi yoktu. Yüzde 17'si
nin varlığı ancak bir günlük hizmet karşılığı kadardı. Katillerin 
yüzde 85'inin, kırsal kesimde bağımsızlık ifadesi olan bir at sa
tın alacak olanağı bile yoktu: Günübirlik işçi idiler. Suç eylem
lerine pek çok hukuk adamı da katılmıştı. Oxford'un cinayet 
oranı çok yüksekti: lOO.OOO'de 35.4. Yönetici kesimin suç ora
nı ise düşüktü: "Şiddet, zayılların ve fakirierin işiydi. Genellik
le de köylülerarası anlaşmazlıkların çözümleome biçimi idi. 
Askeri başarıları ululayan bir ahlak anlayışı ile yetişmiş olma
larına rağmen zengin ve güçlülerin çoğu, kendi aralarındaki 
anlaşmazlıkları çözmek için şiddete başvurmazlardı."40 Mah
keme kararlarının incelenmesi, cezaların şüpheli olduklarını 
onaylamakta, bu da genel olarak şiddetin olağan ve bağışlana
bilir olarak algılandığını göstermektedir: Cinayetierin yüzde 
21 'inin suçlusu bulunamamıştı. Sanıkların yüzde 2Tsi aklan
mış, yüzde 41.4'ü yasadışı ilan edilmiş -ki bu, başka bir bölge
ye kaçtıkları anlamına gelmekteydi- ve yüzde 7.1'i de idam 
edilmişlerdi. Şiddet o kadar olağandı ki, ticaret ve pazar yolla-
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rı boyunca yerleşmiş haydut ve hırsızların mesleği olmuştu. 
Bunlar sık sık şehirlere sığınırlar, suç ortakları tarafından sak
lanır, tutuklandıklarında da korunurlardı. Zaten polis yoktu 
ve bunlara karşı koymak için milisieri örgütlernek gerekiyor
du. 

Bölgelerarası farklılıklar da ilginçtir: Derebeylerinin zayıf, 
toplumun zayıf, yerleşimin dağıııık olduğu yerlerde oranlar 
yüksekti. Özgürlük arttıkça tehlike ve şiddet de artıyordu. Ga
rip bir şekilde, kırsal toplumun yaşamında yeni bir karakteris
tik olan kent ortamında durum daha sakindi. Herhalde top
lumsal grupların parçalanması, toplu şiddet düzeneklerini za
yıflatıyordu -iktidar mücadelesi yapılan durumlar hariç-. 

Given'in araştırması, tarihçilerio şiddete koydukları tanıyı 
doğrulamaktadır: Hukuk düzeneklerinin çoğunlukça erişile
mediği bir dünyada şiddet ve suç olağan yöntemlerdi. Zaten 
bedensel cczalar, turnuva, güreş, cirit gibi vahşi eğlenceler ge
nel şiddet ortamını sürekli olarak canlı tutardı. 

Sağlık ve hukuk istatistiklerine dayanarak suçluluğun 19. 
yüzyıldan bu yana olan gelişmesini incelersek, cinayetierin he
men hemen her yerde azaldığını görürüz. Işte, 1825'ten bu ya
na Fransa'daki durumu gözleren çizelge:41 

Yıllar Sayı Oran 

1825·1 630 436 1 .37 
1631-1840 397 1 .1 9  
1841-1950 408 1 .17 
1851-1860 332 0.92 
1861-1870 300 0.79 
1 871-1880 352 0.96 
1881-1890 397 1 .04 
1891-1 900 373 0.97 
1901-1910 427 1.09 
1921-1930 44B 1 . 1 1  
1931-1938 372 0.89 
1946-1950 374 0.91 
1951-1960 170 0.39 
1961-1 970 219 0.45 
1 971 -1975 240 0.46 
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Cinayetler her ne kadar son 20 yıldır artıyormuş gibi iseler 
de '70'1i yıllarda işlenen cinayetler, 1825-1830 dönemine göre 
üçte bire inmiştir. Aynı gelişmeyi ölüme veya sakatlığa yol 
açan ciddi bedensel şiddet konusunda da görürüz. Dövme ve 
yaralama olaylarının durumu ise alkol tüketimindeki değişim
ler ile doğrudan bağıntılıdır. 

Şiddet ve suç kavramı içinde mala saldırı da vardır. Burada 
değerlendirme farklı olacaktır. fakat mala saldırıların, hırsızlı
ğın eskisi kadar önemsenmediği ve kanıksandığı bolluk ve si
gorta toplumlarında arttığını da unutmamak gerekir. 

Demek oluyor ki, tarihsel verilerin ışığında, geleneklerin uy
garlaştığını, şiddet ile suçun gerilediğini savunabiliyoruz. Bu 
sürecin bedeli toplumsal yaşamın giderek daha kısıtlayıcı bi
çimde yönetjlmesi ve toplumsal denetimlerdeki artış olmuş
tur. Bu yüzden şiddetin arttığı varsayılacaksa, bunun suçluluk
la değil, bizim, hiçbir dönemde bu kadar zayıf olmamış güven
sizliğe karşı aşırı duyarlılaşmamızla ilgisi vardır. 

V. Vaşamm Şiddeti 

Şiddet fenomenlerini irdelemeyi bitirmeden, yaşamın hay
ratlığını etkileyen değişimleri de -toplumsal gruplar ve dö
nemler bağlamında- ele almak gerekmektedir. Zaten konuya 
::;imdiye kadar birçok yerde değindi k. 

Sosyoloji araştırmaları, pek çok toplum grubunda yüksek 
düzeyde şiddetin, yaşamın doğal yapısı içinde olağan kabul 
edildiğini göstermektedir. Bu durum belirli yerleşim merkez
lerinde oturanlarda, sokak çeteleri nde, bazı sporlarta uğraşan
larda, bazı seçkin askeri birliklerde böyledir. 19.  yüzyılda 
Amerika Birleşik Devletleri'nin batısına göçen öncülerde ol
duğu gibi, şiddetin bir ekin biçimine dönüştüğünü söyleyebili
riz. Altına hücum döneminde Kaliforniya'ya gitmiş olan bir 
Fransız gezgin, San Fransiscö'yu, "lpten-kazıktan kurtulmuş 
katiller ve haydutlar şehri" olarak anlatmış ve Amerikalılar'ın 
sorunlarını oyun salonlarında tabanca ile çözümlemelerinden 
dehşete düştüğünden sözetmişti.42 Aynı şekilde şiddet ve sü
rekli ölüm korkusu, Meksikalı melez toplum yaşamının da bir 
parçası olmuş gibidir.43 Meksika, dünyanın cinayet oranı en 
yüksek ülkelerinden biridir. 

Böylesi şiddetin nedeni -örneğin halk tabakalarında- yaşam 
ve yaşama koşulları olabilir: "Gerçekten de, yeni getirilen iyi
leşmeler ne olursa olsun, halk sınıflarının yaşamı h313 diğer 
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toplumsal gruplarınkilerden daha basittir: Sürekli pislikten, sı
kışıklıktan, evlerin küçüklüğünden yeterince sözedildi. Biz, 
bazı işçilerin çalışma koşullarının gürültü, pislik, pis koku ( ... ) 
yüzünden dayanılamaz durumda olduğunu eklemek istiyoruz. 
Toplumumuzda hala yük hayvaniarına yaptınlmayacak işler 
vardır ve onları işte bu halk sınıfları yüklenmektedirler. Bu 
koşullarda herhalde ölçülü ses tonu ile düzeyli sohbetler yapı
lamaz."44 Böylesi kabalık, böylesi hoyratlık, uzun zaman eski 
toplumların yaşam normu oMu. N. Elias, görgü ve kibarlığın 
yerleştiği, inceliğin geliştiği, saldırganlığın gerilediği süreci ay
rıntılarıyla incelemişti.45 Bazen şiddet, bir grubun başkaların
dan ayrıldığı ve başkalarına karşı üstünlük sağladığı bir unsur 
halinde belirir. Örneğin sokak çetelerinde ve spor takımların
da durum böyledir. Son olarak da, yaşam ve ölüm arasındaki 
ilinlinin fizikötesi varlığına bağlı olabilir. Bazı tarikatlar (Ka
tiller, Hint Thugları) böyledir. Meksika'da ise, niteliksizlik, 
melezleri zorbalıkla ve olaylarla karşı karşıya bırakır: "Kaderi 
aşabilmek için onu yenmek gerektiğini düşünerek, ona mey
dan okumak, ölümle boy ölçüşmek isterler. Bunun için de sü
rekli olarak olay peşindedirler. Bu tutum, duyguları gizleyebil
me, alaycılık, yasalan altüst edebilme yeteneklerini gerektirir, 
sadece zevk için, kendisini başkasının yerine koyabilme yete-
neğini gerektirir ... oyunun oynanabilmesi için, keyfiliğe karşı 
gelebilmek için ( ... ). Kaderle çatışmanın bu aşamasında ölüm 
birdenbire ortaya çıkıverir."46 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇAGDAŞ ŞiDDETiN TEKNOLOJİSİ 

Çağımızın geçmiş dönemlerden daha acımasız olduğunu 
varsaymak olası değildir. Zaten böyle bir karşılaştırmaya kal
kışm·ak da anlamsız olur çünkü konular birbirlerinden çok 
farklıdır: Az gelişmiş toplumlar kabaydılar, vahşiydiler, saldır
gandılar ama öldürme olanakları kısıtlıydı. Onların yanında 
sözU.nü ettiğimiz teknoloji toplumlarında ise yıkım olanakları 
hatırı sayılır düzeylere erişmiştir ve her şey gibi şiddet de ku
rallılaşmışlır. 

Bu toplumlar arasında böylece oluşan uçurum, hem yıkım 
ve denetim olanaklarını, hem kitle iletişim olanaklarını (mas.� 
media) hem de toplumsal örgütlenme ve yönetim yöntemleri
ni kapsar. Koşut olarak, çağdaş toplumlardaki teknik, yöntem
sel ve yönetimsel usçuluk, sorunların barışçı yollardan çözüm
lenmesine değer verilmesine, açık, kaba ve kanlı şiddet uygu
lamalarının yasaklanmasına yol açtı. Böylece şiddet yetenekle
ri arasında görülmemiş bir çatışkı ve usçul düzenin kesintisiz 
işleme ülküsü oluştu. 

lyice anlaşılır olabilmek için, iki toplum türü arasındaki bu 
farklılığı ayırtılamak gerekir: Çağdaş dünya türdeş bir bütün 
değildir. üzerinde değişik çağlarda yaşayan çeşitli ülkeler var
dır ve her birindeki şiddet fenomenleri farklıdır. H313 17. ve 
18. yüzyılliı.rdaki köylü ayaklanmaianna (örneğin Latin Ame
rika'da .. ) binyılcı hareketlerinkine (örneğin Sendero Lwnino
so gerillaları ile Peru'da) benzer şiddet olayianna rac;tlanmak
tadır. Bazı şiddet olayları talep ettikleri haklar bakımından es
kil, uluslararası terör odaklarıyla işbirlikleri bakımından ise 
çağdaş bir görünüme sahiptirler (örneğin Türk diptomatlara 
karşı yürütülen Ermeni terörü .. ). Bu tür farklılıklar aynı toplu
mun çeşitli kademeleri arasında da varolabilir: Amerika Birle
şik Devletleri'nde yaşanan şiddet, siyahların genolarının ve 
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kentlerin, fakat aynı zama�da da örgütlü suçun, siyasi cinayet
terin, yurttaşların kendi kendilerini savunmaları h3.13. canlı bir 
ilke olduğu için silah delilerinin (Gun Nuts) şiddetidir. Üzet
lemek gerekirse, günümüzde şiddet, sadece aşağıda ele ala
caklarımızia sınırlı değildir. Tarih boyunca karşımıza çıkmış 
o'lan birçok davranışı da içerir. Biz sadece gelişim süreci içeri
sinde oluşmuş eğilimleri ve yeni oluşumların ana hatlarını ir
deleycceğiz. 

I. Yoketmenin Teknolojisi 

Çağdaş toplumların elinde sadece nükleer silahlardan oluş
mayan korkunç bir ölüm teknolojisi vardır. Bunların özellikle
rine bakalım: 

1. Araç Çeşüliliği - Silah tüccarlarının katalogianna veya bü
yük devlet donanmalarındaki Jana gibi askeri dergilere bakar
sak, her gereksinime, her hedefe, her keseye uygun silahların 
bulunduğunu görürüz. Bunlar füzeler, uçaklar, elektronik ku
manda olanakları,. lazer veya kızılötesi hedef bulma düzenekli 
piyade silahları gibi karmaşık olanlardım en basitlcrine, yakın 
dövüş ve av silahları gibi ucuz ve sağlamlarına, tarımsal kulla
nım patlayıcılarından molotof kokteylierine kadar çetiş çeşit
Lider .. 

Silah sanayii ürünleri piyasa ve pazarlama kuralları gereğin
ce geliştirilir: Kurn savaşından kontrgerillaya veya kontrterö
rizmden topyekun nükleer savaşa kadar varolabilecek her 
türlü pazara seslenebilmeyi hedefler. Bugün dünyada bir tür 
şiddet süpermarketi açılmıştır. 

2. Oliuuıklarrn Derece/endirilmesi "" U/aşı/abi/irliği • Bu silah· 
lar kademelİ olarak üretilir, takımlar halinde tasarlanır ve bir
birlerini değişik durumlarda kullanılabilecek şekilde tamam
lar. Düzen korumanın, terörle mücadelenin ve zırhlı savaşın 
silahları farklıdır. Nükleer caydırıcılık bundan sonra konvansi
yonel çatışma olmayacağı anlamına gelmez. aunun için de 
güçlere ve harekat alanlarına uygun donanımın öngörülmesi 
gerekir. Bu yüzden Fransa birkaç yıldır, kısa zamanda uzak 
mesafelere ulaşabilecek, ateş gücü yüksek bir çevik kuvvet 
(Force Action Rapide-FAR) oluşturmaktadır. 

Dizilerio alt kademelerine ulaşmalc kolaydır. Bazı araçlar 
şiddet dışı amaçlar için geliştirildiklerinden serbestçe satıl
maktadırlar. Örneğin av silahları ile mesleksel kullanım patla
yıcıları gibi ... Ayrıca silahlar genellikle iyi korunamamaktadır-
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lar (Silah depolarının veya silah taşıyan konvayların soyulma
larını düşününüz). üstelik yeni yatırımların masraflarını çıka
rabilmek, silahları düzenli olarak yenileyebilmek için eldeki 
eskileri de "tcnzilatlı tarifcden" de olsa satabiirnek gerekmek
tedir. Uluslararası ekonomik rekabet ortamında, silah sanayii 
ihracat sektörüne de katkıda bulunur ve alıcı ülkelerin yedek 
parça ve uyumlu araç gereç gereksinimlerini sürekli kılarak 
bağımlılıklarını arttırır ve ittifakiara yaşam sağlar. Bütün bun
lar, en kannaşıklarının da dahil edildiği geniş bir silah ticaret 
trafiğinin doğmasına yol açar. Silahların derecclenmesi göre
celi dengelerin oluşmasını da sağlar. Rakipler, birbirlerini et
kisiz hale getirecek olanaklan ararlar. Biri teknolojik bir geliş
me sağlayınca öbürü de süratle bunu etkisiz hale getirecek bir 
karşı gelişme oluşturanık durumu dengeler. 

Bu silahların görece ulaşılabilirliği ise, devletin şiddet teke
lini elinde bulundurması ilkesini yok etmektedir: Terörist 
gruplar dehşet verici silahları kolaylıkla edinebilmektedirler. 
Üzeilikle fakir ülkelerde, yabancı güçlerin de yardımından ya
rarlanan siyasi karşıtlar, en az güvenlik güçlerininkiler kadar 
etkili donanımlara kavuşabilmektedirler: Işte Mozambik'te 
U ni ta gerillaları, jşte Nikaragua'daki Anti Sandinisı ve Fas'ta
ki Batı Sahra güçleri ... 

J. Artıçiann Kızmuışıkhğı, Gücü, Duyarldığı - Günümüzün as
keri gereçleri, bilirnin en son gefişmelerine göre üretilen, yük
sek teknoloji ürünleridir: Nükleer füzelerde uzay teknikleri 
kullanılmaktadır. Casus uydulara yakında askeri uydular da 
eklenecek ve yıldız savaşları çağı başlayacaktır. Nükleer silah
lar için fizik teknolojisi, sözde yasak olmakla birlikte hata üre
tilen ve son derece gelişmiş durumda bulunan kimyasal silah
lar için de kimya teknolojisi kullanılmaktadır. Bilimsel geliş
meler anında askeri alana aktanlmakla hatta bazen bilimsel 
ve teknik gelişmeler askeri gereksinimler tarafından belirlen
mektedir. Sanayi, bilim ve makine devrimlerinin silahiara sağ
ladığı güç.ve hareket yeteneğinden sonra günümüzde bilgi iş
lem, otomatik hedef bulma ve yönlendirme konularında kay
dedilen gelişmeler yeni ve kökten değişiklikler sağlamıŞlardır. 
Örneğin hava savaşlarında önemli olan artık uçak değildir. 
Günümüzdeki bütün savaş uçaklarının nitelikleri hemen he
men aynıdır. Onemli olan yönlendinne, yönetme, bulma yete
nekleri ile rakibi yanıltmaya, silahlarını etkisiz hale getirmeye 
yönelik karşı önlemlerdir. Bir pilotun birkaç yüz metre içinde 
uçağı ile cambazlık yapması, veya 180 derece dönmesi olası 
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değildir, fakat belirli sinyaliere belirli tepkileri göstermeye 
programlanmış seyir bilgisayarı ile otomatik pilot bunları ba
şarabilir. Aynı bağlamda topların nişanlanması ve ateşlenmesi 
de artık otomatik ölçümler ve lazer yardımıyla yapılmaktadır. 
Yakın bir gelecekte piyadeler bile nişan almadan ateş edebile
ceklerdir. 

Bu silahların gücü, tarihte gördüklerimiz ile kıyaslanamaya
cak kadar yüksektir. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan ilk "A" 
bombalarının gücü hile 20.000 ton TNT'yc eşitti. Bugün en 
basit "H'' bombası l .CXlO.OOO ton TNT'yi geçmektedir. J 968'dc 
dünyadaki nükleer gücün kişi hrışına 100 ton patlayıcı olduğu 
hesaplanmışlı. Bu güç konvansiyonel patlayıcılara ve giderek 
daha fazla mcrmiyi daha kısa sürede atabilen kişisel silahiara 
da uzanmaktadır. 

Güç, çok ince hesaplarla sınıflandırılabilir ve denetlenebilir. 
Nükleer silahların gelişimi sadece giderek daha güçlü silahla
rın üretilıncsi yolunda olmamış, yaydıkları radyoaktivite mik
tarının azlığı ya da çokluğuna göre "temiz" veya "pis" bomba, 
"giyimli" bomba, konvansiyonel cephclerde kullanılmak üzere 
taktik nükleer başlık kavramları da oluşturulmuştur. Araştır
malar, malzerneye verilecek zanırı en aza i ndirerek sadece in
sanlara etki eden nötron bombasını geliştinneye yöneliktir. 

Tahrip gücünün denetimi, minyatürleştirme ve mükemmel
leştirme gibi teknolojik gelişmeler ile algılama yetenekleri sı
nırlı, geç ya da yanlış tepki verebilen, telaşlanabilen insan un
surunun hatalarma ve tereddütlerine bağımlı kalmayı önlcyen 
otomatikleşme ile gerçekleştirilmiştir. Bilgisayarlar artık gide
rek daha fazla bilgi toplayabilmektc ve bunları otomatik ola
rak çözümlcycbilmektedirler. Zırhlı güçlerin kullanılmasında 
ve nişanlanmasında, topçu birliklerinde, hava kuwetlerinde 
insan unsuru ya giderek daha fazla bilgisayar ile desteklen
mektcdir ya da tamamen kaldırılmıştır. Savaşların sevk ve ida
re aşamasında da, gerek birlikler düzeyinde ve gerekse cephe
nin tamamında, bilgilerin toplanması, çözümlenmesi, aktarıl
ması bilgisayarlarca gerçekleştirilmektedir. Faiktand savaşının 
da doğruladığı gibi, güçlü iletişim olanaklarına ve uydulara sa
hip olmak çok önemli bir üstünlüktür. Daha üst düzeyde, ha
rekatın denetimi ve önlemlerin saptanması, düşmanların elin
deki bilgilere göre yürütülür. Bilgilendirim birimleri tarafın
dan toplanan ve otomatik olarak çözümlenen veriler, komu
tanlara ve siyasal yöneticilere cephe, alınacak önlemler, bun
ların insan ve malzeme cinsinden maliyetleri, diplomatik ve si-
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yasal açıdan olası sonuçları hakkında mükemmele yakın bilgi 
sağlar. Vietnam Savaşı sırasında bombalanacak hedefleri biz
zat Başkan Lyndon Johnson s�ptar ve aynı gün sonuç raporla
rını alırdı. 

Şiddet kullanımında varılan bu aşama, onun geçmişteki en 
önemli özelliklerinden birini yok etmiştir: Oneeden kestirile
meme! .. Orduların kaderlerinin saptandığı güç gösterileri olan 
cephe savaşları uzun süre birinci planda kaldı. Artık durum 
degişmiştir. Şiddetin önceden kcstirilemezliği ön plana hesap 
unsurunun çıkmasımı yol açmıştır. 

4. Kullomcdonn ProfesyoneUeşmeleri - Bütün bu silahlardaki 
karm.aşıklık, kullanım zorluğu, onlardan yararlanan insanların 
da giderek teknolojik açıdan yetkinleşmelerini ve uzmaniaş
malarını gcrektirmeyc başlamıştır. Bunlar artık eskil toplum 
muharipleri gibi özgün bir sosyoloji sınıfı oluşturmaktadırlar. 
Uzmanı.Jırlar ve yüksek ücret almaktadırlar. Fransız Devrimi, 
askerlik yoklaması yöntemini geliştirmiş ve kitle savaşlarının 
başlamasına yol açmıştı. Günümüzde ise deneyimli ve yetkin 
uzmanlardan oluşan "Meslek Ordusu" kavramı oluşmaktadır. 
Artık yurttaş-askerin milliyetçi duyguların m, disiplin Ve itaatin 
yerini uzman teknisyenlerdeki mesleksel motivasyon almıştır. 
Fransızlar'ın Yabancılar Lejyonu veya Amerikalılar'ın Mari
nes'leri gibi özel birlikler uzun süreli eğitim sonucu makine
leşmiş denebilecek düzeyde yetişmiş, deneyimli ve uzman as
kerlerden oluşmaktadırlar. Meslekten savaşçı olan bu askerle
re, her biri aynı zamanda birer mühendis olan deniz subayh:ırı
nı, pilotları, füze üslerinde görevli personeli, kadro unsurları
nı, destck düzeneğini örgütleyenleri ve özellikle de istihbarat
çıları eklemek gerekir. Meslekleştirme giderek değişik alanla
ra da yayılmaktadır: Sokak düzeninin korunması, terörizm ve 
eşkiyalığa karşı konulması gibi ... Hükümetler, uçak kaçırma 
veya rehin alma gibi olaylarda artık özel olarak yetiştirilmiş 
uzman timlere başvurmaktadırlar. ingiliz "Special Air Service 
(SAS)" ve Fransız "Groupe d'lntervention de la Gendarmerie 
Nationale (GIGN)" komandoları son derece iyi eğitilmiş ve 
donatılmış birliklerdir. 

Artık teröristterin dünyasında bile meslekleşme başlamıştır. 
üstelik bu, sanıldığı kadar yeni bir olgu da değildir. !869'da 
Bakunin, J:ıalk.ın kurtarıcısı kahraman haydutları överken aynı 
yıl Cat6chisme Revolutionnaire (Devrimci Kateşizma) yazarı 
Neçayef devrimciyi, yıkımdan başka bilim tanımayan, devrim
ci coşku yerine "Bilinçli ve soğukkanlı olarak kullanılan tecrü-
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be" ile hareket eden kişi olarak betimliyordu. Bu eğilim de za
man içinde güç kazanmıştır. Artık teröristler özel kamplarda 
cğitilmekte, karmaşık araçları kullanabilmekte, yaşamını ha
vaalanları, oteller, üslcr, dostlarının kendilerini sakLadıkları 
özel mekan im arasında gcçirmektedirlcr. Ideolojik eylemcinin 
yerini artık meslekten silalışörler almaktadır. 

Meslektenlik her alana yayılmaktadır. Işkence bile artık pis 
ve kanlı bir iş olmaktan çıkmış, tıbbın bir dalı haline gelmiştir. 
Artık insanlar hafif <ıtcştc kızartılmamukta ya elektrik akımı
na tutulmakta ya da doktor denetimi altmda uyuşturucu kul
lanmaya zorlanmaktadırlar. 

5. Şiddetin Yeni Alanlara Yaydması - Şiddet için kullanılan 
bazı tekniklerin özgül olarak askeri sayılamaması gibi, insan 
yaşamının araçlanduma ve denetim yetenekleri de, -bazen
şiddete çok yakın eylemiere dönüşebilnıektedirlcr. 

Bu ulam içinde, propaganda, koşullandırma, beyin yıkama 
uygulayımları anılabilir. Slogan ve bildirilcrin, hiç değiştiril
meden sürekli yinclcnmcleri, sürekli katılım talepleri, ödül
lendirme-cezalandırma yöntemleri ile önem arttırıcı konumla
rın yaratılması, ulak olarak saygın kişilerden yararlanılması, 
beyin yıkamanın ayırdedici özellikleridir. Geçmişten günümü
ze pek de değişmemişlerdir ve hem koşullandırmanın temel 
uygulayımlarından yararlanan medyalarca hem de özel eğitim 
kamplarında sürekli olarak kullanılmaktadırlar. 

Giderek daha gelişmiş teknolojilerden yararlanılması ile 
açık şiddet kullanımında bir azalma gözlenmiş ise de bu, şid
detin tamamen yok okiuğu anlamına değil, dalavere ve hilenin 
renksiz ve kişiliksiz kılığına bürünmüş olduğu anlamına gelir. 
Böylece karşımızda sanki iki ayrı şiddet türü vannış gibi görü
nür. Aslında aralarındaki tek fark birinin açık ve belirgin, di
ğerinin ise sessiz ve gizli olmasından başka bir şey değildir. Bu 
aynm Stanley Kubrick'in Otomatik Portakal filminde ele alın
mıştır. Suçlu Alex'in şiddeti ile Pr. Brodsky'nin şiddete karşı 
tedavisi arasındaki farkı saptamak olası değildir. lki denetim 
türü arasında yöntemlerin ayrımını göremez oluyor, sadece 
hedeOerin kimliklerini algılıyoruz. 

6. Şiddetin Maliyeti � Buraya kadar ele aldıklarımızdan sonra 
şiddetin "dünyanın parasına" patladığını söylersek, sanırız hiç 
kimse şaşırmaz. 

Tahmin edilebileceği gibi asıl para tutan, ileri teknolojidir. 
Sayılar, bizim gibi sıradan inSanların algılayabileceklerinin çok 
üstündedir. 1985 yılında bir Super Mirage'in fiyatı 200 milyon 
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frank (1991 Nisan kurlany1a yaklaşık 140 milyar TL. ç.n.), bir 
havadan havaya füzeninki 8, son model bir saldırı tankınınki 
ise 24 milyon franktı (strasıyla ve 'aynı kurlar itibariyle 5 milyar 
600 milyon ve 16 milyar 800 milyon TL. ç.n.). Silahianma yan
şı, 19. yüzyıl sonlarında, büyük sanayi şirketlerinin kuruluş sü
reci sırasında başladı ve s�lah sanayii gelişmesini o günlerden 
bugünlere değin sürdürdü. Askeri harcamalar en fakirlerden 
en zenginlere, bütün ülkelerin bütçelerinde en önemli harca
ma kalemlerinden birini oluşturmaktadır. 

Askeri harcamalar o denli büyük boyutlara ulaşmaktadırlar 
ki, yükün bir kısmını başka ülkelerin omuzlarına yıkmak için 
silah ticaretine girişrnek zorunlu hale gelmektedir. Otc yan
dan askeri harcamalar son derece katıdır ve uzun vadeli büt
çeler ve programlar gerektirir. Avrupa'nın üretmeye karar 
verdiği yeni savaş uçağı ancak '90'1ı yılların ortalarında hazır 
olabilecektir. Bu yüzden askeri harcamalar hem miktar hem 
de yönlendirme yönünden ekonomik yaşamın tümüne etki 
ederler. Planlamalar yapılırken bu unsur hep dikkate alınır ve 
böylece adım adım askeri toplum olmaya doğru yol alınır. 

Maliyet dendiği zaman sadece silah fiyatları anlaşılmamalı
dır. Yıkım da şiddetin bedelleri arasındadır: Maddi kayıplar 
ve yıkımlar, insan kayıpları, bir ülkede yaşamı onyıllar boyun
ca etkileyebilir. İşte I. Dünya Savaşı'ndaki Mihver devletleri
nin, otuz yıllık Stalin teröründen sonra Sovyetler Birliği'nin ve 
günümüzde Vietnam'ın karşı karşıya bulundukları, terhis olan 
askerlere, ölenlerin yakınlarına, sakat kalanlara yapılacak yar
dımlar, ödenecek tazminatlar, bağlanacak maaşlar sorunu ... 
Şiddetin, toplumda yarattığı ruhsal çöküntü, Irianda'da �e 
Lübnan'da olduğu gibi çocukların şiddet toplumu içinde yetiş
meleri gibi sonuçları açısından maliyetlerine ise hiç değinmi
yoruz. 

ll. Medya ve Şiddet 

Radyo, televizyon, sinema, gazete, fotoğraf gibi kitle iletişim 
araçları günümüZ gelişmiş toplumlarının öznitelikleri arasın
dadır. 

Şiddet, olağan duruma kıyasla bir bunalım olduğu için doğal 
olarak iletişim araçlarının ilgisini uyandırmıştır. Kolayca anla
şılabileceği gibi, sakin bir günün sonunda bir gazeteyi veya bir 
televizyon haber bültenini hazırlamak kolay değildir. "Bu gün 
hiç bir şey olmadı" mı denecektir? lletişim araçlan yaşamları-
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nı sürdürebilmek için heyecan verici çeşitli olaylara gereksi
nim duyarlar. Bu bakımdan şiddet onların yaşamsal gıdaları 
gibidir ve olağan, kanıksanmış gündelik şiddet yerine olağa
nüstü, kanlı ve iğrenç olanlar her zaman yeğlenirler. Zaten te
röristler de en çok bu zaaftan yararlanırlar. Çünkü -örncğin-
1983 yılında lranlı Şii teröristlerin Lübnan'daki Fransız ve 
Arnerikan elçiliklerine karşı giriştikleri saldırılardan, 1980'den 
beri süren ve yüzbinlerce cana malolan Iran-Irak savaşından 
daha çok sözedilmişti. 

Kitle iletişim araçlarının getirdikleri yenilikler nelcrdir? 
1. Görüntü - Kişilerin olaylarla ve olgularla ilgileri ya onların 

doğrudan doğruya içlerinde bulunarak yaşama biçiminde veya 
anlaLılanlardan öğrenme, sonuçlarından algılama, yani dalaylı 
olmaktadır. Uzun zaman boyunca dalaylı ilişkiler yazılı veya 
sözlü anlatılardan edinilen ve hiçbir zaman kesinlikle doğrula
namayan bilgilerle bezenmişti. Günümüzde artık çevremiz 
müthiş bir bilgi ağı ile sarılmıştır. Kitle iletişim araçları tara
fından iletilen dalaylı bilgilerin büyük bir kısmı görüntülüdür 
ve bizim olayları -sanki orada imişiz gibi- algılamamızı sağlar
lar. Görüntüler olayların -aslının aynı- birer kopyası gibidirler. 

Ne var ki görüntüler, aslının aynı yapılarına karşın -belki de 
bu yapıları yüzünden- aldatıcıdırlar: Aslında gerçek olmasına 
gerçektirler de, içlerinden seçme yapılabilir, değişik montajlar 
yapılabilir, üzerlerine yorum bindirilcbilir, bazılarına çerçeve
lendirme (kadraj) ve yeniden çerçevelendirme uygulanabilir 
ve istenmeyen kısımlar hiç göstcrilmeyebilir. Bu tür biçimboz
malar (distorsion) şiddet görüntülerine de uygulanır. 

Bu yüzden de gerçek şiddet yerine, şiddetin "öğrendiğimiz 
ve hayal ettiğimiz kadarı" önem kazanır. Araştınnaların belir
lediğine göre, güvensizliğin tırmanışından şikayetçi olanların 
pek azı bizzat saldıoya uğramış ya da dayak yemiştir. Fakat fa
lan olayı ya da filanın başına gelenleri duymuşlardır. Önemli 
olan yaşanmış gerçek değil, iletişim araçlarının öğrettikleri ya 
da gösterdikleri ve iletişim araçlarının gösterdiği kadardan öğ
renilendir. Merkezi iktidardan yoksun toplumlarda görülen ve 
yaşanan şiddet yerelliğini korur ve olaylara doğrudan karışan
ların dışında pek kimsenin ilgisini çekmezdi. Bir sınır karako
lunun düşman eline geçtiğinin öğrenilmesi bazen aylar sür
mektedir. Halbuki aruk iletişim araçları rehin alma olaylarını 
canlı yayınlamakta ve haber bültenlerinde her gün soygun is
tatistikleri okunmaktadır. Durum artık uluslararası bir boyut 
kazanmıştır. Bütün genelkurmayların en ufak olaylardan bile 
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anında haberleri olmakta ve bazı olaylardan basın kampanya
ları için malzeme olarak yararlanılmaktadır. Böylece insan, 
olaylar saydamtaşıyormuş rluyuSuna kapılmaktadır. Herşey
den haberder olunmaktadır. Saydamlık dU)11SU, video kamera, 
çoğaltına ( reprographi), alıcı verici cihaz, haberleşme uydusu 
uygulayımlarının gelişmesi ile giderek güçlenmektedir. Ne var 
ki saydamlık aldatıcılığı ortadan kaldırmamaktadır. Iletişim 
araçları istenildiği gibi kullanılabilir ve çarpıcı olaylar, olağan 
haberlere her zaman yeğ tutulur. 

Burada devreye "Bilgibozma" (dezenformasyon) kavramı 
girmektedir. Bilgibozına, bilginin alıkonması, değiştirilmesi, 
üzerinde gereğinden fazla durulmasının sağlanması ile ger
çekleştirilebilir. Bu açıdan bakıldığında, halyan Kızıl Tugay
lar, Uruguaylı Tupamaros'lar gibi çağdaş ulusal ve uluslarara
sı terör örgütleri, iletişimden elde edilebilecek bütün üstün
lüklerden yararlanmışlardır: Iletişim araçları sayesinde eylem
lerine, sonuçları ile kıyaslanamayacak ölçüde büyük ilgi göste
rilmiş ve siyasal önem verilmiştir. 

2. GörüMiler, Çarpışmaltınn Hedefini Oluşturmaktadır/or -
Görüntüler böylesine önem kazanınca, şiddetin bilgilendiril
mesi başlıbaşına bir çarpışma konusu olmuştur. Sözkonusu ar
tık sadece çatışmaların denetimini elde bulundurmak değil, 
olayların gösteriliş biçimine de egemen olmaktır. Ordular [oto 
film merkezleri kurdular, polisler basın büroları oluşturdular, 
teröristler bile gizli basın toplantıları düzenlemeye başladılar. 
1983 Ekim'inde bir Güney Kore Boeing 747'sinin Sovyet avcı 
uçakları tarafından düşürülmesi, basın toplantıları, bildiriler, 
teyp kaydı ve harita yayınları yoluyla gerçek bir bilgilendirim 
savaşının yaşanmasına yol açtı. 1961-1962 yıllarında OAS'ın 
terörist saldırılarına hedef olanlar, hareketin kahramanlık ola
rak algılanışına engel olmak için kullanıldılar. Terörist gruplar 
işte bu yüzden sık sık bildirilerinin yayınianmasını talep et
mekte ya da iletişim araçlarından doğrudan doğruya kendileri 
yararlanmak' istemektedirler. Bu bakımdan haberalma özgür
lüğünün temel bir ilke olduğu (parasal güçler ile belirli grup
ların basın ve televiı:y'on üzerindeki baskısı ne olursa olsun) 
demokratik ülkeler oldukça zor durumdadırlar.47 Bilgilendir
menin denetim altında olduğu sert ve otoriter ve totaliter re
jimlerde, karşıtların görüntüleri, haydut, asalak, deli gibi algı
lanmalarını sağlayacak şekilde yayıntanır ya da hiç yayınlan
maz. Bu tür rejimlerde, bilgilendirme denetiminin yanısıra ile
tişim uygulayımlarına karşı ambargo da uygulanabilir: Doğu 
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bloku ülkelerinde bir rejim karşıtının yazı makinesini onarta
bilmesi başlıbaşına bir olaydı. 

3. Şiddetin TüJ Perde Arduuı Alınması - tletişim araçlarının 
kullanılmalarının en önemli sonuçlarından biri de şiddet gö
rüntülerinin olağanlaşarak ve kanık..•;;anarak sanki gerçek de
ğillermiş gibi algılanır olmalarıdır. Şiddetin gerçek yüzü güzel 
değildir. Bir katliam yerinin fotoğrafı, parçalanmış insanlar
dan arta kaltmların, duvarlara sıçramış kan lekelerinin mide 
bulandırıcılığını gerektiği gibi bütün çarpıcılığıyla yansıtamaz. 

Görüntülcrin zayı[ kalmalarının birçok sebebi vardır. Ornek 
olarak, aşırı olanlarının sansür edilmeleri, çoğaltına sırasında 
·netliğin yitirilmesi, yönetmenlerin görüntüleri sanatsal açıdan 
yorumlayabilmek için onlara biçemierne uygulamaları ve gö
rüntülerin sürekli tekrar yüzünden· kanıksanması sayılabilir. 
Böylece görüntüler sivri ve dokunaklı yanları giderilerek yu
muşatılmış olurlar. Parlak k3.ğıt üzerinde şiddet, tül perde ge
risinden bakılıyormuş sanısını uyandırır. Çağdaş şiddet görün
tüler aracılığı ilc büyük öl.çüde olağanlaştırılmış ve yumuşatıl
mış olarak algılanır. Şiddet görüntüleri asıl bu yönleriyle tehli
kelidirler. Şiddet unsuru içeren filmierin seyircilerin saldır
ganlığına etki edip etmedikleri uzun süredir tartışılmaktadır. 
Bu konuda yapılmış olan son araştırmalar, laboratuvar orta
mında şiddet gözlemi ile saldırganlık arasında bir bağıntı ol
duğunu kanıtlamışsa da, gerçek ortamlarda yapılan çalışmalar 
bu denli bağlayıcı sonuçlar vermemişlerdir. 

Yine de şiddet görüntülerinin onun olağan, olduğundan da
ha zararsız olarak algılanmasına ve sonuçta kanıksanmasına 
katkıda bulunduğu yadsınamaz. Böylece artık etkilemez olan 
görüntülerle, ender oluşan fakat sanıldığından çok daha çarpı
cı olan gerçekler arasında bir uçurum oluşur. 

III.Çağdaş Toplumlarda Etkilenebilirlik 
ve Direniş 

Buraya kadar yoketme ve araçlandırma olanaklarının yenili
ğini ve önemini, sonra da iletişim araçlarının gelişim sonuçla
rını irdeledik. Şimdi de çağdaş toplumlarda gözlemlenen şid
detten etk..ilenebilirlik ve şiddete karşı dirençten oluşan garip 
karışımı inceleyelim. 

Çağdaş toplumlann etkilenebilirliklerinin sebebi olağanüstü 
karmaşıklaşmışlıklarıdır. Karmaşıklık, ülkeler arasındaki ve 
ülkelerin kendi içlerindeki iş bölümlerinden, toplumsal ilişki-
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lerden, ülkesel ve ülkelerarası ticaretten, iletişim ve ulaştırma 
şebekelerinden kaynaklanır. Artık güvenliğin her türlüsü bir 
hak haline gelmiş, ilkesel anlamda dahi olsa geleıleklerin yu
muşaması ve uygarlaşmcısı, kabalığa ve şiddete karşı hoşgö
rüyü azaltmıştır. Ne var ki h3lfi: azgelişmiş anakaralarla, gö
rüntüleri, düşünceleri ve kişilerin dolaşım özgürlüğünü dene
tim altına almaya çalışan erktekelci idarelerin bulunduğunu 
da unutmamak gerekir. 

Bununla birlikte, karmaşıklığın varolduğu her yerde, şidde
tin tehditlerinden etkilenebilirlik de vardır. Terörizmin '70'li 
yıllardan bu yana kaydettiği gelişme bu durumu iyice belirgin
leştinniştir: İstasyanlara ve havaalanlarına karşı girişilen saldı
rılar, rehin c:ılmalar, adam ve uçak kaçırmalar siyasal mücade
lenin kolay yöntemleri haline gelmiştir. Terörist eylemler sağ
ladıkları sonuçlar ve etkiler gözönüne alınırsa ucuza bile ma
lolurlar. Kararlı ve iyi eğitilmiş birkaç kişi önemli can ve mal 
kaybına neden olabilir, iletişim olanaklarını kullanarak reklam 
yapabilir. Dağınık terörist unsurları, bunlara karşı caydırıcılık 
ve önlem olarak geliştirilen yapılanmaların (deteksiyon, üst
baş arama, ulaşım araçlarının gecikmeli hareketleri) yüksek 
maliyetlerini de unutmamak gerekir. üstelik tüm bu önlemle
rin pek azı teröristleri gerçekten caydırabilmektedir çünkü ey
lemciler, saatli bombalar kullanarak emin bir yere saklanacak 
zaman bulabilmekte ya da kendilerini doğrudan doğruya rehi
neleri kalkan gibi kullanarak korumaktadırlar. Her zaman ya
rarlanabilecekleri gizli üslerin ve belli bir kesimin uluslararası 
desteğinin de varlığı belli sığınakları kullanabilmelerini sağlar. 
İsterseniz size bu konu ile ilgili birkaç somut rakam verelim: 
1968 ile 1974 yılları arasında gerçekleşen uçak kaçırma olayla
rında korsanların sadece yüzde lO'u öldürülmüş veya tutuk
lanmıştır. Güvenlik ve devlet güçlerinin hiçbir pazarlığa ya
naşmadıkları durumlarda bile hava korsanlarının yüzde 70'i 
özel izinlerçlen yararlanarak kurtulabilmişler, 1971-1975 yılları 
arasında yakalananların ise sadece yüzde SO'si mahkum edile-
bilmiştir.48 · 

Bugüne kadar hiç denenmemiş olmakla birlikte (Fransız 
Demiryolları'na yapılan birkaç şantaj hariç), bir ülkeye tekno
lojik terörizm tehdidiyle boyun eğdirmek pek o kadar hayal 
ürünü sayılmamalıdır. Çağdaş toplumların teknolojisi o denli 
karmaşık, silahlar ise o denli mükemmel hale gelmiştir ki, 
nükleer aşırtı (ihtilas) veya büyük boyutlu zehirierne tehditleri 
gözönünde buiundurulabilir hale gelmiştir.49 Tatil dönemle-
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rinde yol kesrnek gibi bazı sert eylemler öldürücü değildirler 
fakat yine de ülke ekonomisine zarar verebilirler. Bunun be
lirgin bir örneği kamyonculann 1984 kışında Fransa'da yaptık
ları eylemler sırasında yaşanmıştır. 

Sözünü ettiğimiz etkilenebilirliğin çerçevesi sanıldığından 
daha dardır. 

Her şeyden önce etkil�nebilirliği büyütınemek gerekir. 
"Çağdaş toplumlar rasyonel idareleri yüzünden tehditlere ve 
düzen bozukluklarına karşı daha duyarlıdırlar" denirse de bu 
bütünüyle doğru değildir. Ne kadar çağdaş ve karmaşık olursa 
olsun her toplurnun içinde, suça karşı alınması zorunlu ekono
mik önlemler veya trafik kazaları gibi düzensizlikler ve kaçak 
çalışma, vergi kaçağı gibi önemli ve değerlendirmesi güç dü
zenler vardır. Savurganlık ve kayıplar çok sık görülür. Şiddetin 
neden olduğu bunalımlar önce toplumun bu karanlık kesimle
rinde etki yitirirler. Ayrıca böyle zayıf toplumlarda toplumsal 
unsurlar tarafından sürekli yeni düzenlemeler ve tehdide ka�ı 
koyma düzeneklcri, sonuçları ayrıklama (tecrit) ve sınırlama 
düzenekieri geliştirilir. Bunlar arasında sigorta ve yineli gü
vence ilc caydırıcılık ve önleme çal ışıncıları sayılabilir. '70'1i yıl
ların başında uçak kaçırma olayları başlayınca ortalığı önce bir 
şaşkınlık ve telaş kapladı. Sonra önlemler alındı. Bunların ba
zısı doğru, bazısı da yanlış önlcmlerdi: Uçaklarda güvenlik gö
revlisi bulundurmak (oldukça tehlikeli bir yöntem olduğu için 
lsrail ve Soryetler Birliği'nden başka ülkeler tarafından terke
dildi), de teksiyon sistemleri, üst arama, patolojik uçak korsan
larının psikolojik portrelerinin oluşturulması, karşı terörizm, 
istihbarat çalışmaları, özel olarak eğitilmiş uzman anti terör 
timleri gibi ... 

Böylece oluşan sürekli rasyonelleştirme ve kurallaştırma ha
reketi bir süre sonra şiddeti de kapsadı: Şiddet bir yandan ka
nıksandı, bir yandan da -kısmen de olsa� kısıtlandı ve denetim 
altına alındı: Şiddetin teknolojileriyle başedebilmek için karşı 
teknolojiler geliştirildi. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLüM 

ŞiDDETiN YÖNETİMİ VE DENETİMİ 

Bilinç..;;iz hırs patlamaları ve umutsuz başkaldırılar gibi istis
nalar bir yana bırakılacak olursa, toplumsal ve siyasal yaşamın 
pek çok yönü gibi şiddet olgusunda da rasyonelleştirme ve he
sap vardır. Şiddet, belirlenmiş bir sonuca yönelik birçok ra�'Yo
nel seçenekten biri olarak düzenli eylem kapsamına girer. Bu, 
ilke olarak sağlık verilen bir yöntem olmamakla birlikte, varlı
ğının yadsındığı da söylenemez. Her şey etkinliğinin doğru 
tarulmasına bağlıdır. 

Şiddetin böylesine rasyonelleşmesi önce kural tanımaz terör 
yönetimlerinde görülür. Aynı rasyonalizm, çatışmaları denet
leyen ve çarpışmalarda üstünlük sağlamaya çalışan iç ve dış 
karşıtlarca uygulanan şiddet stratejilerinde de vardır. Nihayet, 
kişiler ve gruplar tarafından uygulanan şiddetin, tehlike ve dü
zensiz! ikierin toplumsal kurallarca denetieniş ve yönetiliş biçi
minde de aynı rasyonalizme rastlanır. 

Bu olgular ister terörün ahl.iiksızlığı olarak, ister toplumsal 
ve siyasal sorunlara gerçekçi bir yaklaşım olarak algılansınlar, 
şiddetin çekiciliğini kaybetmektc olduğu kesindir. Şiddet artık 
ne temelde sapkın bir yöntem, ne de kötülüklerden antıcı bir 
güç olarak algılanmaktadır: Bütün amaçlara hizmet edebilir. 
Halbuki şiddet uzun zaman boyunca bir baskı unsuru ya da 
ezilenlerin son çaresi olarak kabul edilmişi i. Burada benimse
diğimiz bakış açısına göre şiddet ne temiz ne de kirlidir. Ne 
kutsaldır ne de onur kıncı ... Ürünü ve getirisi kadar değer ta
şır. 

I. Terör Yönetimi 

Şiddetin sistematik ve ölçülü kullanımı bir yönetim biçimi 
olabilir. Gerçi ne terör yeni bir olgudur ne de buyurganlık; fa-
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kat çağımızda terörün örgütlenmesi oldukça yeni boyutlara 
crişmiştir. tki aşırı tür vardır: Devlet terörizmi ve totaliter sis
temler. Bunların değişik bileşimlcrindcn, baskıcı rejimierin 
çeşitliliği doğar. 

1. [)eıllet Terörizmi - Sindirme ve rakipleri yok etme yöntem
lerine sistemli başvuru yalnız karşiliara özgü bir davranış de
ğildir. Devlet de terör kullanır. 

Hukuksal açıdan devlet, iktidarın kuruıniaşmış biçimidir. 
Keyfilik yerine kurallılığı öngörür. Bireylerin güvenliğini sağ
hınıakla yükümlüdür ve şiddet kullanımını yasal olarak kendi 
tekeline almıştır. Şiddeti yasalar çerçevesinde keııdi uygular: 
Gücünü "belirli bir düzen ve aynılık içinde ve bilinen kurallar 
uyarınca" gösterir.50 

Kural denince akla, düzen, süreklilik ve kamusallık gelir: 
Bir yasa ne gizli, ne de geriye dönük (retroaktif/ makabiline 
şamil) olabilir (geriye dönük geçerliliği olan bir yasa yürürlüğe 
girdiği anda gizli olmuş olur). Bir kere uygulanabilecek yasa 
da olamaz. Başka bir deyişle şiddet devlet tarafından da uygu
lansa, bu devlet sert bir devJet de olsa, yine de bazı kurallara 
uyulması zorunludur. 

Devlet terörü bu kuralların getirdiği kısıtlamaları gözardı 
eder: Yasaların kişilere veya etnik kökeniere göre ayrımcı uy
gulanması (Nazi Almanya'sı veya Vichy Fransa'sındaki Yahu
di düşmanı yasalar), özel mahkemeler, sıkıyönetim veya ola
ğanüstü durum uygulamalarının her biri, siyasi yaşamda bu 
tür bir yasasızlığa geçişin aşamalarıdır. Bu duruma iki örnek 
daha vennek gerekirse, 17 Eylül 1793'de Fransa'da çıkarılan 
"Zanlılar Hakkında Devrim Yasası" Ve 1926 tarihli Sovyet 
Ceza Yasası sayılabilir. 

1926 tarihli Sovyet Ceza Yasası casusluk şüphesini veya ca
susluk şüphesine yol açabilecek ilişkileri, sanayiye, ulaştırma
ya, ticarete, paranın dolaşımına zarar verebilecek her türlü 
hareketi, terörist niyetleri, Sovyet iktidannı yıkmaya, zedele
meye, zayıftatmaya yönelik bildirileri, suçluları ihbar etmeme
yi vb. devlete karşı suç sayıyordu. 

Olağanüstü yasalar, polisin her yerde hissedilen varlığı ve 
her şeye yeten gücü, örgütlü bir ihbarcılık ve jumalcillk siste
mi, yoktan varedilen komplolar, iletişim araçlan tarafından 
geniş boyutlarda yayınlanan mahkemeler, itiraflar ve özeleşti
riler, herkesin her an düzenin dişlileri tarafından yu tu lma, ba
sit yeya anlaşılmaz gerekçelerle sürgün veya idam edilme teh
likesi: Işte Stalinisı devlet terörizminin ana hatlan.51 
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Bir yandan yasallık böyle tartışmalı boyutlara ulaşırken, bir 
yandan da polis ve istihbarat örgütleri hiçbir denetimle karşı
laşmadan olağanüstü gelişerek karşıtları tutuklar, onlara iş
kence uygular ve gerekirse onları yok eder ... 1976-1977 yılları 
arasında Montoneroslar'a karşı mücadele sırasında Arjantinli 
askerler, işkence sonrası öldürülen on bin kadar rejim karşıtı
nın "kaybolmasına" neden olmuşlardı. Bazen bu baskı güçleri; 
polislerden, katillerden ve bazı aşırılardan oluşarak kendileri
ne "devlete yardımcı güçler" adını veren gruplardan da destek 
görür. Bunlara örnek ise Arjantin 'i, Brezilya'yı ve Guatema
la'yı kırıp geçiren, günümüzde de Salvador'da görülen "Ölüm 
Bölükleri"dir. 

Devlet terörizminin en şaşırtıcı yönü işkence ve kaybolma 
olaylarının genelleşmesidir. 

18. yüzyıl sonundan bu yana işkence bir azalma sürecine gir
miş ve 19. yüzyılın Komün'deki toplu idamlar gibi siyasal ça
lışmalarına rağmen hortlamamıştı. 20. yüzyılda ise hükümetle-
rin gündelik kullanım alanı · di. Amnesty International'in 
yıllık raporlarında da belirt · işkence pek çok ülkede 
uygulanmakta ne var ki kesi dsınma ktadır. Zaten etki-
sinin bir bölümü de işte bu gizli yapısından kaynaklanmakta
dır: Yurttaşlar tutuklanırlarsa işkence görebileceklerini bil
mektedirler. Işkencenin amacı sanığı konuşturmak değildir. 
İşkence kurbaniann canlarını yakmaya, onların onurlarını kır
maya ve dirençlerini yıkmaya yöneliktir. Dehşete düşürmeyi; 
yakınları, komşuları, arkadaşları ve giderek bütün bir toplumu 
dehşete düşürmeyi amaçlar: Halkın, işkence merkezlerinin va
roldukları nı, buraya düşen insanların kaybolabileceklerini, ba
zen sonsuza dek bulunamayabilecek.lerini ve bu duruma her
kesin düşebileceğini bilmesi gerekmektedir. Kaybolmak de
mek, bir insanın bir gün, hiç varolmamış birisi oluvermesi de
mektir. Hükümet tarafından uygulanan işkence bütün pislik
lerinden arımr ve birdenbire "tertemiz" oluverir: lşkenceciler 
birer cellat olmaktan çıkar, elektrot kullanan birer teknisyen, 
ruhsal etki, duygu sömürüsü, koşullandırma ve duyumdan 
yoksun bırakma uzmanı birer doktora dönüşür. Sonuç aynıdır: 
Toplumsal alanın parçalanması, kamu yaşamının yokolması, 
yurttaşlar arasında kuşku ve korku yayılması, insaniann sıkıntı 
ile kendi içlerine kapanmaları ... Aristoteles, devletin bu bo
yutlarda uygulanan terör siyasetini zorbalığa özgü olarak nite
lemektedir. Sonuç ise hep aynıdır: Yaşamın siyasetten soyut
lanması... 
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2. ToliJliler Sistem - Şiddet ve terör açıktan açığa uygulanma
yabilir. Totaliter yönetimler ilk (terörist) evreyi aştıktan sonra 
daha ses.•;;iz ve daha ucuz yöntemlere başvururlar ve karmaşık 
bir yaptırım, özendirme, yoksuniaştırma sistemi oluştururlar. 
Iktidarlar son umar o1arak yine bedensel güce başvururlarsa 
da, itaat görmek için genellikle başka yöntemler kullanırlar: 
Ekonomik ve parasal özendirmelcr, ikna ve etki gibi ... Bilgi
lendirme ve iletişim kişilerin katılımını sağlamaya, inandırma 
(ikna) düzeneklerini etkilemcye, hatta zihinleri koşullandır
maya yarar. Bağımlılıklar ilc ekonomik teşvikler toplum için
de bir çıkar ilişki yumağı oluşturur ve bu da tckbiçimciliği pe
kiştirir. Yurttaşlar baskılardan korktukları için ya da ideolojik 
destck vcrebilirler. En azından "uslu" durabilirlcr. Böylesine 
davranmalarının nedeni ise, en basit deyimiyle "işlerine öyle 
gelmesi" olabilir. 

Totaliter idareler itaatin bütün bu boyutlarından yararlanır
lar. Fak.at işin ucunda, iktidarın baskıcı yapısının inandırıcılığı
nı sürdürme tasası, bunun için de mutlaka şiddet unsuru var
dır. Aslında işler genel olafak "tatlılıkla" yürütülür. Halkın 
propaganda yolu ilc denetim birimlerine bölünmesi, öğrenci
lerin ve işçilerin ideolojik açıdan yetiştirilmeleri, bilgilendir
menin tck elde toplanması, gençlik kuruluşlarının örgütlen
mesi, sendika ve tek. parti bireylerin büyük bir kısmını düzenin 
içine çeker. Bunlar, varlıklarını sürdürebilmek, konut bulabil
mek, tedavi olabilmek, yolculuk edebilmek için, toplumun 
ekonomik yaşamını elinde bulunduran devlet erkine bağımlı
dırlar. Sisteme uyum her zaman ödüllendirilir. En azından bu 
şekilde davrananlar daha az zorluk çekerler. Sosyalist ülkeler
deki Nomenklatura ve azgelişmiş ülkelerdeki üstün sınıf bi
reyleı:inden oluşan iktidara yakın memurların durumu böyle
dir. Aksi davranarak desteklerini çekenler ya da karşıt saflara 
geçeniere ise türlü-çeşitli bedeller ödetilir: Bunlar, bürokratik 
sorunlar yaratılmasından, polis tarafından izlenmeye, bazı g9-
revlerin ulaşılamaz hale gelmesinden, çocukların eğitim so
runlarıyla karşılaşmaya başlamasına kadar geniş bir yelpazeye 
yayılırlar. Sonunda oradan-buradan ihraç edilmeye başlayan 
kişi kendisini toplumdışı bir ayrılıkçı durumunda buluverir. 
lşi, ehliyeti, telefonu, ülke içi pasaportu, toplumsal güvenliği 
ve giderek kimliği bile elinden alınır. Bu duruma düşmüş bir 
birey, toplum tarafından da dışlanır, uygunsuz, hatta zararlı 
biri olarak kabul edilir. 

Polonyalı ve Sovyet rejim karşıtları konusunda yazılmış 
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eserler, Sakarof olayı, A. Zinovyev'in yapıtları, Çekoslovak
ya'da 1968 sonrası normale dönüş sürecine tanıklık eden (ör
neğin Milan Kundcra'nınkilcr gibi) yazın ürünleri aynı nokta
da birleşmektedir: Totaliter sistemler açık şiddet uygulamala
rına başvurmaktansa, egemenliklerini genel, ayrılmaz, algıla
namaz, boğucu ve karmaşık bir bağımlılık, tehdit, teşvik ve ih
raçlar ağı ile oluşturma yoluna giderler. Şiddet, bir denetimler 
sistemi içinde silinir-yok olur. Polonya'da general Jaruzelski 
darbesi, bu tür, yumuşak oldukları kadar acımasız baskı süreç
lerinin yöntemini bütün çıplaklığıyla açığa çıkarmıştır. 

Terör yönetimlerinin bu yöntemleri, şiddeti toplumsal ve si
yasal yaşamın doğal bir parçası olarak kabul ederler. Belirli 
bir açıdan bakılırsa uygulayımları, yönetim kullanışları, verim
lilik ölçütlerine sinik ve gerçekçi yaklaşımları ile çağdaş bile 
sayılabilirler. Aynı zamanda da, örtük olarak da olsa, siyasal 
yaşamı bir egemen güçler ilişkisi olarak algılamaları buyur
ganlık dönemlerini ve hukuk devleti kcıvramının yerleşmesin
den önceki anlayışları çağrıştırmak.tadır. Gerçekten de bunlar, 
hem uluslararası siyaset alanında (prens düşmaniara karşı) 
hem de iç yönetim alanında (iktidar kullanı karşı) devletten 
çok siyasi cemaat şemasına uyarlar. Zorba idarcler, sağcı ol
sunlar, solcu olsunlar, toplumu bir "sınıf kavgası ortamı" ola
rak düşünürler. Marx'ın çözümlemeleri uyarınca bu, onların 
kendilerini tarihsel bağlamda doğrulamaları, aynı zamanda da 
sınırlamalarıdır: Siyasal toplumu çıkınaza götürürler. 

11. Şiddetin Stratejileri 

K.Jasik siyasal çözümlerneye göre devletler birbirleriyle po
tansiyel bir savaş içindedirler. tç politikada ise meşru şiddeti 
tekelinde bulunduran otorite, karşı karşıya bulunan gruplara, 
sorunların barışçı yollardaQ çözülmesi gerektiğini buyurur. 
Bazı uzmanlar, çağımızda durumun tersine döndüğünü göz
lemlediklerini sanmışlardır: Devletler iç bünyelerinde şiddetin 
tırmanışına göz yumarlarken, birbirleri arasında -özellikle 
nükleer tehditten korkarak- görüşmeler ve pazarlıklar sürdür
meye özen gösterirler.52 Aslında '70'1i yılların başından bu ya
na hem yerel anlaşmazlıkların sayısı artmış, hem de uluslara
rası gerginlik bir tırmanma eğilimine girmiştir: O halde "iç ve 
dış politikada gerçek ve açık çatışmaların çıkmadığı, şiddetin 
k3h patlama yaparak kah tehdit ederek sürekli gündemde kal
dığı ve oyunlarını olabildiğince rasyonel oynamaya çalışan ta-
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raflarca denetim altında tutulduğu bir soğuk savaş ortamı ge
liştirilmiştir" demek daha doğru olur. Şiddetin stratejisi kavra
mından anladığımız da işte budur. Bu açıdan bakıldığında şid
detin yöntem değiştirerek siyaset içinde de sürdüğü görülür. 
Siyaset dünyasında şiddetin yeri, pazarlıklar, kışkırtmalar, 
yaptırım tehditlerinden sonra gelir ve daha ileri aşamalarda 
yerini başka ilişki türlerine bırakır. Bir sendika liderinin hükü
mete karşı savurduğu tehdit, ses.o.;iz yürüyüşler, şiddet eylemle
ri, birbirlerini güçlendiren, birbirlerinin inandırıcılığını arttı
ran ilişkiler zincirlerine örnek oluşturabilir. Somut örnek ola
rak ise Fransa'da bağcılarla kamyoncuların küfürlü-kavgalı 
gösterileri verilebilir. Aynı bağlamda, Libya ve tran yöneticile
rinin uluslararası düşmanlarımı karşı giriştikleri sözlü saldırı
lardan sonra değişik boyutlarda terör olaylarının tırmanışı da 
düşünülebilir. 

Şiddet ve tehdit, birbirlerini destekleyen iki olgu gibidir. 
Sözkonusu olan, niyetierin açıklanması ve bunların gerçckleş
tirilebileccğine karşı tar�fın inandırılmasıdır. Ne var ki böyle
sine bir etkileşim yumağı içinde sadeec tek bir "karşı taraf' 
yoktur. Olayların dışında kalan bir kitle vardır ki, onun desteği 
ya da muhalefeti de çok önemlidir. Bu kitle yerine göre ulus
lararası kamuoyu, yerine göre bağlantısız ülkeler, yerine göre 
de fazla ileri gitmek istemeyen müttefikler olabilir. lç politika
da ise, sözkonusu edilenler arasında sessiz çoğunluk, kararsız 
seçmenler vb. sayılabilir. Bu yüzden taraflar bir yandan kend.i 
aralarındaki mücadeleyi sürdürürken bir yandan da kamuoyu
nun nabzını dikkate almak zorundadırlar. Iyi bir iletişim poli
tikası kamuoyunu kendi yanını. çekmeyi, en azından karşı ta
rafa destek vermesini önlerneyi amaçlar: Bu aşamada şiddet 
kadar onu algılama biçimi de önemlidir. Bilgi yayma-bilgi boz
ma kampanyalarının, çarpıcı girişimlerin, kışkırtmaların bu 
aşamada aynadıkları rol yadsınamaz. 

Bu mücadelede şiddet ögesi kademelİdir ve denetim altın
dadır. Taraflar karşıtlarını, sakınılacak eylemiere bile zorlaya
bilirler. Örneğin asiler, hükümetleri kendilerine karşı acımasız 
bir baskı uyguramak zorunda bırakmaya çalışırlar. Böylece 
"ezilen-mazlum"' pozisyonuna yükselerek halkın desteğini ka
zanabilmeyi umarlar.53 

Böylesi stratejilerde, birbirleriyle mücadele eden taraflar 
arasında bir iletişim bulunduğu varsayılır: Her şeyden önce 
amaçların karşı tarafça aniaşılmasına olanak sağlanmalı, taraf
lar birbirlerini, eylemlerini yorumlayacak kadar rasyonel ka-
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bul etmelidirler. Böylesi bir anlaşımın uygulamada sağlanma
sının ve korunmasının her zaman kolay olmayacağı açıktır.54 

Stratejiler çelişkili sonuçlara da yolaçabilirler. Taraflar bir
birlerini -beklenmedik, sürpriz eylemlerde bulunarak- şaşırt
mak istediklerinden hem mücadelenin tırmanmasına neden 
olabilirler55 ve de kararsız izleyicileri çatışmaların içine çeke
bilirler. 

Stratejilerin doğurabilecekleri bütünüyle aksi bir sonuç ise, 
anlaşmazlıkların, tarafların belirli sınırları aşmamak, belirli 
yöntemlerin dışına çıkmamak konularında uzl�malarıyla be
lirli kurallara oturmalarıdır. 

Örneğin demokratik ülkelerdeki kitle gösterileri bu tür ku
rallı çatışma biçimlerindendir: Taraflar birbirlerine ne kadar 
kalabalık ve güçlü olduklarını gösterirler ve bu gücü kullan
mak istemediklerinin fakat gerekirse pekala kullanabilecekle
rinin aniaşılmasını sağlarlar. Uluslararası terörizm bile zaman 
içinde belirli kurallara bağlanmıştır: lik uçak kaçırma eylemle
ri kanlı olaylara sahne oldukları halde <ırlık bu tür terör hare
ketleri genellikle can kaybı olmadan sonuçlanmaktadır. Terö
rislierin öldürmeye de, işin sonunda öldürülmeye de niyetleri 
yoktur. Sigorta şirketleri de tazminat ödemeye meraklı değil
dirler. 

Şiddet stratejilerinin yararları tartışılmaz. Filistin teröTü Fi
listin hareketinin tanınmasına hukuksal düzeydeki bütün giri
şimlerden daha fazla katkıda bulunmuştur. 19. yüzyıl işçi ey
lemleri ve grevleri de işçi sendikalarının tanınmaları yönünde 
atılmış ciddi adımlar olmmslardır. Şiddet, sonuca ulaşmak açı
sından yararlı bir eylem biçimidir. Bu, en azından demokratik 
ülkelerde böyledir. Stratejinin sınırları, tırmanmada deneti
min elden kaçırılması tehlikesine ve umutsuzlar, deJiler, buda· 
!alar gibi kaybedecek ya da kazanacak bir şeyleri olmayanlarla 
olan-bitenden hiçbir şey anlayamayanların neden oldukları 
belirsizlik unsuruna bağlıdır. Taraflardan biri, uzlaşmadaki as
gari müşterekleri paylaşmaktan vazgeçerse tırmanma akıl dışı 
boyutlara ulaşabilir. Bu yüzden iç politikada .. şiddet, ya kor
kunç tırmanışlara sahne olmuş, ya da daha barışçı bir etkile
şim biçimine dönüşmüştür.56 

Uluslararası ilişkiler alanında ise şiddet strateji kuralları her 
zamankinden daha etkilidirler. Bu durum kendini süpergüçle
rin birbirleri ile olan doğrudan ilişkilerinde değil, daha çok ye
rel çatışmalara. dalaylı katılımlarında ve 20. yüzyılın yeni�iği 
olan uluslararası terörizm alanında gösterir. 
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lll. Düzensizlik n Riziko Yönetimi 

Şiddet sadece etkin bir etkileşim aracı değildir. Genellikle 
çözüme kavuşturulması gereken büyük bir toplumsal· sorun 
olarak kabul edilir. Gerçi istenilen sonuçlara ulaşabilmek için 
şiddet kullanımının giderek yaygınlaşan bir yöntem haline dö
nüşmesine karşı duyarlı olunmi'lsı Uoğaldır ama, çağdaş top
lumların da karşı karşıya kaldıkları tehditleri denetim altına 
alabilmek için sürekli yeni düzenekler geliştirdiklerini de 
unutmamak gerekir. Bunlar hem fcnomenlerin incelenmesi
ne, hem de eylem örgütlerinin oluşturulmasına yararlar: Ku
ram ile pratiğin birbirlerinden ayrılmalarına olanak yoktur ve 
sonuç toplumsal pragmalizrnc götürür. 

Insan davranışlarının özgür bireylere özgü nedenler tarafın
dan belirlendiklerini sananlar, denetim ve oyunların çokluğu 
karşısında şaşırabilirlcr. Oyunlar genellikle haklarında yeterli 
bilgi sahibi olunamayan fenomenler üzerinde oynanır ve so
nucu önemli ölçüde etkileyebilirler. Şiddete karşı önlemler ve 
bu önlemlerden de belirli sonuçlar çıkannamıza rağmen ger
çektc şiddet hakkında kesin hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu 
yüzden toplumsal kurarn yapısının böyle olduğunu, yeterince 
eksiksiz ve yeterince saydam olmadığı halde pratiğin belirli ve 
kesin bir değerinin bulunduğunu kabul etmemiz zorunludur: 
Bütün vaktimizi, bütün etkenlerini bilmediğimiz durumlara, 
bütünüyle bilmediğimiz ve denetleyemediğimiz yöntemler 
kullanarak egemen olmaya çabalamakla geçiriyoruz. Amacı
mız şüpheciliğe ve doğaçlamaya methiye düzrnek değil, top
lum hakkındaki bilgilerimizin giderilemez değirmiliğini vurgu
lamaktır. üzerinde araştırmalar yapılan ve oyunlar oynanan 
nesneler arasında bilgilerimiz ve davranışiarımızla biz de va
rız. Bu yüzden de başka bir konuma geçip, duruma nesnel ve 
yansız olarak bakabilmemiz olası değildir. 

Şiddetin toplumsal denetimine birkaç örnek vereceğiz: 
J. Şehir Oruunuula Şiddet - Güvensizlik, gelişmiş ülke şehir

lerinde genel bir fenomendir. 1975 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri'nde kaydedilen 20.000 cinayetin yüzde 25'i sadece 
10 kentte işlenmişti. Tehlikeli semtleri, katilleri ve kurbanları 
genellikle gelir düzeyi düşük kesimlerin oluşturduğunu biliyo
ruz. Şiddet özellikle şiddet kullanan ana-babaların, şiddete 
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dayalı eğitim gören bireylerin çoğunlukta olduğu fakir alt kül
türlerde görülür. Cinayetierin çoğu birbirlerini tanıyan kişiler 
arasında işlenmektedir. 1971 yılında A'merika Birleşik Devlet
leri'nde kaydedilen cinayetierin yüzde 40'ı kurbanlarını tanı
yan kişiler tarafından, yüzde 25'ten fazlası da kan-koca arasın
da işlenmişti. Cinayet dosyalarının incelenmesi bu tür suçların 
işlenmesinde etken unsurların silah bulundurma, alkol bağım
lılığı ve bunalımlı geçmiş olduğunu göstermiştir. Cinayet orta
mının belirleyici durumu, bir meyhancdc silahlı sarhoşların 
kavgHsı olarak önerilebilir. Kavgaların çoğu ise, erkeklik gös
terilerinden çıkmaktadır. Sosyologlar bu tür canilere "doğal 
vahşi" adını vermektedirler.57 Bu unsurların belirlenmesi, 
doğrudan karşı eyleme geçilmesi için yeterli olmamakla birlik
tc, yararlı öneriler getirilcbilmesine olanak sağlamaktadır. Bi
reyleri birbirlerine karşı şiddet kullanan ailelerde, şiddetin 
toplumsal bir gerçek olarak algılandığının ve erkeklik gösteri
lerinin saldırganlığa yol açtıklarının belirlenmesi _üzerine bir 
eğitim ve özellikle de dayak yiyen, ana-babalarının kötü dav
ranışları ile .karşı karşıya bulunan çocuklara yardım politikası 
belirleme zorunluluğu doğmuştur. Somut olaylar bağlamında, 
aile ortamı bunalımları (özellikle kan-koca kavgaları) uzman
lar ve polis tarafından özel olarak incelenmelidir: Fransa'da 
toplumsal yardımcılar bu işievin bir kısmını yerine getiriderse 
de bunalımlar doruklara ulaştıklarında onlar da yetersiz kalır
lar. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde, buna
hınlara çözüm aramaya yardımcı olmak üzere toplumsal da
nışmanlık örgütleri oluşturulmuştur. Ayrıca polis örgütü için
de, bünyesinde kadın polisler de bulunduran ve bir hırsızlık, 
bir kavga ya da küçük çapta bir esrar satış olayına, değişik 
davranışlarla yaklaşan özel birimler kurulmuştur. 

2. Polislerin Tutumu - Polislik de birçok araştırmaya konu 
o[muş ve böylece kavramın barındırdığı şiddet tehlikesi ile bu
nun denetim altına alınabilmesi için gerekli önlemler saptana
bilmiştir. 

Polis de ordu ve bazı spor rakımiarı gibi şiddetle mesleksel 
olarak ilgili bir gruptur. Görevi şiddeti denetlemektir, fakat 
kendisi de zaman zaman -hem de yetkili makamlarca belirle
nenin çok üstünde şiddete başvurur. Polisin uyguladığı şiddet 
düzeyi ile kendisi için belirlenmiş sınırlar arasında bir fark ol
madığını varsaymak sanıktan başka bir şey olmaz. 

!rdelenmesi gereken ilk konu, polisin nevrotik durumudur. 
Polis yasaları temsil etmek zorundadır. Giderek kendini yasa-
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larla özdeşleştirir. Mesleksel olarak her türlü kuraldışılığa du
yarlı olmalıdır (halbuki bizler kurallara duyarlı olmak duru
munda, yani bütünüyle aksi uçtayız). Üniforma ve silah onu 
ayrıksınlaştırır. Bu koşullar altında polislik mesleğine ilgi du
yanlar zaten saldırgan yapıdaki kişilerden oluşur. Halbuki 
gündelik işlevi içinde polis, �iddctlc sürekli iç içe değildir. Po
lisin görevleri arasında ağırlıklı yeri, küçük sorunları barışçı 
yollardan çözmek, bireyler arasında gerginliğe yol açabilecek 
durumlara el koymak, kan:ırsız kalmışları kendi yararları doğ
rultusundaki davranı�lara yöneltmek tutar. Polis ırafiği düzen
ler, kazalarla ilgilenir, dengesizlerle ve sarhoşlarla uğraşır, 
okul çıkışlarını denetler ... ara sıra da haydutlada çarpışır. Gö
revlerin böylesine çeşitli olması, polislik görevlerinin de farklı
laşmasına neden olmuştur. Gece yaşamını, uyuşturucu ticare
tini, fuhuşu denetlemek, soygun ve rehin olayiarına müdahale 
etmek için özel birimler kurulmuştur. Polislik mesleğinin güç
lükleri, tehlikeleri ve bu durumun yaratabileceği gerginlik, 
moral eğitim, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, erkeklik gös
terilerine hevesin kadınlı�erkekli birimlerin oluşturulmasıyla 
azaltılması, etnik ve toplumsal kökenieri değişik memurlara 
aynı timler içinde görev verilmesiyle belirli ölçüde aşılmıştır. 
Ilk bakışta çelişkili gibi görülmekle beraber silah ve iletişim 
olanaklarının güçlü olması polislerde bulunan tedirginlik duy
gusunu yok ettiğinden, iyi donatılmış polisler kendilerinden 
daha emin olmakta ve şiddete daha endcr başvurmaktadırlar. 

3. Cezaevlerinde Şiddet - Amerika Birleşik Devletleri cezaev
lerindeki büyük ayaklanmalar, Fransa cezaevlerindeki ayak
lanmalar gibi cezaevi isyanları, hükümlülerin birbirlerine karşı 
giriştikleri cinsel saldırılar, cinayetler gibi şiddet eylemleri, 
gardiyanların mahkumlara uyguladıkları dayak türü şiddet, 
mahkumların kendi kendilerine karşı uyguladıkları sakatlama, 
intihar benzeri şiddet olayları o denli ağır sorunlardır ve o 
denli ciddi sonuçlar doğururlar ki üzerlerine eğilme ve çeşitli 
araştırmalar yapma gereksinimi duyulmuştur. 

Burada da karşımıza çıkan ilk olgu, cezaevlerinde geçerli il
keler ile uygulamalar arasındaki uçurumdur. Cezaevlerindeki 
gündelik uygulamalar, içeride bulunan (mahkum + gardiyan) 
kişi sayısına bağlıdır ve düzenin korunması ile cezaların gereği 
gibi uygulanmasından başka bir şeyi kendine tasa etmeyen 
toplumun sandığından çok farklıdır. 

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde tehlikeli cezaevle
ri vardır, tehlikesiz cezaevleri vardır. Şiddet, mahkumların, 
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gençler başta olmak üzere kavgalara tutuşmaianna yol açar. 
Düşmanlıkların başlıca nedeni eınik gruplaşmalardır. Cezaev
lerinde bulunan insanların zaten şiddet kullanılİaya yatkın ki
şiler olduklarını unutmayalım. Bireylerde zaten bulunan sal
dırganlık eğilimi, kalabalık, cinsel sorunlar, erkeklik gösterile
ri, eşcinsel tehditler ve kıskançlıklar, gizli kurallar ile mah
kumlar arasında varılan özel anlaşmalar yüzünden katlanarak 
artar. Mahkumlar arasındaki anlaşmazlıklar, grupsal dayanış
malar yüzünden kurumtaşır ve zaman zaman alevlenir. Sessiz
lik, gizli bir yasanın buyruğu imişçesine kesinlikle korundu
ğundan, kimse kimseyi ihbar edemez. Son zainanlarda uygu
lanmaya başlayan yeni bir yöntemle basit suçlardan hüküm gi
ycnleri cezaevine göndermeme yolu dencomeye başlamıştır. 
Böylece hem cezaevlerindeki aşırı kalabalığın oluşması önle
necck hem de basit suçlardan hüküm giyenierin "kaşarlan
mış" mahkumlar tarafından "zehirlenmeleri" engellenecekti. 
Ne var ki bu önlemler de cezaevlerinde şiddet kullanılmasının 
önüne gcçcmedi. Bu kez içerisi, en azı lı ve radikal mahkumla
ra kaldı. Bu koşullar karşısında, cezaevlerinde şiddet sorunu
nun tekil önlemlerle değil bir "önlemler dizisi" ilc çözülebile
ceği anlaşıldı. Bu önlemler arasında cezaevlerinin kalabalık
laşmasının önlenmesi, mahkumların cinsel sorunlarının çözül
mesi, içeride süre olarak -neredeyse mahkumlar kadar kalan 
cezaevi personelinin daha iyi eğitilmesi, basit suçlardan hü
küm giyenierin hapsedilmemesi, bir şikayet mekanizmasının 
kurulması ve gereğinde cezaevi yönetimi ile mahkumların ara
sındaki sorunlara eğilecek bir "arabuluculuk kurumu" oluştu
rulması58 sayılabilir. Cezaevlerinde gözlenen şiddeti azaltmak 
için düşünülen bu önlemler eleştirilebilir. Cezaevlerinin fazla 
rahat olmasının sakıncaları sözkonusu edilebilir. Basit suçlar
dan hüküm giyeniere cezaevinin yerini tutacak başka ve etkin 
ceza verilmemesinin, bu suçlulara yaptırım uygulanmaması 
anlamımı geleceği ileri sürülebilir. Iyi hali görülen mahkumla
ra izin veya erken tahliye olanakları tanındığında bunların dı
şarı çıkınca yeniden suç işleyebileceklerine dikkat çekiletHiir. 
Izinde iken bile suç işleyenierin bulunduğu anımsatılabilir ... 
Bu savların tümünde gerçek payı vardır. Cezaevlerindeki şid
det sorununa çözüm arama tekil bir erek değildir. Adalet dü
zeneklerine ve suçluların denetimine değin, tamamlayıcı veya 
karşıt başka toplumsal kaygılardan soyutlanamaz. Tutulması 
gereken yol, bu sorunlarla ilgili kurumlar, çeşitli toplumsal 
gruplar, yurttaşlar arasında varılacak bir uzlaşma ile belirlen-
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melidir. Ortaya çıkacak olan çözüm önerileri etkin olsa da ol
masa da, yine de birer çözüm önerisi olma niteliğini taşıyacak
lardır. 

4. Ulus/orarası Terörivn - '70'li yılların başından beri gelişen 
uluslararası terörizmin tehditlerine çeşitli tepkilerin geldiğini 
buraya kadar birçok kez vurguladık. 1stihbarat örgütleri dün
yadaki 10 kadar terörist grubu ve bin kadar etkin terörisli ol
dukça yakından tanımfıkta, aracılarının ve destekçilerinin 
kimler olduklarını da hilınektedirler. Kuşkulu kişilerin harc
ketleri de yakından izlenmektedir. Özel eylem birimlerinin 
karşı terörizmi sonuçsuz kalmamıştır. Artık hemen hemen her 
ülkede uzman müdahale birimleri kurulmuştur ve 1 972 Mü
nih Olimpiyatları sırasında ısrailli atietierin rehin alınmaları 
olayı gibi kötü yönetilen ve bu yüzden de o denli kanın akma
sıyla sonuçlanan bir eylem daha yapılabilmesi pek olası değil
dir. 

Hedefteki diplomatlar ve işadamları gibi kişiler durumları 
hakkında bilgi sahibidirler ve bunlardan bazıları özel korunma 
eğitimi bile görmektedirler. Uluslararası ilişkilerin kuralları 
Libya, Iran, Suriye, Bulgaristan gibi bazı ülkelerin teröristlere 
verdiği desteğin de giderek azalmasına yol açmaktadır. 

Bu sürecin, hiç varolmamış olması gereken bir olgunun ka
nıksanmasını sağlamış olması üzücüdür. Aslında her ne �adar 
karşılaşılan sorunlara pragmatik yaklaşma zorunluluğu, terö
rizmi resmileştirmekte ise de, bu tür yaklaşımlar olumlu so
nuçlar vermekte ve önceleri kestirilemeyen gelişmelere yol 
açabilecek bir durumu olağanlaştırmaktad�r. 

IV. Şiddetin Değerlendirilme ·Biçimleri 

Terörün, stratejik mücadelelerinin aracı, dikkate alınması 
ve denetlenmesi gereken bir meydan okuma yöntemi olarak 
şiddet, toplumsal yaşamın bir parçası olmuştur. Toplum, şid
detin varlığını kabul etmiş, ona göz yummuş, onu şekle sak· 
muştur. Bölümün başmda kullandığımız "rasyonalizasyon" 
kavramının anlamı işte budur. 

Bu süreç içinde şiddet değişik ölçülerde değerlendirilir ve 
bu değerlendirmeler gerektiğinde değiştirilebilir. örgütlü suç 
alanında bazı gangsterler zenginleştikçe saygınlaşarak günün 
birinde başarılı birer işadamı olarak toplumsal kabul görebi
lirler. Teröristler gün gelip de siyasal muhatap olarak bile ka
bul görebilirler. Böyle aşama yapan teröristler içinde başba-
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kan olanları bile vardır. Bazı muhaliflerin birdenbire deli ola
rak ilan edilmeleri, bazı subayların kahraman iken canİ olu
vermeleri, diktatörlcrin başarılı olup olmamaları ölçüsünde 
halkın babası olarak alkışlanmaları ya da kendilerini tarihin 
çöplüğünde bulmaları da olasıdır. Kısaca her şey olağanlaşır, 
her şey kanıksanır. İnsan her şeye alışır. Başlangıçta rezalet 
olarak niteleyip lanetiediği işkencenin hükümetlerce kullanıl
ması karşısında bile öfkelenmez olur. .. 

Gerçek şu ki, şiddet duruma göre ya hoşgörülür, ya yasakla
nır, ya clüzcnlcnir, ya özenclirilir ya da farkına dahi varılmaz. 
Bu durumu daha iyi anlayabilmek için bir yandan suç ve şid
detin doğurduğu güvensizlik ortamı lanetlcnirken bir yandan 
da trafik kazalarının günlük yaşamın olağan bir parçası olarak 
kabul edildiğini �üşünmek bile yeter: 1976 yılında Fransa'da 
1 .599 cinayet işlenmiş veya cinayet girişiminde bulunulmuş, 
bireylere karşı 65.107 şiddet eylemi gerçekleştirilmiş iken, tra
fik kazaları 13.787 kişinin ölümüne, 357.451 kişinin ise yara
lanmasına neden olmuştur. Şiddetin algılanmasındaki bu fark
lılık toplumlardaki değer yargılarının ve ölçüticrio çeşitliliğini 
vurgulamaktadır. Bu durum ayrıca, kanıksaınanın ve yaşamı 
örgütleyen kurallaştırma sürecini. n gücünü de göstermekteclir. 

Ne olursa olsun, şiddeti rasyonelleştirme hareketi, belirsizli
ğinin bilinci ile irdelenmelidir. Süreç onu bir yandan olağana 
ve hasile indirgerken, bir yandan da hatırı sayılır bir ölçülen
dirmc oluşturmaktadır. Frankfurt Okulu filozofları Adorno, 
Horkheimer, Marcuse gibi bazı uzmanlar, bu olağan şiddetin, 
rasyonelliğin kabul edilemczin hizmetine girmesi ve bu duru
mun buna hiç de gerek duymayan toplumlarda gerçekleşmesi 
yüzünden büsbütün utanç verici olduğunu vurguluyorlar. Oıe 
yandan şiddet yönteminin insanlar arasındaki -hiçbir zaman 
bütünüyle barışçıl olmayan- ilişkilere uyum ve denetim düze
nekieri kazandırmış olmasını da küçümsemeyelim. 

61 



BEŞINCI BÖLüM 

ANTROPOLOJİK AÇlDAN 
ŞiDDETiN NEDENLERİ 

Antropolojik yaklaşım toplumsal durumların karmaşıklığını 
bir yana bırakarak (biz onları gelecek bölümde ele alacağız), 
şiddet ile insan doğasının değişik yönleri arasındaki bağıntıyı 
irdelemektedir. 

Bu çalışmaların kapsamı içine çeşitli yöntemler girmektedir: 
Şiddetin nörofızyolojik temellerinin araştırılması, şiddet hay� 
vansal bir davranış olarak kabul edildiğinde ırabilimin ( Ctho
logie) katkılarının saptanması, Homo Sapiens'in ve onun yete
neklerinin tarihöncesi antropoloji açısından irdelenmesi gibi ... 
Bu kapsama psikoloji ve psikanaliz de katılabilir. 

Şiddet kavramı değer yargılarını da içerdiğinden ve sosyolo
jik yananlamlar da taşıdığından, yıkıcı olsun, yaratıcı ya da za
nırlı olsun insan saldırganlığının bütün yönlerini inceleyen 
araştırmalara engel oluşturabilir. Bu yüzden antropolojik ça
lışmalar, şiddet kavramını bir yana bırakarak, saldırganlıktan, 
saldırıdan, savaşçıhktan sözetmeyi yeğlerler. Bu çalışmalarda 
en çok kullanılan saldırganlık kavramının anlamı, saldırmaya 
ve çatışmaya bir öneğilim içerir. Eksik yanı -ve bu denli tutul
masının nedeni- ise, her türlü aşırı ve/veya zararlı davranışı 
kapsayabilmesidir. Savaşçılık kavramı da belirli açılardan aynı 
yananlamı taşırsa da, ek olarak olumlu bir yapıyı, hatta işlev
sel ve uyumsal bir yapıyı da önerir. 

Saldırganlık, oldukça geniş bir anlamı olduğu ve olumlu ya 
da kesinlikle olumsuz yananlamlar da taşımadığı için, işin da
ha başında onun yaşamsal içgüdüler veya yıkıcı güçler arasın
da sayılmasına yol açacak yorumlar yapılmasını engeller. Biz 
bu sözcüğü, uyum sağlayıcı olsun, uyum bozucu olsun, bütün 
saldırıların kaynağını belirleyici anlamı ile kullanacağız. 

I. Nörolizyolojik Görüş 
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En basit organizmalar bile yaşamlarını, içinde bulundukları 
çevreden gelen ve her biri birer saldırı olarak nitelendirilebile
cek etkilere tepki göstererek sürdürürler. Selye,59 karmaşık 
organizmaların strese, yani çevreden gelen haskılara uyum 
sendromlarını incelemiştir. · Gerilime neden olan unsurlar 
(stressors) çeşitli mikroplar ya da ısı, gtirültü, ışık gibi çevre 
parametrelerindeki değişiklikler de olabilir. Genel Uyum Sen
dromu (GUS), saldırıya uğrayan organizmaların genel tepkisi
dir (tç salgı bezlerinin işleyişindeki değişiklikler, bünyesel de
ğişiklikler, ateş, kalp damarlarındaki sorunlar, bayılmalar gibi 
organik tepkiler). Yerel Uyum Sendr9mu (YUS) ise yerel 
yangılı tepkileri betimler (ülserler, çıbanlar). Organizma önce 
bir alarm evresi geçirir sonra da direnişe başlar. Daha sonra 
direnç, yavaş ya da hızlı bir şekilde yok olur. 

Gerilim ile saldırganlık arasındaki ilişki iki türlü oluşabil ir. 
Önce gerilim ortamlarının bağiılaşık (korelatif) saldıq�_anlığı 

gözlenir: Örneğin, hastalann yaygın tezazarlığı, hastalanmak 
üzere olan çocukların neşelerini yitirmeleri gibi, saldırıya uğ
rayan organizmalann genel dengeleri bozolduğunda ortaya çı
kan durumlar ... Burada saldırganlık, genel uyum sendromu
nun bulma-yönlendirme başlangıcını karşılar: Saldırıya uğra
yan organizma, karşılık vermek için bir hedef arar ve ilk bul
duğuna yönelir. Öte yandan saldırganlığın kendisi de, sinirien
me -özellik-le de sinirio içe atılması- ile şiddetleneo mide, oni
kiparmak bağlısağı ülserleri ve kalp sorunları gibi uyum belir
gileri ve bir tür gerilim başlatan bir olgudur. 

Nörofizyologlar ise etkilenen değişik nörolojik devrelere 
göre farklı saldırganlık türleri bulunduğunu savunmaktadırlar. 
Buna göre yaygın tezazarlığa ve korkuya yakın ortabeyinsel 
bir saldırganlık, hedefi daha belirgin kızgınhklara bağlı arabe
yinsel bir saldırganlık ve simgesel, tarihsel ve tutkusal unsurla
ra dayanan uhrevi ve beyinzarsal saldırganlıkların bulunmaları 
olasıdır. 

Delgado'nun beyin bölgeSine gönderdiği elektriksel uyarı,
larla yaptığı araştırmalar, saldırganlıkları başlatan ve durdu
ran bölgelerin haritasının oluşturulmasını sağlamıştır. Bu da 
saldırganlığın denetlenebilme ve yönlendirilebilmesine olanak 
tanımıştır. Örneğin denizatı bölgesinin uyarılması saldırganlık 
krizlerine yolaçarken beyin zarının alın bölgesi uyarıldığında 
içtenlik ve gülümseme sağlanmaktadır. Delgado'nun görkemli 
deneylerine örnek olarak, beyinlerine uzaktan kumandalı 
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elekırotlar yerleştirilen boğaların saldırılarının bıçakla kesil
mişler gibi aniden durdurulabilmelerini verebiliriz. 

Beyinsel bölgeler ile saldırganlık arasındaki bu ilinti, saldır
ganlığın farmakolojik kullanımları ile de doğrulanmıştır. Ruh
sal denge bozukluklarının tedavisinde ya da daha genel olarak 
sakinleşticici olarak kullanılan Fenolteazin, Metrobarnal veya 
Diazepam gibi maddelere sıkça başvurulmakla ve bunlardan 
çağdaş toplumlarda saldırganlığın denetim unsurları olarak 
yaygın biçimde yararlanı lmaktadır. 

Nörofizyolojik çalışmalarla ilgili iki konuya daha dikkat çek
mek gerekir: 

Gerçi araştırmalar çok ileri aşamalara ulaşmış ve etkin dü
zeylere erişiimiştir fakat, saldırganlığın ortaya çıkmasında ve 
durdurulmasında çok önemli unsurlar olan simgeeilik ve edi
riiimiş değerleri yeterince önemsemeyen hatta bütünüyle yok 
sayan basit bağlılaşımları irdelemekten vazgeçilmemiştir. 

Kadınların adet öncesi bclirgisine bağlı saldırganlık ve tez
kızarlıklarından SÖZ edenler,. iidet olgusuna verilen toplumsal 
ve ekinsel anlamları hiç düşünmezler. Bu anlamlar fızyolojik 
verileri karmaşıklaştırabilir hatta değiştirebilirler. 

II. Şiddet ve Seeiye 

Dar anlamıyla seciye, hayvanların doğal ortamhırındaki 
davranışlarını ince ler. K. Lorenz ve Eibi-Eibesfeldt'-in60 çalış
maları bu bilimin alanını insan davranışlarını da kapsayacak 
şekilde genişietmişlerdir. 

Hayvan saldırganlığı konusunda seeiyenin saptadığı ve ko
lay kolay yadsınamayacak bazı hususlar vardır. 

1. Türlerarası şiddetten sözetmek olası değildir. Değişik tür
den hayvanlar doğal ortamda dağılırlar ve birbirleriyle karşı
laşmamaya gayret ederler. Çatışmalar sadece avianma ama
cıyla çıkar lle fazla kanlı olmazlar. Avcı avını öldürmeye, av ise 
ya kaçmaya ya da kendini savunmaya çalışır. 

2. Gerçek saldıranlık tür içindedir. Yani aynı türün bireyleri 
arasında görülür ve bir içgüdüye benzer. Başka bir deyişle 
programlanmış ve otomatik bir görünümü vardır. Harekete 
geçirici belli etkiler tepki görür ve belli saldırgan davranışlara 
yol açarlar (Belirtiler·Tehdit·Oiay·Durulma). Saldırganlık be· 
Iirtileri aynı zamanda birer araştırma-tanıma istek belirtileri
dir ve tür içi saldırganlık, toJ>Iumsal bağların kurulması ile da
yanışıktır.61 
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3. Bu saldırganlıkların belirli işlevleri de vardır: Bireylerin 
alana, çevredeki barınma olanakları,ölçüsünde yayılmalarını 
sağlarlar. Güçlü erkeklerin dişilere daha rahat yaklaşabilmele
rine olanak sağlayarak cinsel alanda etkili olurlar ve gruplar 
içinde egemenlik düzenlerinin oluşmasına yol açarak toplum
sal hiyerarşilerin belirmesine, böylece de normların egemen 
birey tarafından saptanmasına yolaçarlar -ki bu da saldırganlı
ğın azalmasına neden olur. 

4. Tür içi saldırganlığın yok edici yanı yoktur. Hem hayvan
ların pençe, diş ve boynuzdan ibaret silahları fazla tehlikeli 
değildir, hem de saldırganlık belirli törensel yapılar içinde uy
gulanır. Bu da şiddet etkisini azaltır. Kurallı davranış biçimleri 
saldırganlığı simgesel düzeye indirger ya da yönünü değiştirte
rek zayıfın kaçabilmesini sağlar. 

Boyun eğme kuralları ise, zayıfa güçlünün egemenliğini ka
bul etme ve şerrioden korunma olanağını tanır. 

Saldırganlığı azaltan ve giderek tamamen yokolmasını sağ
layan bu tôrenleştirme düzenleri, toplumda örgütlenmiş ve 
öncelgelenmiş grupların oluşmasını sağlar. Bu da bireylerin ve 
türü n varlığını sürdürebilmesini olasıla�tırır. 

5. lçgüdünün yapay ortamlarla karşılaşması ya da bireyin 
başarısız olma"iı gibi özel koşullarda tür içi saldırganlık, letha
lizasyon adı verilen. patolojik davranışlara da yol açabilir. La
boratuvar ortamında) hayvanat bahçelerinde, sirklcrde, bazı 
cvcil hayvanlarda görülen nevrozlar, sapkınlıklar, öldürme 
hırsı gibi davranış bozukluklarının kaynağı işte budur. Doğal 
saldırganlık yönelebileceği bir hedef bularnazsa ya da koşul
landırmalar yüzünden etkiler belirsizlc�irsc hayvan şiddeti 
kendine karşı uygulamaya, yavrularını yemeye, patolojik dav
ranışlarda bulunmaya başlar ve grup içinde çatışmalar çı
kar.62 

Bu gözlemlerden sonra saldırganlığın çevreden geldiğini sa
vunanları desteklemek olası dcğildir.63 Bazı hayvanların sal
dırganlığı uygun eğitim uygulayarak geliştirilebilirse de bu, tü
rün doğasında saldırganlığın zaten varolması önkoşuluna bağ
lıdır ve bu olgudan yola çıkılarak, köpek yetiştiricilerinin ya da 
yarış boğası eğiticilerinin yaptıkları gibi bir seçme-elerne süre
cine gerek duyulur. Saldırganilk içgüdüsünün kendiliğinden 
mi oluştuğu (Lorenz) yoksa açlık, cinsiyet gibi başka güdülerin 
zorlamasayla mı geliştiği (Timbergen) Lanaşması ise hiilii açık
tır. Ne olursa olsun, iç istem bakımından da (içgüdüye uy
mak), onu karşılama yöntemleri bakımından da (başlatıcı, 
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oluşum sırasında yönlendirici ve durdurucu) bir "saldırganlık 
içgüdüsünün" varlığı kesin gibidir.64 Yukarıda da gördüğü
müz gibi bu içgüdünün, lürün uyum sağlayabilmesi ve geliş
mesi açısından olumlu işlevleri vardır. Fifogenetik açısından 
bu içgüdü (özellikle Lorcnz'c göre), toplumsal ilişkileri oluş
turmaya, ilişki ve iletişim kurmaya yöneliktir. Bu, canlılar ara
sındaki ilişkileri çatışma yoluyla düzenleyen bir içgüdüdür. D. 
van Caneghcm'in önerdiği gibi,65 Larenz burada Hegcl'den 
Sartre'a uzanan bir geleneğe uyarak doğuştancı (inneist), gü
reci ( dinarnisı) ve yapısalcı bir çizgide görünüyor. 

Yaşam doğuştan var olan bir çatışma gücü tarafından bi
çimlendirilir. Lorenz'in kendi deyimiyle, "kötülük iyi işlere de 
yarayabilir."66 

Sözkonusu insan saldırganlığı olunca, kötülüğün olumlu 
yanlarını görmek o kadar kolay olmamaktadır. 

Bütün diğer hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da saldır
ganlık vardır. lik insanlarda bu içgüdünün uyumsal bir yanının 
olduğu düşünülebilirse de, insanlar çevrelerine ege"men olma
ya başladıkça, kalabalık gruplar oluşturacak pratikleri öğren
dikçe ve kullanmaya başladıkça, içgüdü zararlı olmaya başladı. 
İnsanların yaratıcılıklan ve silahiann gelişimi zararın artması
na neden oldu. Kurallar genellikle ya eksik kaldı ya da kanna
şık ve yapay durumlara uyum sağlayamadı. Toplulukların bo
yutları ise bireyler arasındaki mesafeyi iletişim bozukluklarını 
arttırdı. Eğer insan ürkek ve araç-gereçten yoksun bir hayvan 
olarak kalmış olsaydı içgüdülerinin hepsine gereksinim duya
caktı. Doğal yapısı bozuk ve fethedici bir hayvana dönüşlü
ğünden beri iSe, saldırganlığını türlerarası boyuta taşımış ve 
bu da tanık olduğumuz bütün yıkımiara yol açmıştır. Ünceleri 
ekin, içgüdüleri tamamlar nitelikteydi. Fakat sonuçta ekin, iç
güdüleri gereksiz ve tehlikeli kılmıştır. Eibi-Eibesfeldt, Lo
renz'inkine yakın bir görüş bildirerek,67 içgüdüsel davranışla
rın biyolojik filtreleri ile ekinsel fıltreleri arasında giderek bü
yüyen bir uçurumun oluştuğu savını açıklamıştır. 

Bu tür görüşler iyimser olmamızı engellemektedirler. Sal
dırganlığın frenlenmesi için kitlelerin spora yönlendirilmeleri, 
kural düzeneklerinin geliştirilmesi, toplumsal birimlerin kü
çültülmesi öğütlenmişse de insan yine de saldırgan, kıpırdak, 
doğal yapısı bozuk bir hayvan olmaktan çıkarılamamıştır ve 
hayvanlarda içgüdünün Lethalizasyonu olarak görülen -söylen
diği kadar korkunç sonuçlar da vermeyen- durumun çok daha 
büyük boyutlu bir örneğini yaşamaktadır. Burada asıl zor olan 
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ekinin yerini saptamaktır: Acaba ekin, insan doğasını -denge
sini de bozarak- tamamlamakta mıdır yqksa insan, doğasından 
ötürü ekinsel bir hayvan, içgüdülerini yapmacığa terketmiş bir 
hayvan mıdır? 

III. Tarihöncesi Antropolojinin Katkılan 

Bu konu ile ilgili sorulara tarihöncesi antropolojinin verdiği 
yanıtlar ilginçtir: 

6.5 milyon yıl önce yaşamış olan Ostralopitek (güney may
munu), Homo Sapiens'in 1400 cc.'lik beyninin yanında küçü
cük kalan 450-600 cc.'lik beynine karşın bir maymun·değildi. 2 
milyon yıl önce yaşamış bulunan Homo Abilis'in kafatası 800 
cm3'ü bulmuştu. Bu "tür" ayakta yaşıyordu. Dişleri etobur ve 
otobur yaşama uyum sağlamışu. Ayakta durabiirliği için elle
rinden yararlana biliyordu. Bu da alet kullanabilmesine olanak 
sağlıyordu. Bir süre sonra, ilkel aletler gelişmeye başladı. 1.7 
milyon yıl önce yaşamış olan Homo Erectus, etoburdu. Ateşi 
biliyor, basit aletleri kullanabiliyordu. Topluluklarda ilk kural
lar belirlenmeye başlamıştı. Bu yaratık avcı idi. Hem hayvan
ları hem de ' kendi cinsini avlıyordu'. 

Hayvanlar dünyasıyla insanlar arasındaki kopukluk bu nok
tada başlamış olsa gerektir: Geri çekilme ve kaçma tepkileri 
yerine, insanların kısa zaman içinde, henüz şiddet ve vahşetc 
başvurmasalar da, saldırı ve takibi benimsedikleri görülür. 
"Maymunlarda bulunan merak ve egemenlik tutkularına, cto
burlara özgü öğrenme isteği ve saldırı özellikleri de eklen
di."68 Artık maymunluktan çıkmış olan bu maymun, avianma
ya da alıştı. Daha iyi avianmak için de belirli bölgelerin dışına 
çıkmaya ve ne bulursa yemeye başladı. Ayakta rlurabilmesi ile 
işe yaramaya başlayan ve alet kullanılabilmesine olanak veren 
elleri, yeteneklerinin ve zck§sının, özellikle de beyninde elleri
ni kullanmasına kumanda eden merkezlerin gelişmesini sağla
dı. Alet kullanımı, 3vcıları birbirleriyle işbirliği yapmaya, bir 
süre sonra da simgesel bir iletişim dizgesi oluşturmaya yönelt
ti. Bu da bir süre sonra bireyler arasında bilgi alış verişinin 
başlamasına yol açtı. Kısaca insanı insan yapan özellikler, alet 
kullanma, avlanma, etoburluk-otoburluktur: 

Fethedici ve yayılınacı saldırganlık insanların araştırmacı ve 
sömürücü yönde uygolayımlar bulmasını sağlamıştır. Artık in
sanlar, bölgelerinin küçük alanlara sıkışmasıyla yetinemez ol
muşlardı. Saldırganlık; fetih, yıluna ve sömürme duygulan ile 
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koşuttur. Bu açıdan bakarsak, saldırganlığın insanların özün· 
de olduğunu, buluşların, araştırmaların ve ekin üretiminin hep 
buna bağlı olduğunu görürüz. 

Kimileri,69 insanlardaki saldırgan yapının yıkıcı ve olumsuz 
özelliklerine neolitik devrim sırasında (1.0. 9.(}()().7.000), avcı· 
lık·toplamacılıktan doğayı kullanma aşamasına geçtiklerinde 
ve madenieri işlerneyi öğrcndiklerinde, sc:ıvaşr.;ılarla tarımcılar 
arasında toplumsal öneelgeler oluştuğunda kavuştuğunu ileri 
sürcrler. Yazgısal olguların sırasını böylesine değiştirsek bile, 
Ostralopitck'·in temel özelliğinin Ncolitik Çağ'dan çok önce 
başlayan teknik yaratıcılık ve araçsal olanaklar olduğu gerçeği 
değişmez. 

Insan yaratıcılığının, bütün araştırmacılığı, kullanıcılığı, fet� 
hediciliği ve saldırganlığı ile yadsınamazlığı karşısında, ekin 
tarafından dengesi bozulmuş ve yokedilmiş hayvan mitosunu 
terketmek gerekmektedir. Ozünün bozulması, insan denen 
hayvanın özünde vardır. 

G. Bataille, antropoloji uzmanı olmamasına karşın insanlı· 
ğın bu yanını, yaratıcı, fethedid, meraklı�araştır�macı ve çeşitli 
yöntemlerle sınırlarını sürekli zorlayan hayvan özelliğini çok 
iyi anlamıştır. Theorie de la Religion (Din Kuramı)'da,70 do
ğaya gömülmüş hayvanın doğrucfanlığı ile, insan dediğimiz 
alet kullanıcı hayvanın çevresine karşı dışavurumculuğunu 
karşılaştırmıştır. Alet kullanan insan hayvanı, doğanın sürekli
liğini, bilgisine hizmet edebilecek ve yönetilebi lecek nesnelere 
ayırır. Burada ilk şiddet olgusu görülmektedir. Bu şiddet, ya· 
ratıcı bir şiddettir. Insan süreklilikten, dolaysızlıktan ve gide� 
rek doğadan kopar ve kuralların hiçe sayıldığı bir aşırılıklar 
dünyasına girer. Aynı G. Bataille, hayvanlığın bu ilk yadsın· 
masıyla birlikte, hayvanlığa -artık olanaksızlaşan� geriye dönüş 
özleminin de başladığını, bu özlernin şölenlerle, kurban tören� 
leriyle, vahşetle belirlenen ve insanlığın giderek daha kökten 
aşırılıklara kaymasına neden olan değişik bir şiddet türünün 
oluşmasına yol açtığını da anlamıştır. Bu yeni şiddet türü, in� 
sanlığı hayvanlığa geri döndürememekle kalmamış, insana 
özgü denge bozukluğunu ve kural tanımazlığı daha kökten bir 
şekilde ortaya çıkarmıştır. Insan artık dehşet yeteneği olan bir 
canlıya dönüşmüştür ve bu açıdan doğada bir benzeri daha 
yoktur. -

Bakış açımızı böylesine değiştirebileceğimizi kabul ettiğimiz 
andan itibaren insan şiddetini artık evrimin bir hatası olarak 
göremeyiz. Insan şiddeti kendi özgünlüğü içinde irdelenmeli� 
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dir. Artık gözlerimizi, doğada benzeri olmayan insan yıkıcılığı
na ve acımasızlığına çevirebiliriz. Yırtıcı hayvanlarla çarpış
mak zorunda bırakılan gladyatör zavalhdır. Fakat bu, şiddet, 
dehşet, işkence alanlarında insan yaratıcılığı için ne bir örnek 
ne de bir ölçü olabilir. tşkence, eziyet, ceza ve cinayet alanla
rında insan yaratıcılığı sınır tanımaz. Işkence müzcleri acı, 
korku ve ölüm üretim hizmetlerine sunulan yaratıcılığın cin
ncte dönüşünü sergilemektedirler. Bilinen ve anında canlı vü
cutlma acı aracı olarak yansıtılmayan uygulayım yoktur. Uy
gulayımsal beceri, insan vücut duygularının ve dayanıksızlığı
nın bilimi her zaman korkunç bir işbirliği içinde olmuşlardır. 
Bataille, insan acımasLZiığındaki çılgıı:ılığın, sadece öldürmeyi 
amaçlamayacak kadar gereksiz olduğunu, ancak haddini aş
maya çalışan bir varlıkça uygulanması durumunda anlaşılabi
leceğini görebil miştir. Hayvanlar, bütün doğrudaiılıklarıyla, ve 
kendilerini durduran hiçbir yasak tanımadıkları halde ne ba
rışçı ne acımasız, sadece doğaldırlar. !nsan ise şiddet alanında 
giderek daha karmaşık, daha kapsamlı, daha gelişmiş buluşla
ra yönelmekte, çılgınca bir yaratıcılıkla bütün kuralları ayaklar 
altına almaktadır. 

IV. Şiddetin Psikolojisi 

Şiddet ve saldırganlık değişik yaklaşımlarla irdelenmişlerdir. 
Bunların bir bölümü genel psikolojiden yola çıkarak saldır
ganlığı ve nedenlerini, saldırgan davranışların incelenmesiyle 
oluşan kurarnlar önermişlerdir. Bir kısım araştırmacılar şiddet 
yanlısı veya saldırgan kişilikleri birer klinik vaka olarak görür. 
Bazı uzmanlar ise saldırganlığa dayanan ilişkileri toplumsal 
etkileşim olarak algılarlar. 

1. Saldırganlığın Genel Psikolojisi • Belirli unsurlarla saldır
gan davranışlar arasındaki bağlılaşımın kurallarını araştırır. 
Araştırmalar genel olarak deneysel ve istatistikseldir. Biz kısa
ca birkaç noktaya değineceğiz. Daha ayrıntılı bilgi içinse, D. 
van Caneghem'in daha önce de andığımız Agr6ssivit6e et 
CoınbativitC Humaines (Insanın Saldırganlığı ve Savaşçılığı) 
adlı başyapıtını sağlık vereceğiz. 

A) Davranışçı (behaviorist) ya da yeni davranışçı (neo beha
viorist) türden mekanik kurarnlar kızgınlık ve saldırganlık tep
kilerine yol açan etkilerden söz ederler. 

Hareket olanaklarından, yiyecekten veya içecekten yoksun 
bırakılan, genel anlamda kısıtlamalada karşı karşıya kalan ço-
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cuklarda hiddet belirtileri görülür. Aşırı etkiler ve ağır tahrik
ler de tezazarlık ve saldırganlık nedenleridir.71 Aşırı sıcaklı
ğın, gürültünün ve nemin saldırganlığa etkileri deneyieric sap
tanmıştır. Büyük yerleşim merkezlerinde ve kalabalık semtler
de ara sıra yaşamın (gürültücülere karşı ölümcül öfke bulıran
ları gibi) yaz faciaları genellikle böyle nedenlere dayanır. 

Başka bir açıdan bakarak yapılan araştırmalar, seeiye ve psi
koloji, bazı ani hareketlerin, keskin ve düzensiz şekillerin kor
ku ve düşmanlık uyandırdıklarını, yumuşak şekiliere ise seve
cenlikle yaklaşıldığın ı göstermiştir. Son olarak, saldırganlık 
öğrenim ve koşullanmalarının son derece dayanıklı oldukları
nı, kişiliğin bütününü kapsadıklarını, bu yüzden de Skinner'i_n 
önerdiği karşı koşullandırmanın çok güç gibi göründüğünü de 
belirtelim. 

· 

B) Psikolojik kurarnlardan bazıları saldırganlığın öğrenilme
sinde örneklerin önemini vurgulamaktadırlar. Saldırganlık ve 
şiddet, duygusal yükü fazla birtakım örnekler yolu ile "öğreni
lir". Örneğin genç suçluların çoğu, çr�cukluklarını geçirdikleri 
aile çevrelerinde dayak v'cya eziyet görmüşlerdir. 

B andura 'nın araştırmaları72 dikkatimizi, basında yayınla
nan saldırgan davranış örneklerinin çocuklar üzerinde, özel
likle de sorunlu çocuklar üzerinde yaptıkları etkiye dikkat 
çekmektedir. Saldırganlık ya taklit yoluyla, ya saldırgan içgü
dülcrin serbest kalmasıyla, ya geçmişte oluşmuş saldırgan dav
ranış eğilimlerinin su yüzüne çıkmasıyla ya da genel tahrik un
surunu n artmasıyla oluşmaktadır. 

Bu açıklama şeklinde çözülemeyen sorun, "taklit" in anlamı
nın ne olduğu, nasıl harekete geçirildiği, soyutlanabilir davra
nışları mı, kişiliğin tamamını mı etkilediğidir: 

C) Dinamik psikoloji açısından ise J. Daliard'ın eski çalış
malarını anımsatmamız gerekir. 73 

L Daliard'ın ana kuramı, saldırganlığın ( ' Bir öznenin etki
lere karşı yasak tepkiler gösterme durumu' anlamında) huzur
suzluk karşısında gösterilen ilk ve karakteristik tepki olduğu
dur. Saldırganlık, huzursuzluğun tahrik gücü, tepki girişiklik 
(interferance) derecesi ve yolaçtığı tepki ile doğru orantılı ola
rak azalır ya da çoğahr. Başka bir deyişle, etki ne kadar güçlü 
olursa huzursuzluk o kadar yoğun olur ya da saldırganlık, hu
zursuzluğun davranış biçimlerini etkilediği oranda etkili olur. 
Şiddet, doğrudan doğruya huzursuzluğun kaynağına yönelir. 
O da yasaklanmı$Sa, dalaylı saldırganlıklar ya da öznenin ken
di kendine karşı giriştiği saldırganlık hareketleri görülmeye 
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başlar. Sonuç olarak saldırganlık, huzursuzluğun boşalma ve 
patlama şekli olarak kabul edilebilir. Şiddet ve türevlerinin 
psikolojisi büyük ölçüde Selye'nin gerilim ve sonuçları hakkın· 
daki görüşlerine dayanır. 

Bu savlar, deneysel yollarla kanıtlanmışlardır. Örneğin be· 
beklerio yoksun bırakıldıkları süt miktarı ile kızgınlık derece· 
lerinin oranları ölçülmüştür. Buradan çıkarılabilecek yorum· 
lar, J. Daliard ve yardımcıları tarafından, toplumsal yaşamın 
çeşitli yönlerini kapsayacak şekilde geliştirilmişlerdir. Eğitim 
olanaklarına veya ekonomik ya da cinsel olanaklara ulaşama· 
manın, bu olanaklardan yoksun kalmanın yarattığı huzursuz· 
luklar günümüz toplumlarında yaşanan saldırganlıkları kıs· 
men de olsa açıklayabilmektedirler. Filmlerdeki ya da duyum· 
cu basındaki düşsel şiddet ile spor karşılaşmaları ise bu huzur· 
suzlukları yeniden yönlendirme işlevi görmektedirler. 

2. Klinik ve Istatistik Çahşmıılıır - Klinik araştırmalar, saldır· 
gan kişiliklerin oluşmasında etkin olan sarsıcı (travmatik) un· 
surları, huzursuzlukların rolünü, parçalanmış ailelerin ve aile 
bunalımlarının önemini, kişilik bölünmesi ve paranayak kişilik 
oluşma süreçlerinin yerini vurgulamaktadırlar. Her bir olgu· 
nun katkısını özetlemek tanımsal olarak zordur. Bu alanda 
Dicks'in74 Nazi A.lmanya'sı yenilgisinden sonra savaş suçlula
rının kişilikleri üzerinde yaptığı incelemeler, Fromm75 ve 
Bettelheim'in76 toplama kamplarında durumun, mağduriye
tin ve saldırganlığa karşı direnişin ruhdurumları konularında
ki araştırmaları gibi çok değerli çalışmaların sözünü etmek ge
rekir. lleride tekrar değineceğimiz psikanaliz, nefret, mazo
şizm, sadizm, paranayak veya içekapanık (şizoid) kişilik yapı
ları gibi kavramların derinlemesine incelenmesine olanak sağ
lanmış ve klinik açıklamaların kavramsal temellerinin yenile
nebilmeleri bu çalışmaların katkılarından yararlanmışlardır. 

İstatistiksel araştırmalar ise insanın kendine karŞı uyguladı
ğı ve intihara kadar vardırahileceği saldırganlık ile başkalarına 
karşı uyguladığı saldırganlık arasında, sanki aynı saldırganlık, 
yerine göre öznenin kendisine, yerine göre de dış dünyasina 
karşı uygulanıyormuşçasına bir bağlılaşım olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Aşk cinayetleri ve buna benzer bazı suç türleri, 
özsever (narsisik) tipler için intiharla özdeştir. Sadece kurban 
değişmekte, öznenin kendisi değil de bir başkası olmaktadır. 
Durkheim'in77 büyük araştırması başta olmak üzere, intihar 
hakkında yapılan sosyolojik çalışmalar, kişinin kah kendine 
kiih başkasına doğru yönlendirdiği saldırganlığın dönüşlülüğü 
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konusunda benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 
Istatistik esaslı başka araştırmalar ise saldırganlık ile yüz 

şekli ve vücut yapısı, saldırganlık ve fizyolojik bozukluklar 
(Örneğin, elektroanscfalografik bulgular), saldırganlık ve kalı
tımsal (genctik) bozukluklar (Bu sav, ünlü · can i kromozo
mu'nun anafikridir) <ırasındaki bağıntıları incclcmişlcrdir. 
Tüm bu araştırmaların an.Jında, "doğuştan suçlu" tipini gör
mek olasıdır. Ne var ki hiçbiri, sapaklıklarla (anomalilcrle) bi
yolojik tezazarlık <ırası nda, saralılarda veya fazladan kromozo
mu olanlarda gürüldüğünden daha kapsanılı bir ilinti bulama
mışlardır. Kaldı ki, kişiliksel unsurlar hiçbir zaman gözönün
den uzak tutulmamalıdır. 

3. Toplumsal Psikoloji - Bilimin bu dalı da saldırganlığı cv 
şidl.Jcti etkileşimsel durumlar bağlamında incelcr. Her ne ka
dar hiçbir yakhtşımın, şil.Jdctin ve saldırganlığın belirli "du
rumlarda" oluştuğunu, saldırgan ve kurban olarak nitelediği
miz tarafları karşı karşıya getirdiğini, bunların saldırı ve şiddet 
olaylarında oynal.Jıkları "kurban ve sall.Jırgan" rolleri ilc birbir
lerini karşılıklı olarak koşull.andırdıklarını gözardı etmemesi 
gerekirse de, bazı ilginç deneyler, olayların ve grupsal ve erk
sel etkenierin özde toplumsal boyutları üzerinde yoğunlaşmış
lardır. 

Fromm tarafından açıklanan Zimbardo deneyleri (1972), 
eczaevi yaşamını incelerneyi amaçlayan bir çalışma sırasında 
normal denekieri rastgele iki gruba ayırın ış, bir grup gardiyan
lık görevini üstlenirken, diğer grup da hükümlü rolü oynamış
lı. "Gardiyanlar", rollerini son derece ciddiye almışlar, hatta 
bir süre sonra gerçek birer gardiyan gibi davranmaya başla
mışlardı. Mahkumlar ise (tutuklanış biçimleri durumlarını an
lamalarına fırsat vermiyordu. Seçildikten sonra gerçek polisler 
tarafından gerçekten tutuklanmışlardı), genel bir bunalım ve 
mazoşizm aşaması geçirmişlerdi. Hemen hepsinde durumları
nın belirsizliğinden kaynaklanan ve suçlulara özgü bir istck..,.iz
lik meydana gelmişti. 

Du deney, ahHiksal yönü tartışılabilir halta sapkınlığı bile 
büyük ölçüde kabul görcbilirse de, sonuçları açısından önem
lidir. Hem toplum içinde yüklenilen rolleri n gücüne işaret et
mekte hem de yurtlarından sürülmüş, kamplarda toplanmış 
kitleler üzerinde sürdürülen çalişmaların sonuçlarını doğrula
maktadır. Kişilik tek başına belirleyici değildir. Ounqnun ya
pısına göre, kurbanların davranışları (özellikle de gerçekten 
suçsuz iseler) büsbütün zavallılaşmakta, gardiyanlann saldır-
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gan tutumları ise katianma eğilimi göstermektedir. 
Milgram'ın ünlü deneyleri de, daha radikal olmakla birlikte 

aynı doğrultudadırlar. Milgram deneklerini, bir bellek deneyi 
yapma bahanesiyle toplamıştı. Deneyler bir bilim adamının 
gözetiminde yapılıyordu. Deneklerin, kobay olarak belirlen
miş başka denekierin öğrenme yeteneklerini sınamaları gere
kiyordu. Hata gördükleri takdirde, ceza olarak, 15 volnan 300 
volta kadar giderek artan şiddetlerc..le elektrik akımı verme 
yetkileri vardı. Gerçekte ise bu bir düzcndi. Elektrik akımı ve
rilmiyordu. Kobaylar denekler tarafından görülemeyecekleri 
biçimde yerlc�tirilınişlerdi ve sözde elektrik akımı verildiğin
de, bir ses düzeninden dah<ı önce kaydedilmiş gerçek çığlıklar, 
denekler tarafından atılıyormuşlar gibi ylikscliyordu. Alınan 
sonw;lar şaşkınlık vericiydiler. lik çarpıcı nokta, ceza verme 
yetkisi ilc donanan denekierin hiçbirinin itiraz etmemesi oldu. 
Bunlar "işe" başlamadan önce, acı verici ve tehlikeli olabile
cek derecede ceza aşamalarında duracaklarını belirtmişken, 
hepsi de tehlikeli sımrı aşmış, hatta yüzde 60'ı deneyi sonuna 
kadar sürdürmüştü. Yüzlerini gergin ve üzgün ifadeler kapla
mış ve kendilerini bilime hizmet ediyor olmakla savunmaya 
çalışmışlar fakat gerçek şu ki, karşılarındaki insanlanı elektrik 
vermekten çekinmemişlcrdir. 

Bu deneyden, hepsi birbirinden çarpıcı çeşitli dersler alın
mıştır: 

Her şeyden önce insanlar kendi itaatkarlık ve saldırganlıkla
rını çok kötü değerlendirmektcdirler. Akım gücü tehlikeli dü
zeylere erişince duracaklarını söyleyenler, deney sırasında hiç 
de öyle davranmamışlardır. Başka bir deyişle insanlar, özerk
liklerine aşırı güven duymaktadırlar. Skinner bu duruma "öz
gür ve onurlu davranış yanılgısı" adını vermektedir. Sözkonu
su şiddet olunca, hiç kimse sınırlarını bilememektedir. Bu de
neyden alınması gereken bir başka ders ise, denekler içinde 
çok yüksek bir oranın, yetkililere körükörüne itaat ettiği, gide
rek yüklendiği görevi iyi yapmak ve aldığı ücreti haketmekten 
başka bir şey düşünmediği gerçeğidir. Kendisine itaat edilen 
kişinin "yetkili" olmasının önemini iyice vurgulayabilmek için, 
deneklerin, buyruklar bilimi temsil eden bir üniversite öğre
tim üyesi tarafından değil de herhangi birisi tarafından verildi
ğinde, ilk iniemeleri duyar duymaz deneyden vazgeçtiklerini 
de belirtmemiz gerekir. 

Milgram78 deneylerinden alınacak en çarpıcı ders, sadizmle 
uzaktan yakından ilgileri bulunmayan, belirgin sapkın özellik-
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leri olmayan kişilerin bile, itaat ve yetkililere boyun eğme ilke
leri uğruna birer işkenceciye dönüşebilmeleridir. 20. yüzyılda 
yaşıınan toplama kampları olgusu hakkında yapılan araştırma
lar ve başvurulan tanı.klıklar, yetkililere ilaalİn ulaşabileceği 
korkunç boyutların daha iyi anlaşılabilmesini sağlamıştır. H. 
Arendt'in, Ncızi Almanya'sındaki Yahudi sorununa bulunan 
"kesin çözüm"ün başta gelen örgütleyicilerinden Eichmann 
gibi korkunç, bir o kadar da sıradan kişilikler hakkında kullan
dığı deyimi anımsatarak sorunun "kötülüğün olağanlığı" oldu
ğunu ve duruma göre hepimizin birer eellada dönüştürülebile
ceğimizi söyleyebiliriz. 

V. Psikanalilik Katkiiar 

Freud, saldırganlığın önemini çok erken saptamıştı. Saldır
ganlık sadeec yı�ım değildir. Öz-saldırgan (oto-agresif) davra
nışlarda, psikanalitik transfere direnişte, hasta psikanaliste 
karşı tavır takındığında, duyguların karşıtlığında, aşk ve nef
retle, yakınların ölümünü isteme veya düşlemede, kötücül 
olay ve şakalarda da saldırganlık vardır. 

Freud önceleri saldırganlığı belirli bir itkiye bağlamamıştı. 
Onun düşüncesine göre itki kavramı zaten değişken bir tepiyi 
ya da gücü içerir. Değişimler arasında yıkıcı veya öznenin ken
dine karşı olduğu durumlar da bulunabilir. Bu anlamıyla sal
dırganlık, tatmin olmak isteyen bir i tkinin olası yazgısı gibidir. 

1915 yılında Freud, Les Pulsions et Leur Destİn ( ltkiler ve 
Yazgıları)79 adlı eserinde, iki tür itki bulunduğunu kabul et
mişti. Kişiliği aşan cinsel i tkiler ve kiŞinin özkorunmasını izle
yen "ben"sel itkiler. Bu açıdan bakıldığında aşk ve nefret si
metrik konumda görülmemektedir. Aşk, cinsel itkiler kapsa
mına girer. Nefret ise, "Ben"in kendini kabul eltirme ve varlı
ğını sürdürebilme mücadelesi ile ilgilidir. Bu yüzden sadisı ve 
mazoşist davranışların cinsel itkinin yıkıcı yönleri olduklarını 
kabul edebiliriz. Halbuki gerçek anlamda saldırganlık ve nef
ret özkorunmaya yani kişinin kendini ifade edebilmesine yö
nelik başka bir itkisel düzenekle ilgilidir. 

1919 yılından, özellikle de Au Delil du Principe de Plai
sir'den (Zevk likesinin Otesinde)SO sonra Freud, yaşam ilkile
rine {Eros) karşı duran bir ölüm itkisi fikrini geliştirmiştir. Bu 
savın ona maledilmesi, canlıların yapısıyla ve içgüdüsel yaşa
mın koruyucu karakteriyle ilgili nedenlerden olduğu kadar, 
tekrar fenomenlerinin veya nefretin özgünlüğü ve saldırgan-
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lık.la yıkıcılıktan alınan zevk nedeniyle de olabilir. Olüm itkisi, 
canlı birimleri parçalayarak onları 1norganik duruma indirge
rneye yöneliktir. Bir bölümü dışavurolmaz ve mazoşizmle öz
yıkımsal (oto-destüktif) tutumları açık.Jar. Dışa açılabildiği za
man ise, cinsel itkilerle birleşerek sadizme dönüşür ya da kar
şımıza yıkıcı ve saldırgan eğilimler olarak çıkar. Freud, genel
de yaşam ve ölüm iıkilerinin birbirlerini desteklediklerini ve 
beraber hareket ettiklerini vurgulamıştır. Öz korumacılık (ya
şam i tkisi) dış nesnelere karşı hedeflerine ulaşabilmek için sal
dırganlıktan yararlanır. Aynı bağlamda, aşk itkisi de doyuma 
ulaşabilmek için saldırganlık etkisine gereksinim duyar. Yıkı
cılıktan ve saldırganlıktan alınan zevk, özellikle savaş ve kıyım 
sıralarında yüksek ve erotik güdülere karışır.81 Freud, Malai
se dans la Civilisation'da (Uygarlığın Sıkıntısı)82 bu görüşü
nün toplumsal boyutunu irdeleyecek ve uygariaşma ile top
lumsal örgütlenme süreçlerinin aslında yaşam itkisine hizmet 
etmekle birlikte yabancılara karşı saldırganlık ve grup için bir
lik kaynağına dönüştürdükleri ölüm i tkisinden de yararlandık
larını vurgulamıştır. Aynı uygarlık ve toplumsal örgütlenme 
bir yandan da bireylerin birbirlerine karşı şiddet kullanmaları
nı yasaklayarak onların iıkilerini kısıtlamakla ve bastırmakta
dır. lçgüdülcrin baskı altına alınması, yaşam güvencesinin be
delidir. Uygarlık bu baskıyı, öncelikle bilinç olgusunun oluş
masını sağlayan gücün zorlamasıyla sağlar. Daha sonra bu 
zorlama süperben'in (süperego) içine atılır ve suçluluk duygu
su, benin (cgonun) ondan duyduğu korku olarak belirginleşir. 
Uygarlık, suçluluk duygusunun verdiği rahatsızlıktan soyutla
namaz. 

Freud sonrası psikanalistler içinde ölüm ve yıkım i tkilerinin 
üzerinde en çok duran Melanie Klein83 olmuştur. Klein, Fre
ud'un kavramlarını daha da ileri götürerek, çocuğunun gelişi
minin başladığı andan itibaren ölüm itkisinin belli oranda dı:r 
lanarak nesnelere çevrildiğini, bunun da sadizmi doğurduğu
nu, fakat çocuğun bir yandan da kendini o itkinin dışavurama
dığı bölümüne karşı savunmak zorunda kaldığını, bunun iSe 
derin bir iç sıkıntısı yarattığını ileri sürmüştür. Buna göre, iç 

.sıkıntısı ve korku, dışavurulan ve ruhsal varlığın içinde kalan 
saldırgan ilkilerden doğmaktadır. Bu sıkıntı hem önemlidir 
hem de nesnelere ve ebeveynterin düşsel süperbenine yönelik 
savunma düzeneklerinin (mekanizmalarının) oluşmasına yol 
açar. Melanie Klein'in görüşlerine göre, çocukların ruhçö
zümü (psikanalizi) sürekli olarak iç sıkıntılarla ve küçük ço-
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cuklarda çeşitli yıkıcı düşlemelerle somutlaşan çok saldırgan 
hatta suçsal eğilimlerle karşılaşır. Burada bir kısır döngü var
dır çünkü nesnelere ve ebeveynterin süperbenine (süperego
suna) yöncUk saldırgan itkilerdc sıkıntı yaratırlar ve bu sıkıntı
lar da saldırganlığın artmasına neden olurlar. Bu sadizmin ve 
bu sıkıntıların üstesinden ancak başarılı bir cinsel gelişim gele
bilir. Fakat bazen kısır döngünün yine de kınlamadığı olur. Sı
kıntı ve saldırganlık güç kazanmayı sürdürür ve böylece kar.}ı
mıza sadisı bir çocuğun düşlernelerini güncelleştiren suça eği
limli kişilikler çıkar. Melanie Klein'e göre, suça eğilimli kişi
lerde süperben yok değildir. Bunlar bütünüyle içlerine gömc
medikleri cbeveyinsel süperbenleri yüzünden sıkıntı içindedir
ler ve tepkilerini huzursuzluk ve saldırganlık yoluyla dışavur
ınaktadırlar. E. Fromm,84 konuya oluşu! açıdan genetik açı
dan değil de statik açıdan yaklaşarak saldırgan kişiliklerin tip
lendirmelerini onların özseverlik derecelerine ve düşlerneleri
nin türlerine göre kurmakta, egemen düşlemcli saclistler (Sta
lin) ile ölüm düşlemeli ("hafif' cesetseverlerin Nirvana'ya var
maları) ve evrensel yıkım düşlemeli (Hitler) cesetseverler 
(nekrofiller) arasındaki farkı vurgulamaktadır. 

VI. Sonuç 

Saldırganlığa getirilen antropolojik açıklamaların çeşitliliği, 
genel bir sonuca vanlmasını güçleştirmektedir. Zaman içinde 
belirli yakınlaşmalar olmuştur. Örneğin gerilim, huzursuzluk 
ve duygusal yaşam sarsıntıları arasında olduğu gibi ... Kuram
lararası birliğin karşısındaki en büyük engel, düşleme ve sim
geeilik boyutudur. Bunlar tamamen insansal olgulardır ve 
hayvanlar dünyasında bulunmamaktadırlar. Bu yüzden seeiye 
ve nörofizyolojik yaklaşımların önemli bir boyutu eksik kal
maktadır. 

Bu olumsuzluklara karşın, bu yaklaşımlar yine de belirli 
saptarnalara olanak tanımaktadırlar. Bunlar bazen birbirleriy
le çelişirler fakat varlıkları yine de yadsınamaz. Saldırganlık 
üzerinde geniş çaplı olarak uygulanan (ve bizim de yalıştırıcı
lar kullanarak kendi kendimize uyguladığımız) kimyasal dene
timin üzerinde fazla durmamıza gerek yok. Seeiye bölge unsu
runun (bu unsurlar şehireilik ve konut sorunları sözkonusu ol
duğunda günümüzde de görülmektedirler) ve şiddetin kurallı
laştırılmasından sözeımektedir. Tarihöncesi antropoloji, alet
lerin önemini vurgulamakta, çeşitli psikolojik yaklaşımlar da 
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çocukluğun ve toplumsaliaşma türlerinin önemi hakkında pek 
çok konuyu aydınlatmaktadırlar. Böylece şiddetin karşısın.da 
hissedilmeyen bir önlemler dizisi oluşmakta ve eğitim sistemi, 
toplumsal yardım, uyumsuz, zor veya tehlikeli ortamlardan 
gelen çocuklara yönelik özel merkezler, genç suçlular için ye� 
niden eğitim kuruluşları aracılığıyla toplumsal yaşamımızdaki 
yerini almaktadır. Elimizde geçerli bir şiddetbilim olmaması� 
na karşın, kişisel şiddete karşı yine de bir yönelim ve denetim 
düzeneği oluşturulmuştur. 

Sözkonusu unsurların ve saldırganlığın nedenbilim çeşitli� 
likleri o düzeydedir ki, tehlikeli kişiliklerin saptanmasının söz 
konusu edilmemesinden hoşnut olmak gerekir. Saldırganlığın 
denetimi, gerçekleşen şiddet eylemlerinden yola çıkılarak ve 
feed backlerle yapılmalıdır. 

Elimizdeki kısmi ve çeşitli bilgilerin ilginç yönlerinden biri 
de kullanışlı düzenlemelere olanak tanımalarının yanısıra 
kendi şiddet yeteneklerimiz konusunda bizi aydınlatmaları ve 
özel bir eğitime gerek bırakmamalarıdır. Uygulanabilir top� 
lumsal etkinlik ile, kişisel eğitimin kesiştiği bu noktada Aydın
lanmacılar'ın ülküsünün bir bölümü de yeralır. 
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ALTINCI BÖLüM 

ŞiDDETIN NEDENLERI: 
SOSYOLOJiK YAKLAŞlMLAR 

Şiddetin sosyolojik açıklamaları birbirleri ile çelişkilidir. Ce
zaevleri, ailesel şiddet, sokak çeteleri, polisin tutumu hakkın
da yapılan bazı mikrososyolojik çalışmalar veya uluslararası 
ilişki araştırm<ılarının, pratik ve somut olduğu kadar kuramsal 
erekleri vardır ve onların gözünde amaçsız bir bilginin anlamı 
da olmaz. Fransa'da G. Bouthoul veya Amerika Birleşik Dev
Ietleri'nde Q. Wright'in polemolojik tasarımları yerlerini uzun 
süredir stratejik araştırma enstitülerinin ve ulusal savunma 
okullarının çalışmalarına bırakmışlardır. 

Başka girişimler daha iddialı kavramsal erekJere yönelmiş
lerdir. Bunların kullanım yönü pek belirgin değildir. Bunlar, 
daha çok toplumsal kurarn hatıa şiddet felsefesi türündendir
ler. Bu durumda da kendi kendimize toplumsal işleyişin bilim
sel değerlendirmesinin mi, düşüngüsel betimlemesinin mi söz 
konusu edildiği sorusunu sonnamız doğal olacaktır. 

Gerçekte sorular bu denli kesin ifadelerle sorulmamalıdır. 
Toplumsal kurarn ın, toplumsal öznelerin kendi kendilerini be
timlemelerine, etkinliklerini yürüttükleri ortama karşı mucize
vi bir özgürlükleri yoktur. Toplumsalın betimleme çokluğu bir 
noktaya kadar olasıdır. Bu çoklu k, demokratik siyasal yaşamın 
temel ilkesini oluşturmaktadır. Belirli bir anlaşmazlık sınırı 
aşıldığında, tartışmanın varlık olasılığının dayandığı uziaŞım 
bile tehlikeye girer. Bu çokluğun bulunmama durumunda ise 
ortaya çıkan betimleme ve açıklama tekliği bilimsel doğruluk 
güvencesi değil, daha çok polissel katılık ve toplumsal tekpar
çalılık anlamına gelir. Gerçekte şiddet konusunda tek bir sos
yolojik sav bulunması ya dünya görüşünün bağnazlığı ya da 
olanaksız bir iyimserlik demektir. 

I. Ampirik Yaklaşımlar 
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1960'Jı yıllarda zengin ve ayrıntılı aijlpirik araştırmalar nitel 
örnekler oluşturmaya yönelecek siyasal şiddete ekonomik 
olanlar başta olmak üzere çeşitli göstergeler arasındaki ilişki· 
leri saptamaya koyuldular: Uğraşlarının amacı, "Insanların nİ· 
çin ayaklandıklarını" ya da "insanların ne zaman ve neden 
başkaldırdıklarını" saptamaktı.85 

Bu sosyologlar öncelikle John Dollard'ın saldırganlığı yok
sunluk ve huzursuzluğa bir tepki olarak gören kurarnlarından 
etkilenmişler, siyasi şiddet durumlarını ve bunların belirtenle
rini saptamaya koyulmuşlardır. Bunlar gelişmiş istatistiksel 
olanaklar kullanarak çeşitli şiddet olayları ile değişik toplum
sal·ekonomik göstergeler arasında bir ilişki belirlemeye çalış
mışlardır. 

örneğin T.R. Gurr,86 psikolojik bir değişkeni, görece yok
sunluk ile iç politikada şiddet oylumu ile oranlamaya çalışm�ş.. 
tır. Görece yoksunluk kavramından anlaşılan, kişilerin özlem
leri ile başarıları ve gerçek kazançları arasındaki farktır. Gurr 
bu farkı, baskıcı gizilgüç (potansiyel), toplumun kurumsal ör· 
gütlenebilme derecesi, önceden oluşmuş ve şiddeti kolaylaştı
ran geleneklerin bulunması veya şiddetin güncel toplumsal 
koşullar sonucu kolaylaşması, rejimin meşruluk derecesi gibi 
toplumsal unsurların süzgecinden geçirerek şiddet oylumuna 
katmıştır. 

Gurr siyao;i şiddetin yoğunluğunun değişik türlerini (gösteri, 
terörizm, iç savaş ... ), yaygınlığını (katılımcı sayısı .. ), süresini ve 
yoğunluğunu (kurbanlar .. ) irdeleyerek hesaplama yoluna git· 
miştir. Görece yoksunluk, kalıcı görece yoksunluk ve geçici 
görece yoksunluk olarak ikiye ayrılır. Gurt, kalıcı görece yok
sunluk göstergelerini siyasal ayrımcılık derecesi, yabancı ser
mayeye bağımlılık, eğitim olanaklarından yararlanabilme, din· 
sel çatışmaların yoğunluğu gibi verilere dayanarak oluştur-
muştur. Geçici gı?rece yoksunluk eleri ise enflasyon 
oranı, ticaret dengesinin ve GSM lişimi, siyasal veya 
ekonomik ayrımcılığın yakın geç · · · 

yir gibi ve-
rilerden yararlanarak saptanmış ç ve toplu-
mun kurumsal örgütlenme derecesi gibi ğişkenler de öl-
çümlemeye katılmalıdır. Bir örnek vermek istiyoruz. Gurr, 
baskıcı gizilgücü, değişik baskı güçlerinin sayısal önemlerini, 
bunların belirli ve kısa bir süre içinde görülen dürüstlüğünü ve 
aynı zaman dilimi içinde görülen yasadışı şiddet olaylarının 
oylumunu gözönüne alan karmaşık bir dizin oluşturcırak de· 
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ğerlendirmiştir. Başka değişkenler için uygulanan ve aynı 
oranda kannaşık olan ayrıntıların üzerinde durmak istemiyo
ruz. 

Böylece Gurr, iç politikada şiddet derecesini ölçüroleyen 
bağımlı değişkenler, aracı toplumsal koşulları ölçümleyen 10 
bağımsız değişken ve hem kalıcı hem de geçici yoksunluk ön
lemlerini, 1961-1965 yılları arasında nüfusları bir milyonu 
aşan 144 siyasi birlik bağlamında çözümlemenin olanaklarını 
yaratmı:;;tır. 

Gurr, J. Dollard'ın kuramma uygun olarak şiddet oylumu
nun göreec yoksuniuğu n yoğunluğu ile orantılı olduğunu ve si
yasal şiddetle kalıcı görece yoksunluğun arasındaki ilişkinin 
ara değişkenierin hiçbiri tarafından ciddi olarak etkilenmedi
ğini saptamıştır. Görece yoksunluk kalıcı olduğu zaman insan
lar nasıl olsa ayaklanmaktadırlar. Görece yoksunluk geçici ol
duğunda ise, şiddetsel etkiler, baskıcı gizilgüç ve toplumsal ra
hatlama ile hatırı sayılır ölçüde yatıştırılır. Gurr daha da ileri 
giderek, bir toplumun geçmişinde yaşanan siyasal şiddetin, o 
toplumda gelecekte görülebilecek şiddet için iyi bir gösterge 
olduğunu da ileri sürmüştür. Şiddet de baskıcı gizilgüçle oran
tılı olarak gelişir. Şiddet bu gizilgücün belli ve yüksek bir dü
zeye· erişmesinden sonra azalma eğilimine girer ve baskıcı gi
zilgüç dayanılmaz bir hal aldığında yeniden artmaya başlar. 

Modelin geliştirilmesi elde edilen sonuçların yetersizfiğini 
gizleyemcmiştir. Elde edilen sonuçlar en iyimser yaklaşımla, 
Tocqucvillc'in L'Ancicn RCgime et la Rcvolution'da (Eski 
Rejim ve Devrim) önemini vurguladığı görüşleri (beklenti dü
zeyinin sürekli yükselmesi devriin nedcnidir)87 doğrulamak
tan ibarettir. 

J.C. Davies'in88 önerdiği kurarn ise, Marx ve Tocquevil
le'de ve Daliard'ın saldırı ruhbilimi adlı çalışmasından esin
lenmiştir. Bu kurarn "J" eğrisi kuramıdır. "Ekonomik ve top
lumsal alanlarda uzun süreli bir gelişim sürecinden sonra kısa 
bir bunalı!f · ıdöncmi yaşanırsa devrim patlak vere-
bilir" savııf 

Gefçel(leşen 
ıatmin 
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Gereksinimierin tatmini ve devrim89 

Davies bu kuramı çeşitli devrim örneklerini inceleyerek 
(1917 Rus, 1952 Mısır devrimleri, Fransız devrimi vb.) doğru
lamaya çalışmıştır. 

Bu kurarn kısmen Feierabend'ler tarafından da ele alınmış 
ve gcliştirilmiştir.90 Bunlar siyasal şiddeti dizgesel huzursuz
luk olarak adlandırdıktan '!Bir toplumda kişilerin toplumsal 
erek ve hedefleri ile ilgili olarak toplu halde duydukları huzur
suzluğa" bağlamışlar ve özellikle sömürgecilikten kurtulma 
süreçlerinin başlamasından bu yana az gelişmiş toplumlardaki 
hızlı değişimin doğurduğu sistemli huzursuzluğun üzerinde 
durmuşlardır. Aynı yazarlar daha ayrıntılı araştırmalar mda, si
ya�al şiddet düzeyi ile sosyoekonomik göstergeler arasında bir 
dizi bağlılaşım saptamışlar, önemli olanın sadece dizgescl hu
zursuzluk değil, aynı zamanda da çağdaşlaşma durumu, top
lumsal değişim hızı� baskıcı · ilgüç olduğunu belirlemişler ve 
iki tür siyasal topluluk oldu nu vurgulamışlardır: Toplumsal 
değişimin yavaş seyre . nırlı, çağdaş, gelişmiş uluslar ve 
baskıcı gizilgücün zayıf, siyasal şiddetin güçlü olduğu, çağdaş
lık düzeyi düşük, değişimi hızlı uluslar.91 

Görüldüğü gibi bu araştırmaların hiçbiri çarı>ıcı bir sonuca 
ulaşamamıştır. Çok çok, siyaset adarnlemnın Çoktan beri yap
mış oldukları ampirik saptamaları bilimsel bir dille yinelemiş
lerdir. O denli geneldirler ki, herhangi bir kehanet değerleri
nin bulanma olasılığı da fazla değildir. Belirli ölçüde nıutsuz 
olup da bazı umutlar beslemiş olan kişilerin ayaklanma olası
lıklarının bulunduğunu bilmemiz, ne düzeyde mutluluğun ya 
da mutsuzluğun dayanılabilecek düzeyin üstünde ya da altın
da olduğunu anlamamıza yetmez. Bu sonuçların somut siyasal 
gerçekiere uyarlanması g�ncllikle yanıltıcı hatta bütünüyle 
yanlış sonuçlar vermiştir. Orneğin siyaset bilimciler 1976 yılın
da Nikaragua'nın siyasal istikrara kavuştuğu kehanetini ortaya 
attıktan hemen sonra Sandinisı ayaklanma patlak vermişti[. 

Istatistik çözümlemelerin kesinliği tartışma konusu edilme
yecekse bile, en azından öngördükleri ve bülün toplumsal olu
şurnlara uymayan örtük kuramsal modelleri eleştirm�k zorun
ludur. Davies'inki gibi kurarnların öngördüğü davranış rasyo
nelliği, baskı ve sefaJet ortamlarında, yoksunluğun görece ol
madığı ve kişilerin kaybedecek bir şeyi kalmadığında görül
mez. Feierabend'lerin düşünceleri ise hızlı toplumsal değişim-
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!erin tehdidine açil karşı örgütlcnmclerle karşı çıkan ya da 
haskılara dayanarnayıp bütünüyle dağılan toplurnlara sistemli 
bakışı öngörür. 

Zaten bu açıdan bakıldığında sonuçsuz kalanların sadece 
ampirik araştırmalar olmadığı da görülür. Toplumsal savaş, 
ayaklanma odakları (Che Guevara), şehir gerillası, öncü terö
rizm gibi Marksist etkili yaklaşımlar da gerçekler karşısında 
tuıunamamışlardır. Hem teknolojik gelişmeler onları aşmış, 
hem de proletarya ile köylüler, proleterler ile aydınlar gibi sı
nıflararası bütünleşmelerden beklenen toplumsal destek elde 
edilememiştir. 

II. Şiddet ve Toplumsal Kurarn 

Toplumsal kuramın amacı, şiddeti herhangi bir toplumsal 
fenomen gibi algılayıp anlamaya çalışmaktır. Olgu, bir sapkın
lık, bir felaket, önemli bir işleyiş bozukluğu gibi görülse bile, 
sosyolojik fenomenlereve dçğer yargıianna kapılmadan, onun 
toplumsal işleyiş bütünlüğü içinde irdelenmelidir. 

1. Işlevsel Yok/ıışınılllr • Böylesi bir açıdan bakıldığında şid
dete sosyolojik yaklaşımlar işlevsel olmaya, yani şiddetin top
lumsal dizge içindeki işlevini değerlendirmeye mahkum görül
mektedirler. 

A) E. W. Burgess92 gibi, Şikago okulundan toplumsal Dar
wincilik'e yakın bir sosyolog, çatışmaların yinelenmesi ve sa
vaşların işlevlerini vurgulamıştır. Gruplar, gelişme süreçleri 
boyunca giderek artan bir bütünleşme ve istikrara kawşurlar. 
Bu onlara daha fazla işleyiş güvenliği sağlar. Fakat öte yandan 
çevreye uyum yetenekleri azalır. Bu koşullar altında, çatışma
lar ve savaşlar, uyumsuzlaşan yaşlı bünyenin ölümüne benzer. 
Bunlar, yeni yönlere uzanan gelişmeyi sağlayan farklılaşmayı 
önleme süreçleridir. 

A. Mazrui'nin Afrika uluslarındaki bütünleşticici çalışma
lar93 konusunda geliştirdiği düşüncelerde de benzer değer
lendirmeler görülür. Çatışmalar, ilk temas şiddetli çarpışmalar 
yoluyla gerçek.leşse bile sonuçta, birbirleriyle iletişimi olmayan 
grup veya ulusların birbirlerine karışmalarına ve birbirleriyle 
iletişim kurmalarına olanak sağlar. 

LA. Coser'in94 de anırusattığı gibi, Spencer, Gumplowicz, 
Ratzenhofer, Sumner, Max Wcbcr Tönnies gibi klasik sosyo
loglar çatışmanın önemini yadsımamışlardır. Hatta Simnet ça
tışmanın bir tür grup toplurnlaşması olduğunu bile düşünmüş-
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tür. Coser bu sosyologların araştınnalannı geliştirerek, çatış
manın değişik işlevlerini ortaya koymuştur. Grubun bütünleş
mesi, yeni değerlerin oluşması, gerilimlerin azaltılması, yeni 
dengelerin kurulması, emniyet subaplarının oluşturulması ve 
geliştirilmesi gibi... Vardığı sonuç ise şudur: 

"Toplumsal bir sistemin temel aniaşımını dağıtmaya yönelik 
bir çatışmanın şiddeti, yapının katılığına bağlıdır. Böylesi bir 
yapının dengesini tehdit eden çatışmanın kendisi değil, düş
manlıkların birikerek, çatışma başladığında tek bir bölünme 
çizgisinde yoğunlaşmasına yol açan katılıktır."95 

Coser, bu görüşlerini geliştirerek, anlaşmazlık ve şiddetin 
toplumsal değişim içindeki işlevlerini irdelemiştir. Şiddet, bir 
gruba giren kişinin kendini ifade biçimi olarak gerçekleşebilir. 
Bir tehlike işareti olarak belirebilir. Sorunların ve anlaşmaz
lıkların başarılı bir çözüm yöntemi oluşu ise dikkat çekicidir: 
Ayaklanmalar ve terörizm, aşırı gruplar için taleplerin gözö
nüne alınmasını sağlama araçlarıdır ve bu yönde önemli başa
rılar elde edilmesine katkıda bulunabilirler. 

B) Metodotojik açıdan daha kesin bir gözlemle, toplumsal 
sistem içindeki görevi bakımından şiddeti kavramlaştınnak da 
olasıdır. Bu, değişik bütünleşme oranlarına sahip olabilecek 
işlevsel bir birim olarak anlaşılmalıdır. Içinde toplumsal ve 
ekinsel biçimlerin işlevsel etkileri görülür ve bunların belirli 
işlevsel istekleri karşıtayabilecek işlevsel yedekleri de buluna
bilir. Merton'un96 aykırılık ve sapıklık çözümlemesi bu tür 
yaklaşımlar için bir örnek niteliğindedir. 

Merton, her şeyden önce, her toplumun, bireyleri için yasal 
erekler ve hedefleri belirlediğini, aynı zamanda da bunlara 
ulaşmak için başvurulacak meşru yöntemleri tanımladığını ve 
denetlediğini saptamıştır. Toplumsal yapı, bazı hedefleri mut
lak değerli olarak belirleyebilir ve onlara ulaşmak için seçile
cek yöntemleri sınırlamaya bilir. Böylece bu tür hedeflere ulaş
mak için her yol meşru olur ve bu da giderek büyüyen aykırı
Iıkiara yönelinmesine yol açar. Ot e yandan, toplumda sadece 
izin verilen yöntemlerin kullanılmasında ısrarlı da olunabilir 
ki bu durumda bunlar konfonnist uygulamalar için birer he
defe dönüşür. Ereklerio koşulsuzca uygulanması eylemin ah-
13kötesileşmesine yol aÇar, sadece yöntemler üzerinde durul
ması ise onu kuralcılaştırır. Kişiler toplumsal normlara uyum 
sağlama açısından değişik tutumlar sergileyebilirler: Konfor
mizm (ereklerin ve yöntemlerin kabulü), yenilikçilik (kişinin 
erekleri kabul edip yöntemler konusunda yasallığın ve suçun 

83 



sınırlarını zorlama pahasına yenilikler araması), kuralcılık (ki
şilerin her türlü rizikodan uzak durmaya karar vermeleri), ka
çış (kişilerin toplumdan kopmalrm ve belirlenmiş ereklerle 
yöntemleri terkederek norm dışı yaşamaya başlamaları) ve 
son olarak da isyan (Kişinin, crcklcrle yöntemler arasındaki 
uyurnun daha iyi olduğu bir toplum yapısını siyasi olarak sağ
lamanın arayışı içine girmesi) ... Bu açıdan şiddetin yeğlenmcsi 
için birçok neden belirmektedir: Toplumsal bakımdan meşru 
ereklere ulaşma yolunda sapkın bir tutum olması (suç genel
likle servet kazanmak isteyenler tarafından işlcnir), toplumca 
kabul edilmiş hedef veya yöntemleri değiştirmeye yönelik 
ayaklanma hareketi olması gibi ... Çağdaş toplumlarda şiddet 
uygulamalarını incelerken, şiddetin kılgıcı, belirli bir düzeye 
kadar meşru bir anlaşmazlık denetim aracı olduğunu belirt
miştir. T. Parsons'un toplumsal süreç içinde gücün yeri konu
sundaki çözümlemeleri de97 aynı doğrulludadır. Parsons'a 
göre güç, caydırıcılık, yaptırım veya egemenlik göstermeye yö
nelik toplumsal bir etkileşim biçimi, zorlama ve zorunlulaştır
manın ve giderek iktidarın· başvurabileceği son u mar duru
mundadır. Iktidar tıpkı inandırmaya yönelik etki ya da kışkırı
maları olası kılan parasal güç gibi kuralcı bir iletişim veya top
lumsal bir denetim yöntemidir. Kışkırımanın temeli çıkardır. 
lnandırma için uzlaşı gerekir. Iktidarın zorlama yöntemi ise 
başka uroarı kalmayınca güce başvurmaktır. Para ile iktidarı 
karşılaştıran Parsons, ikisinin de benzer dolaşım biçimlerine 
sahip olduklarını ifade etmiştir. Iktidar da, para sürümü de 
aynı sorunlardan etkilenirler. Bu sorunlar enflasyon ile deflas
yondur. Parsons kuramının ilginç yanı, toplumsal sistemde gü
cün aynı zamanda hem marjinal hem de merkezi olduğunu 
kabul etmesidir. Her ne kadar açık bir şekilde sadece iktidarın 
kendine itaat edilmesine gereksinimi varken, yani başka uma
rı kalmadığında görülürse de, aslında bütün zorlama süreçle
rinde hatta uzlaşımlar ortadan kalktığında inandırma ve kış
kırtmanın güvenceleri olarak hep gündemdedir. Toplum güç 
kullanmaktan kaçınır ve onun yerine tehdit veya kanıtlama 
yöntemleri gibi tüzel yöntemlere başvurursa da güç, bir olası
lık olarak toplumsal ilişkiler ufk.undan hiç eksik olmaz. 

2. Sistemli Bakış Açısı • Sistemi, "belirli bir çevreye göre bir
birlerine, hem birbirleriyle hem de dış değişkenieric ilişkile
rinde davranış düzenliliği göstermelerini sağlayacak şekilde 
bağımlı bir değişkenler bütünü" olarak tanımlayacağız. Bir 
merkezi ısıtma tesisatı, kazanı ve tennostatıyla bir sistem ör-
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neğidir. Organları ve düzenleme süreçleriyle bünyeler de birer 
sistemdirler. Dış değişkenler değiştikçe sistemler durum de
ğiştirir. Durumun değişmesi sistem içinde dengelerin değiş
mesi demektir. Sistem, ya yıkılır, ya yerini başka bir sisteme 
bırakır, ya da denge değiştirir. 

Bu açıdan bakılınca şiddet, sağlamlığını tehdit eden input
larla karşı karşıya kalan bir sistemdeki değişimlerle bağlaşık 
görülmektedir. 

J. Galtung, siyasal saldırganlığın bu görüşü destekleyen ya
pısal bir modelini önermiştir.98 Bir toplumsal sistem içinde 
kişilerin gelir, eğitim, etki, siyasi iktidar, mesleksel itibar gibi 
hiyerarşik konumlarının bulunduğu kabul edilirse, şiddetin 
değişik boyutlardaki konumları tutarsız ve uyumsuz kişilerce 
uygulandığını önermek olasılaşır. Örneğin iyi eğitim görmüş 
kişiler bu durumlarına uygun mesleksel konumlara ve gelir 
düzeylerine ulaşamazlarsa, asi bir ulam oluşturabilirler. Gal
tung, sonuç olarak, toplumsal yaşamın sınırlı ve konum farklı
lıklarının az olduğu toplumların istikrarlı olacaklarını belirt
miştir. Bu açıdan, sosyalist toplumlarda bir aşırı istikrar göz
lenmektedir. Çoğulculuğun yüksek düzeylere ulaştığı toplum
larda, ölçüticrio çoğulculuğu sayesinde herkesin şu ya da bu 
şekilde bir dengeye oturabilmesiyle de belirli bir istikrara ka
vuşulabilir. 

Uluslararası durumun sistemli çözümlemeleri,99 uluslarara
sı sistem istikrarının, çevredeki değişiklikleri uygun biçimde 
karşılama yeteneklerine bağlı olduğunu ve bu yüzden de sis
tem karışıklıkları aşamadığında ya da üyelerinin gereksinimle
rini karşılayamadığında bir çözülme sürecinin başladığını, bir
birlerininkilere benzer ifadelerle vurgulamışlardır. Buradan 
yola çıkarak değişik uluslararası sistemleri, her birinin istikrar 
koşullarını ve çözülme tehlikelerini de irdeleyerek inceleyebi
liriz. Nükleer silahianma süreci öncesindeki geleneksel güç 
dengeleri sistemi, iki kutuplu sistem, iç örgütlenmelerinde çe
şitli hiyerarşi kademeleri bulunan uluslarüstü bloklar sistemi, 
çokkutuplu sistemler gibi... 

' 

3. Marksixt Ya�un - Marksist toplum kuramı şiddete özel 
bir yer ayırır, çünkü ona göre tarihsel gelişimi harekete geçi
ren etken sınıf kavgasıdır. Marksist kurama göre anlaşmazlık
lar uzlaşmalar yoluyla çözülemezler. Anlaşmazlıkların orta
dan kaldırılabilmeleri olası değildir. Her toplumsal ·rejim an
tik, feodal, Asya tipi, kapitalist gibi belirli bir üretim biçimiyle 
ve birbirlerine karşı duran sınıfların bulunması sonucunda da 
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bir egemenlik, sömürü, günün birinde de kaçınılmaz olarak 
şiddetli bir çatışma süreciyle özgünleşir. 

Bu koşullar altında şiddet tarihsel sürecin kaçınıhtmaz bir 
görünümü ise de, ancak ikincil ve dolaylıdır. Şiddet toplumsal 
değişimlere yolaçmaz. Toplumsal değişimler şiddetten yarar
lanırlar. Bu görüş, örneğin, Bolşevikler'in terörizmc niçin kuş
kuyla baktıklarını açıklayabilir. Şiddet eylemi değişimi tek ba
şına yaratamaz. Toplumsal ve ekonomik koşulların da birara
ya gelmeleri gerekir. Engels'in Anti Dühring'indelOO şiddetle 
ilgili bölümlcrin ana savı budur. Başka bir deyişle siyasal şid
det, tarihin ateşleyicisi değil yaratıcısıdır. Şiddet, ekonomik 
koşullara bağlıdır. Halbuki bunun tersi geçerli değildir. En
gels'in çözümlemesi, köleliğin bir ekonomik sistem ilkesi ol
madığını, aksine antik üretim biçimi gibi bir üretim rejiminin 

_köleliğe yol açtığını kanıtlamaya çalışmıştır. Ekonomik durum 
şiddeti belirler. Bunun tersi ise geçerli değildir. Engels bu açı
dan, ı 9. yüzyıl sonu silahlarının büyük sanayi için birer örnek 
oluşturduklarını vurgulamıştır: Zırhlı gemiler gerçek birer yü
zer fabrikadırlar. Böylece Engels şu sonuca varmıştır: Her 
türlü siyasal şiddet her şeyden önce ekonomik koşullara bağlı
dır. 

üçüncü bölümde bu savın çağdaş toplumlarda her zaman
kinden daha geçerli olduğunu belirlcdik. Anti Dühring'deki 
hangi ulamlamanın gizliden gizliye geliştirilmiş şu savın öne 
sijrülmesine yol açtığını ise anlamış değiliz: "Ozerkleşen siya
sal şiddetin iki ayrı yapısı olabilir: Ekonomik gelişme ile aynı 
doğrultuda ilerlemek ve bu gelişmeyi hızlandıracak ona katkı
da bulunmak veya ekonomik gelişmeye karşı çıkıp yenilmeye 
mahkum olmak."lOl 

Şiddetin yöntemlerinin ekonomik gelişme düzeyine göre 
farklılıklar göstereceğ� gerçeğini ise tartışmak bile olası değil
dir. Toplumsal etkileşimierin birbirlerine karşıt oldukları ve 
şiddetin bunlar arasında açıktan açığa olmasa dahi her zaman 
geçerli bir gerçek olarak süregeldiği de tartışma götürmez. 
Par.;;ons'un savına varmak için Marx'ın kuramma herhangi bir 
şey eklemek gerekmemcktedir.102 Ne var ki bu, şiddet her 
zaman tarihle aynı yönde gelişir demek değildir. tkisi arasında 
büyük farklılıklar vardır ve Marksist çözümleme bu durumu 
sadece ekonomik gelişmenin kaçınılmazlığıyla doğrulamakta
dır. Marx'tan hatta Lenin'den bu yana yeterince zaman geç
miştir. Artık giderek daha çok çelişki içermeye başlayan bu 
kaçınılmazlığı tartışmaya açmanın günü gelmiş olmalıdır. 
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4. Sonuç - Şiddet hakkındaki sosyolojik görüşlerin böylesine 
düşkırıcı olmaları, onların toplumsal işl�yişlerin ideolojik yük 
altında ezilen birer algılama biçiminden başka bir şey olmayış
lanndan kaynaklanmaktadır. Bu görüşler, toplumsal alan hak
kındaki düşüncelerimizi biçimlendirip sistemleştirdikten sonra 
gcncllcştirmcktedirlcr. Bizim de bu genelleştirmeler olmadan 
hareket edebilmemiz olası değildir. Halbuki pek çoğumuz ço
ğu zaman bunlara gereksinim duymayız. Hiçbir zorlukla da 
karşılaşmayız. 

Şiddetin işlevsel olduğu sistemlerin uyum çabalarından ya 
da dengesizlikleri nden doğduğu veya ekonomik güçlerin karşı 
konulamaz hareketinin sonucu oluştuğu şeklindeki açıklama
lar anlamaktan çok avundurmaya yöneliktir. Harekete geçme
ye katkıda bulunmasalar da bu, bir mitos rolü oynayarak (bu 
konuya gelecek bölümde, G. Sorel'den sözederken yine deği
neceğiz), kendinden daha dinamik bir eylem. gerçekleştirerek 
olur. Bunun için sağlam hedeflerin bulunmasına da gerek 
yoktur. Ayırdına varmaksızın, toplumsal savlardan dünya gö
rüşü ve felsefe alanlarına kayılmaktadır. 

III. Mikrososyolojik Araştırmalar 

Bu araştırmaların sonuçlarını şimdiye dek sıklıkla kullandık. 
Toplumsal psikolojiye yakın bu çalışmalar, belirli grupların 
şiddet karşısındaki tutumlarını, yargılarını, şiddetten yararlan
ma yöntemlerini ve şiddetin onların yaşamındaki yerini ince
lerler. 

Bu çalışmalar, her şeyden önce şiddetin sanıldığından çok 
daha yaygın olduğunu ve sanıldığından çok daha fazla kanık
sandığını ortaya koymuştur. Ayrıca gündelik şiddet gerçeği 
konusundaki görüşlerimiz, onun hakkında söylenen ideolojik 
ve mitossal sözlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklikler 
gösterir. 

Cezaevlerinde yapılan araştırmalar,l03 bu ortamda, yasa
larla ilgisiz biçimde örgütlenmiş, zorbalıkla ve ruhsal yaptırım
larla bastırılmaya çalışılan sürekli bir şiddet olgusunun varlığı
nı ortaya koymuştur. Mazlum çocuklar ve dayak yiyen kadın
larla jlgili araştırmalar ise aile ortamında akılalmaz ölçüde 
şiddet bulunduğunu saptamıştır. Aynı araştırmalar bu şiddetin 
nasıl olup da böyle ortamlarda yetişen çocukların benliklerine 
yerleştiğini de ortaya çıkarmıştır. Çağdaş toplumlardaki genel 
güvensizlik ortamının varlığı aslında suç ve bedensel saldırı la-
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rın genellikle birbirlerini tanıyan kişiler arasında gerçekleştiği
ni görmemizi engellemektedir. üstelik giderek bütün şiddeti 
cinsler arasındaki ilişkilerden ve tecavüzden ibaret sanmamıza 
neden olmaktadır. 

Polis örgütü ve polislerin olağan çalışmalarını konu alan 
araştırmalar, memurların görevlerini hiç de yasalann belirle
diği sınırlar çerçevesinde yapmadıklarını ortaya koymuş
tur: 104 Polisin görevi zaten bütünüyle yasal davranmak değil, 
bazı kuralların ve yasalann doğru uygulanmasım sağlamak ve 
düzeni korumaktır. Bu yüzden adalet düzencği ile polis ör
gütü arasında sorunlar olması, birbirleriyle uyum içinde olma
yan hedefler yüzünden doğal karşılanmalıdır. Zaten polislik 
mesleği, sürekli yaniışı ve olağandışıyı araştırmaya ve gözlern
lemeye dayalı olduğu için katı kişilikli unsurları cezbeder. 
Bunlar basmakalıp ve cezacı düşünce yapılarına sahiptirler. 
Kişilikleri bu yönde gclişmiştir. Aykırı bir polis memurunun 
vicdanıyla sık sık çclişkiye düşerek çatışmaya girmesi gereke
bilir. 

İncelenen gruplardan gciı.ç suçlu grupları, çeteler, rockerlar, 
toplumdışılar gibi bazıları için şiddet, kabul ve katılım değeri 
taşır. lOS 

Aynı çerçeve içinde sayılabilecek bu yaklaşımların tümü 
toplumlaşma sürecinin ve etkin ruhsal fenomenterin toplu
mun genel normlarana çoğu kez çok uzak bulunan altekinsel 
(subculturel) normların ve şiddetin denetimli management'ini 
sağlayan ya da aksine onu doruklara tırmandıran etkileşim 
kurallarının (Goffman) önemi üzerinde durmuşlardır. Bu yak
laşımlar aynı zamanda pratik önlemlere de yol gösterebilirler: 
Cezaevi yaşam koşullarının düzenlenmesi, polis memurlarının 
eğitimi, gençler için boş vakitleri değerlendirme çalışmaları gi
bi ... Bu da yine toplumsal yaşam_düzenlemesi, suçun ve sap
kınlığın denetlenmesi süreçlerinin bir parçasıdır. 

Aslında seçim hiçbir zaman düzenle şiddet arasında yapıl
ması gereken açık ve kesin bir seçim değildir: Sanıldığından ve 
kabul edilebilir düzeyden çok daha fazla şiddet vardır. üstelik 
bu şiddeti denetiemek için de çok fazla düzenleme vardır. Sö
zün kısası, ilk bakışta çelişkili gibi görünmekle birlikte, aslında 
işler ideolojik söylevlerde ileri sürüldüğünden hem daha iyi 
hem de daha kötü yürümektedir. 
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YEDINCI BÖLÜM 

ŞİDDET FELSEFELERİ 

Felsefe, eski Yunan'<.la doğduğundan beri, şiddet konusuna 
hep eğilmiştir. 

Felsefenin şiddeti ele alışı, henüz dahu mitos aşamasında 
iken, varlıkların doğasını açıklamaya çalışması ile başladı. 
Efes'li Herakleitos (t.O. 6. yüzyıl sonu - 5. yüzyıl başı), varlığın 
çatışma (polemos) içeren ve bu çatışma tarafından canlandırı
lan çelişik yapısını vurgulamıştı: "Çatışma her şeyin babası, 
her şeyin hakimidir". Karşıtların birbirleri ile olan sürekli çar
pışmaları doğa içinde sonsuz bir devinim sağlar. Her şey geçer 
ve hiçbir şey gelmez. 

Bir süre sonra Platon, şiddeti yeniden ele aldı. Ona göre 
şiddet, kendi kendine karşı bir meydan okumaydı. Filozof 
Sokrates, Gorgias'ta, gerçeğe diyalektik yoldan, kurallı özgür 
tartışma sanatı yolundan ulaşınaya çalışmış, bu yüzden de so
fistlerin tepkisini çekmişti. Sofistler en makul ve siyasal açıdan 
en yararlı kanıyı öne çıkarmaya yönelmişlerdi. Sofistlerin bu 
zararsız görüntülerinin altında yatan gerçek, şiddete yatkınlı
ğın ta kendisiydi. Calliktes ve Palos, inandırmayı başaramadık
larında ya da daha kısa yoldan inandırmak istediklerinde şid
dete başvurmuşlardır. 

Böylece ilk çalışmalar başlamış oluyordu. Filozoflar kendi
lerini şiddet karşıtı, güç kullanarak çarpışma yerine söyleşme, 
özgür tartışma ve manlık yanlısı olarak tanımlıyorlardı. ' 

I. Şiddetin Ontolojileri 

Herakleitos öğretisinde de olduğu gibi, şiddetin relsefi algı
lamaları büyük ölçüde başlangıçta saptanan antolajik seçime, 
yani varlığın doğası hakkındaki ya da daha basit bir anlatımla, 
e�yanın doğası hakkındaki görüşlere bağlıdır. 
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1. Varlık ve Ofumj·uz}uk - Varlığın bünyesinde çelişki veya 
olumsuzluk ilkelerinin bulunduğunu kabul eden düşünceler, 
şiddet gerçeğini de kabul ederler ve şiddet kavramında varh
ğın temel yapısını görürler. Hegel'in felsefesi bu konunun be
lirleyici bir örneğini oluşturur. 

Hegel'in töz ( cevhcr) adını verdiği varlık, bir öznedir. An
cak gelişim hareketi ile gerçekleşir ve "var" olur. Bu hareket 
kavgasız ve acısız gerçekleşemez. Yaşam, zihin, doğanın gelişi
mi, tarih, Varlık belirtileridir ve bu belirtiler "ciddiycte, acıya, 
sabıra ve olumsuzluğun işlenmesine gereksinim duyar". Pht!
nomCnologie de I'Esprit (Zihnin Fenomenolojisi) önsözündc 
ölüm, savaşlar, insanlar ve uygarlıklar arasındaki mücadeleler 
Varlık yaşamının ilerlctici belirti yöntemleridir. "Sebep, kişile
rin karşı karşıya kaldıkları berelenmelerin etrafında sonsuza 
dek kalmaz çünkü özel erekler evrensel ereklerio içinde kay
bolurlar".l06 Belirtinin bu devinimi tasarlanmış diyalektiğin 
Platoncu olmaktan çok Herakleitoscu düşünce bağlamında 
hareketidir. Karşıtlar da işte böyle uzlaşmaların sonucima ka
dar sürdüriilen ve tarihin sonuna kaçlar sürdürülerek olan bir 
devinimin içindedirler. 

Marx'ın düşünceleri büyük ölçüde, mutlağın gerçekleşmesi 
ile sonuçlanacak bir olumsuzluk ontolojisinden etkilenmiştir. 
Tarihsel gelişim süreci, üretici güçlerin ve toplumsal üretim 
ilişkilerinin tutuştuğu ve "insanlığın gereksinim egemenliğin
den özgürlük egemenliğine sıçramasını'' sağlayacak komünist 
toplum içindeki uyumlu dengesini bulana değin sürecek olan 
sınıf kavgasının sürecidir. 

20. yüzyılda Hegel ve Marx'tan esinlenen filozoflar ve 
Frankfurt Okulu düşünüderi (Adorno, Horkheimer, Pollock, 
Loewenthal, Kaliforniya'ya yerleşmesinden önce Marcuse) de 
Varhk'ı olumsuzluk ve çelişki olarak görürler fakat onlar, so
nuçta Mutlak'ın varoluşunu belirleyecek olan uzlaşma ilkesini 
benimsemezler: Diyalektik her zaman olumsuz olmuştur ve 
her zaman olumsuz kalacaktır. Uzlaşı

. 
mesihçi bir ülküdür. 

Hep beklenir, hep umulur, hiçbir zaman da gerçekleşmez. 20. 
yüzyılın totaliter rejimlerinde ulaşıldığı sanılan, bu ülkünün 
sapkın ve yanıltıcı bir biçiminden başka bir şey değildir. Bu 
durumda felsefe bilinci kökten kötümser ve uzlaşmaz bir dü
şünceye dayanır ve gerçeğin bütün saptırımlanna duyarlı kalır. 

2. Ya-ram Felsefeleri - Bunlar da şiddetle ilgilenmişlerdir. Bu 
felsefeler, şiddetin, canlıların kendilerini bulundukları onam 
içinde ifade edebilmelerini sağlayan davranışlardan, bu ortam 
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içinde karşılaştıkları saldırıla_rdan ve rakiplerinin d_üşmanhkla
rından soyutlanamayacağını savunmaktadırlar. Bu durumda 
şiddet, yaşam savaşı ve güçlülerin seçilmesi olarak kabul edi
len gelişimin temel ilkesi olarak algılanır. Varlık yaşamdır ve 
çatışmasız, kavgasız yaşam olmaz. Bu düşünce Hegel'de bile 
vardır. 19. yüzyılda Darwin'in evrimciliği, Spencer'inkiler gibi 
evrimci düşüncler, toplumsal Darwincilik gibi fikirler için bir 
temel oluşturmuş, W. James, G.H. Mead, J. Dewey ve Peirce 
pragmatizminin ise oluşumunu etkilemişti. Engels Mark
sizm'i, belirli yönleriyle, Hcgel kalılı ile sistematik ve dogma
tik evrimci bilimciliğin bir sentezini yapmaktadır. 

Başka bir ufuktan gelmiş olan filozof Nielzche de, Schopen
haucr'in istem felsefesinden yola çıkarak yaşama övgüde bu
lunmuş, fakat güçlülerin başarısını tartışmadan kabul etmek 
yerine, kalabalık ve örgütlü zayıfların giderek nihilizme varan 
uygariaştırma ve eğitme süreçleriyle güçlüleri denetim altına 
aldıkları süreçleri elcştirmiştir. Nictzche'nin görüşleri Dar
win'inkilere karşıdır. Nietzche, uygarlığı güçlülerin etkisizleşti
rilmesi olarak görmüş, Zerdüşt'ündc ( 1891) ve Ecce Ho

·mo'sunda (1908) rizikoyu ve tehlikeyi seven, yaşarnını üstün 
bir biçimde ifade edebilen, güçlü olabilmek isteyen insanüstü 
bir varlığın gelişmesini dilemişti. Böyle bir Nietzcheci açıdan 
bakıldığında "güç ya da şiddet, evrimcilerin yaşamı doğal bir 
ifade biçimi olarak kabul edişleri gibi yalın olarak algılana
maz, eleştirilemez, yargılanamaz. Artık güçsüzlerin güçlüleri 
etkisizleştirici, uysallaştıncı yetenekleri ile, güçlülerin kendile
rini kabul ettircbilme yeteneklerini birbirlerinden ayırdetmek 
gerekmektedir. Şiddetin özünde bile, bir tarafta iyi şiddet ile, 
öte tarafta yaşama karşı olduğu için sapkın, bozuk, değişik şid
detin çelişkisi vardır. 

3. G. Sorel - Georges Sorel'in107 siyasal düşüncesi ile şiddet 
felsefesi, yaşam felsefecilerinin, pragmatizmin ve devrimci 
toplumcu fikirlerio bütün belirsizliklerini içerir. Sarel'in öv
düğü şiddet, yoketme gücü devletlerin varlıklarını dahi soniJ. 
crdirebilecek boyuttaki genel grevierin şiddetidir. Bu, bmjuva 
iktidarının gösterchileceği tepkilere ve uygulayabileceği baskı
lara hiç benzemez. Bütün bir sınıfın topyekün ayaklanması 
sözkonusudur. Hiçbir şeyle karşılaştırılamaz ve utkudan başka 
bir şekilde sonuçlanması da olası değildir. Şiddet, iktidarın ele 
geçirilmesine fakat aynı zamanda d.a proletaryanın kendini 
bulmasına, kendini tanımlayabilmesine ve özgünlüğü içinde 
kendini ifade edebilmesine yarar. Böylece ele geçirilen iktidar 
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ise, daha önceleri hiç görülmemiş bir siyaset dünyası yaratır: 
Artık bir egemen grubun yerini başka bir egemen grubun al
ması sözkonusu değildir. Yepyeni bir siyaset çağı açılacaktır. 
Bu çağ da şiddet sayesinde kötülüklerinden arınmış bir çağ 
olacaktır. Sarel'in bilimsel felsefesi fazla aletçidir. Onu, varsa
yımları varlıklar üzerinde birer etki yöntemi olarak algılamaya 
yöneltmiştir: Bilimsel varsayımlar doğayı gerçekçi bir biçimde 
betimlcınckle yetinmcmeli, doğayı etkilernemizi de sağlamalı
dırlar. Siyaset için de aynı gerçekler geçerlidir. Tck fark, bura
da varsayımın mitos adını almasıdır. Mitos, "Tarihsel güçler 
bütünü olarak algılanabilccek bir imgeler sistemidir". Genel 
grevi n şiddeti bir mitostur. Baskı altında ' inleyen' proleter 
için bir eylem gücü yaratır. Sarel'in düşünceleri saf ve arındırı
cı şiddete bir övgü niteliğindedir. Bu şiddetin devlet tarafın
dan uygulanan baskıya benzer hiçbir yanı yoktur. Bu tür fikir
ler Sorel'i başkaldırı ve ayaklanma felsefelerine yaklaştırıyor
larsa da mitos'a ve onun kılgıcı işlemlerine övgüye, siyasal sc
rüvenlere ve şiddet kültünc de kapı açmaktadırlar.108 Sarel'in 
kendini böyle çelişkilerden kurtaramadığı, Mussolini faşizmi
nin belirli fikirlerini yönlendirmiş olmasından da anlaşılmak
tadır. 

4. Şiddet ve Mesihçilik - Bainbaşka bir felsefe geleneği ise, 
Yahudiler'in mesihçi fikirlerinden esinlenerek, şiddeti dini 
açıdan irdelemektedir. Bu görüş, büyük ölçüde laikleşmiş ve 
dünyasaliaşmış da olsa, yine de şiddeti kutsal tanrının mutlak 
gücünü kendine inanmayanlara göstermek için kullandığı ga
zabın insanlardaki karşılığı olarak kabul eder. 

Bu tür fikirleri W alter Benjamin'in Pour U ne Critique de la 
Violence'ında görürüz.109 Şiddeti bir yöntem olarak ele alan 
ve şiddetle hukuk ilişkilerini inceleyen Benjamin, hukukun 
oluşmasını sağlayan bir şiddetin varlığını vurgulamıştır. Hu
kuk, toplumsal güçlerin çatışması sonucunda bu şiddeti onay
lamıştır. Bu şiddetin yanısıra bir de "yöntem-şiddet" vardır. 
Bu şiddet hukuka saygı gösterilmesini, böylece ·de hukukun 
varlığını sürdürebilmesini öngörür. Demek ki, hukukun barış
sever yapısından sözetmek yanlıştır. Gerçi hukuk, toplumsal 
ilişkileri barışçı bir temele oturtur ama bunun sağlanabilmesi 
için şiddet kullanmak kaçınılmazdır. Benjamin'e göre idamın 
iğrençlik ve korkunçluğunun temelinde bu cezanın ada-leti 
koruyucu ve baskının hizmetinde oluşu ve hukukun kurumlaş
masını sağlayan şiddetin kanlı bir belirtisi olması yatmaktadır. 
Benjamin bunun üzerine ortaya "Hukuk kuramiarınca belirle-
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nenlerin dışında başka şiddet türlerinin de bulunup bulunma
dığı" sorusunu atmıştır.l l O  Bu soruya Benjamin'in önerdiği 
yanıt olumludur: "Duru" bir şiddet türü vardır. Bu şiddet ke
sinlikle bir yöntem değil, doğrudan doğruya bir kızgınlık belir
tisidir. Hukuku varetmez, yokeder. Bu şiddet ne bir şey diler, 
ne de bir şey ister. Hiçbir istencin belirtisi değildir. Hiçbir dü
zenin kurulmasına katkıda bulunmaz. Eşyayı, hatta yaşamı yo
kcdcbilir. Fakat bu tür bir şiddet bir yandan yok ederken bir 
yandan da canlıların ruh hallerini, onurlarının kutsal yapısını 
ifade edebilmelerine yarar. Hanna Arendl, şiddete ve ona ça
ğımızda yapılan övgülere karşı çıkınakla birlikte, gazabın do
ğurduğu şiddetin saf ve d uru yapısına da kısaca değinmiş
tir. ı 1 ı Ne yazık ki bu duruluk, tarihsel çirkinlcştirmeler yü
zünden usçullaştırılma tehlikesi altındadır. 

Saf, ani, uzlaşmaz şiddet fikri, G. Sarel'in görüşlerinde de 
vardır. Sorel'e göre, proleter şiddeti, hiçbir şeyin arayışı içinde 
değildir. Hiçbir şey istemez. Devleti yıkma düşüncesi de yok
lur. Sadece özgür üretici olan emekçinin varlığını ifade edebil
mesini sağlamaktadır. Sarel'den fazlasıyla etkilenmiş olan F. 
Fallan da, ezilenlerin vahşi ve usdışı ayaklanmalarla insanlık
Ianna kavuştukları, yenilgiden de usdışılıklarının sayesinde 
kurtuldukları mutlak ve vahşi bir şiddet kavramına yakınlık 
duymaktadır. 1 12  Jean Genet de, Amerikalı Kara Panter
ler'den ya da Alman Baader çetesinden (1976) yana tavır koy
duğu zaman, şiddet v� sertliği birbirlerinden ayrı iki kavram 
olarak algılamış, bir yanda duru, yaşama ve gençliğe özgü bir 
şiddetin olumluluğunun, bir yanda da örgütlü ve rasyonel bas
kının sertliğinin bulunduğunu vurgulamıştır. Bütün sorun, saf
lığın saflığını nereye kadar koruyabileceğini, dolaylılaşlırılma
ya, usçullaştırılmaya, yani yenilgiye ne kadar direnebileceğini 
saptayabilmektir. 

II. Ka.-şıhklıhk Felsereleri 

Şiddete başkaları ile ilişkiler ve öznelerarasılık aç'ısından 
bakmak da değişik felsefe yaklaşımları arasındadır. 

1. Hegel - Hegel, Phenom6nologie de I'Esprit'de (Zihnin 
Fenomenolojisi) efendi-köle diyalektiğini ortaya atarak bu tür 
çözümlemelerin yolunu açmıştır. 

Ona göre başlangıç noktasında öznel ben, dolaysız ve boş 
bir bilinçten başka bir şey değildi. Gelişmesi ve dış dünyadan 
bir şeyle ilişki kurup içerik kazanması gerekir. Bu da gerçekle-
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rin bağımsızlıklarını yadsıyarak onları sahiplenmekten ve tü
ketme isteğinden geçer. Bu durumda bilinç, kendini, ötekinin 
yok edilmesiyle kanıtlamak durumundadır. Doyurnun arzuyu 
yok etmesi gibi bilinç de kendini sürekli yok eder ve varlığını 
ancak arzunun yinelenmesiyle sürdürebilir. Buradan hareket 
eden Hegel, arzunun gerçek, bilincin dayanıklı gerçeğini sağ
layacak nesnesinin hem başka, hem de özerk nesne, kendisini 
arzulayan bilinçten kaçan, aynı zamanda ona karşı direnen bir 
nesne olması gerektiğini bildirmiştir. Bu durumda arzunun 
gerçek nesnesi ancak başka bir bilinç olabilir. Bilinç nesneler 
yoluyla değil, başka bilinçlerle karşılaşma yoluyla güçlenebilir. 

Sorun, arzu nesnesine dönüşen bir bilincin şeyleşmesinde, 
varlığa indirgenmesindedir. Burada, birbirlerini arzulayan, ay
nı zamanda da birbirlerini şeyleştiren iki bilincin çarpışması
nın ve şiddetinin kaynağı vardır. Çarpışmada bilinçterin her 
biri kendini diğerine bilinç olarak kabul ettirmek isterken 
öbürü de onu nesneye dönüştürmeye çabalayacaktır. Efendi 
ve kölenin diyalektiğinin temel ilkesinde bulunan ölümcül 
mücadele bu durumun daha iyi aniaşılmasını sağlar. Kendini 
bilinç olarak kabul ettinnek isteyen bir bilinç, nesne olmadığı
nı yani varlığı umarsamadığını ve yaşamı aşağsadığını göster
mek durumundadır. Yokolma tehlikesine utkuya ulaşıncaya 
kadar meydan okuyalıilen bilinç olarak kalabilecek, yaşamı 
ölüme yeğ tutan ise, bağımlı bilinç konumuna düşccektir. 
Efendi ile köle arasındaki asimetri işte budur. Bu diyalektiğin 
çözümünü sürdürerek efendi ile köleden birinin nasıl bir ya
rarlanma ilişkisine, öbürünün de nasıl bir 'dış dünyayı şekle 
sokma' ilişkisine girdiğini ve ikili bir tanınma sürecinin nasıl 
oluştuğunu irdelemeyeceğiz. Burada önemli olan, şiddetin, iki 
bilincin tanınma kavgasının özünde varolduğu, hatta tanınma
nın gerçekleşebilmesi için bir önkoşul oluşturduğudur. He
gel'e göre bütün bilinçlerin arzularının kökeninde başkalarını 
şeyleştierne yatar. Bu yüzden de şiddetten kaçınmak olası de
ğildir. Her şeyin özünde olan bu tanınma kavgası olmasaydı 
biz de olmazdık, toplum da olmazdı. Başka bir anlatımla baş· 
kası tarafından tanınma ve başkalarının tanınması sevgi ve te
miz duygulardan değil, çatışma ve kavgadan geçer .. 

2. Sartre • Sartre, Hegel'in düşüncelerine oldukça yakındır. 
Ona göre insansal gerçek, kendi için bir hiçleme, bir bilinçlen
me, bir hür tasarı yeteneğidir. Sartre, Hegel'in, varlığın kendi 
için ancak bir başkası yoluyla var olabileceği savında n ne denli 
mutlu olduğunu belirtmişti_r. Yalnız ve soyutlanmış özne (tek-
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bcncilik) yoktur. Her bilincin kendi varlığını kabul eden bir 
başka bilince gereksinimi vardır. Ya başkası nasıl tanınmakta
dır? Başkası, benim üstünlüğümü aşabilen,113 benden dünya
daki bir nesne olarak çekinen ve böylelikle bana bir doğa ka
zandırabilen, beni taşlaştırabilen, aynı zamanda da dünyayı 
kendi özgün bakış açısından görebilendir. Kısacası başkası, 
"Dünyayı benden çalan"dır. Ya da "Denetimin elimden kaç
masına yol açan"dır.1 14 Sartre bu ilişkiyi son dcreec tehlikeli 
görmektedir. "Görülmek beni benim özgüdüğüm olmayan bir 
özgürlük uğruna savunmasız bir varlık durumuna indirger ( ... ) 
Ben tehlikedeyim. Bu tehlike bir rastlantı değil, benim başkası 
için varlığıının sürekli yapısıdır."115 Başkası, başka bir ken
dim'im. Bizi "duru ve tam özgürlükten" başka hiçbir şey birbi
rimizden ayıramaz. Sartre'ın Critique de la Raison Dialecti
que'de belirttiği gibi bu eş, şeytansal bir eştir. Beni aşan bu üs
tünlüğe karşı ya başkalarının özgürlüğüne sevgiyle veya üzgü
lenmecilik.le davranarak ya da konuşarak yaklaşıp ona sahip 
çıkabilir, ya da bu üstünlüğü kendim aşmaya çalışabilir yani 
başkalarını ilgisizlik, arzu, nefret veya sadizm yoluyla nesne
leştirebilirim. Ne olursa olsun, durum her zaman çatışmasal 
olacaktır, çünkü bana göre başkası, bir karşılıklılık konumun
dadır. Başka bir deyişle "çatışma, başkası için varlığın özgün 
yanıdır."1 16 Toplumsal deneyimler, çatışma deneyimlerinin 
yanında ikincil kalır. Şiddet, öznelerarasılığın kaynağındadır 
çünkü başkaları ile ilişkiler aynıdır ve eş ile, alter ego (öteki 
ben) ile ilişkidedir. 

La Critique de la Raison Dialectique, bu çözümlerneyi en
dedik kavramı ile zenginleştirmiştir. "Herkesin basit varlığı 
başka birisi için ve herkes için sürekli bir yokolma tehlikesi 
demek olan enderlik tarafından tanımlanır."ll? Her birimiz
de belirli gereksinimler olduğu, kaynaklar da kısıtlı olduğu 
için, gerektiğinde başkalarını yoksunluk içinde ölüme dahi 
terkedebiliriz. Saf karşılıklılık bile birbirlerine göre çifte şey
tansallıklarından ötürü korkunç iki özneyi karşı karşıya getir
mekteydi. Enderlik katılmış karşılıklılık ise ortaya ölüm tehdi
di taşıyan, böylece kökten kötüyü oluşturan Otek.i'ni çıkarır. 
Sartre şiddeti, "Manikeizm egemenliği altında ve enderlik çer
çevesindeki insanın eylem yapısı" olarak tanımlamakta,IlB ve 
gerçek şiddet olayiarına da aslında hiç gereksinim olmadığını 
eklemektedir. Şiddet, insanların enderliği duyumsadıkları an
daki davranışlarının insanlıkdışılığıdır ve bu şiddet tarihteki 
ilk olumsuzluğu oluşturur. 
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L'Etre et le Neant'dan (Varlık ve Yokluk) Critique de la 
Raison Dialectique'e kadar Sartre, eşler arası çatı�ma olarak 
anlatılabilecek ilk görüşlerini korumuş fakal maddesel koşul
lara da gönderme yapmıştır: Kendi öz siyasal gelişimini de 
yansıtan konumunun düşüncclliği azalmıştır. 

3. Girard - R. Girard'ın görüşü, ilk Sartre'dan uzak olma
makhı beraber bütünüyle aksi yönde gelişerek düşüncelliğc 
dönüşü ünermiştir. Gerçekten de R. Giran..l, Freudcu veya 
Lorcnzocu görü�leri reddedcr. Arzu konuml:ırının yapısını ir
delcınck için bir ölüm içgüdiisündcn sözetmek gerektiğini ka
bul etmez. Konu bir özneyle bir nesne arasmdaki ilişkileric sı
nırlı değildir. Asıl sorun, aynı nesnenin çevresindeki çatışma 
ortamlarıdır. Çatışma ise, "Iki arzunun rastlantısal olarak aynı 
nesne üzerinde yoğunlaşmasının ürünüdür''. Oznc nesneyi ar
zular çünkü rakibi de aynı nesneyi arl.lllanıaktadır."1 19 Başka 
bir anlatımla, Girard'a göre hen bir nesneyi arLul:ıdığımda, ar
zuları m herneo nesneyi bir rakibimc bildirerek onun da aynı 
nesneyi arzulamasına yol açar. Arzu, yapısı itibariyle benzeşik
tir. Hep bir örnek arar. Bu yüzden de arzunun '·Mimesis"i 
(taklit hrırekcti) hep çatışma içerir. Durumun beklenebilecek 
bir şekilde tersine dönüşüyle de şiddet "Mutlak arzulananın 
anlam göstergesi"120 olur: Şiddet varsa, nesne arz:u edilebiliJ 
demektir. Buradan yola çıkan Giran.l, tören ve kurban kura
mıııı gcliştirmiştir. Taklitçi annnun şiddeti ilke olarak sınır ta
nımaz. Bitmek bilmez. bir çılgınca inlikarnlar süreci başlatır. 
Kurbanın işlevi bu şiddetin yönünü değiştirerek onu bir kur
bana çcvirmektir. Bu anlamıyla şiddet, kurucu bir nitelik de 
taşır: Toplumsal kuralların kuruluş ilkeleri arasında yer alır. 
Törenler ve kurbanlar şiddeti aldatırlar. Onu başka nesnelere 
yöneltirler. Böylece de arzular karşıtlığında kaçınılmazlaşan 
�iddctin tırmanması önlenmiş olur. Gelişmiş toplumlarda tö
ren ve kurbanın yerini hukuk sistemi almıştır. Intikamını ras
yonel ve tai-afsız işleyiş sistemi içinde örgütler, sınırlar ve giz
ler.121 

Şiddeti öznelerarasılığın yapısı içinde gören düşünceler, ki
şilerin kendilerini değerlendirdikleri, birbirleri ile çekiştikleri 
ve başkaları tarafından -onların kim olduklarını bile bilme
den- tanınmaya ve böylece belirli bir doğaya kavuşmaya çalış
tıkları çağdaş toplumlar gibi rekabet toplumlarından soyutla
namazlar. 17. yüzyılda Hobbes, herkesin herkese karşı sava
şından sözetmiş ve bunun ürünlerin ender olduğu doğa duru
munu ve özellikle de davranışları benzeşleştirmeye yönelik 
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kurallara bağlı olmayan insanların davranışlarının kestirile
mezliğini belirlediğini açıklamıştı. Levi'athan Devlet kurumu
nun işlevi, soyut hukuk düzenini yerleştirerek önceden kestiri
lebilirliği sağlamaktır. Şiddet konusunda Hobbes'un görüşü
nün en az taklitçi boş arzunun Kaliforniyalı mitosu ya da her 
şeyi hiçleştirmeye yönelik varoluşçu bakışın tiyatrosaflığı ka
dar sağlam olduğu kuşkusuzdur. 

III. Felsefi Sonuç 

Şiddet felsefeleri, genellernelerin pervasızca yapıldığı, mi
tosların ve kesin bildirgelerin bol olduğu kurgul (spekülatif) 
yaklaşımlardır. Sarel'in "Küçük Bilim"in kısmi çürütmelerin
den etkilenmeyen mitosu gibi onlar da eleştirisel uslamlama
lardan etkilenmezler. Hegel'in ölüm.üne kavgası, Sartre'ın ba
kışı, Girard'ın taklitçi arzusu, tartışılmadan kabul ya da redde
dilme durumundadır. Kabul veya red, kişisel deneyimlere ve 
kişilik yapılarına bağlıdır. Kendilerini kanıtlayamamış bireyler 
Hegel'in önerilerini tutarlı bulurlar. Ne yapacaklarına ve ne 
düşüneceklerine karar verebilmek için sürekli etraflarını kol
layanlar ise R. Girard'ı izlerler. Çekingen kişilikler, Sartre'.ın 
çözümlemelerinde kendilerini bulurlar. Uslamlama arayan 
eleştirmeci filozofa gelince o, laftan anlamayan ve rahatsız 
edici suçlamaları karşısında düş kırıklığı içindedir. 

Ne var ki, söyledikleri sert de olsa, hoşumuza gitmesc de bu 
filozofları elimizin tersiyle bir kenara itemeyiz. Mitasiarın 
gücü onlardadır. Mitastar şiddetin rasyonelleştirilmesine kat
kıda bulunurlar ve öyleymişçesine etkirler. Dünyayı algılama 
biçimimizi düzenler, ta i-af belirlernemizi sağlar, tutumlarımızı 
harekete geçirirler, mc1)rulaştırmalarımızda ve kınamalarımız
da etkin olurlar. Hobbes'un felsefesi baskıcı şiddeti meşrulaş
tırmaya ve düzene karşı gelişleri kınarnaya hizmet edebilir (ve 
etmiştir de .. ). Yaşam ve eylem felsefeleri 19. yüzyılda yayılma
cı, doğal kavgacı, elkoyucu ideolojileri desteklemişlerdir. Ni
etzche'in [ikirlerinin, özellikle karmaşık olmalarına karşın, 20. 
yüzyıl başında Pan-Germanisı propagandanın hizmetine so
kulmaları bütünüyle rastlantısal değildir. Sarel de Mussolini 
faşizmini etkilemiştir. Demek oluyor ki, şiddet felsefe uslam
lamalarının inandırıcı olmamaları onların gözardı edilmelerini 
gerektirmez. Onlar, içinde yaşadığımız dünyaya koşul olan be
timler dünyasının kurulmasını ve güçleomesini sağlarlar. Bu
raya kadar şiddetin olguları ve fenomenleri üzerinde durduk 
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fakat sözlerin ve betimlemelerin önemini de yok saymamalı
yız. Şiddet sadece olaylar değil, en az olaylar kadar onları diz
ginleme, yargılama, görme ya da görmezden gelme şeklimiz
dir. 

Şiddet felsefesi alanında kurgu! olmamaya karar veren bir 
yaklaşım kendini doğa ile ve onun kavram oluşumu ile sınırhı
mak zorundadır. Olayları, gerçekleri ve verileri bir yana bıra
karak, sadece bir kavramın hatları ve onun gerçekle şağdaşım 
şekliyle ilgilenir. 

Birinci bölümde hareket noktamızı belirledik. 
Şiddet kavramının göreceliği ve tanımlanamazlığı birer rast

lantı değildir. Bu durum, toplumsal gelişimierin çatışmasal çe
şitliliği belirleyen bir yaklaşım türüne özgüdür. Benzer olaylar 
benzer ölçütlere göre tepki görmeyebilir ve yargılanmayabilir. 
Belirli bir kavramın kullanılması için saptanması gereken 
normlar herkesçe paylaşılmayabilir. Normların ve bakış açıla
rının böylesine göreceli olması toplumsal alanın da bölünmüş 
olması yüzündendir. Bu durum da kah çoğulculuk, kah çelişki 
olarak algılanır. Hukuksal olanlar başta olmak üzere olaylan 
ve eylemleri yargılamamızı sağlayan sabit noktalar sarsıntı ge
çirdiğinde ya da bütünüyle yok olduğunda, meşru ve gayrı
meşru davranışları tartışmasız olarak belirleyen egemenlikler 
yerlerini karşıt görüşlere bıraktıklarında, siyasal kavramlar ço
ğu zaman uzlaşma kabul etmeyen karşıt tanımların nesneleri 
durumuna düşerler. Basit bir örnek vermek gerekirse, bir tu
tucu ile bir toplumcu, demokrasi ve eşitlik kavramlarından ay� 
nı anlamı çıkarmazlar. Elle tutulamaz, çokyüzlü yönüyle şid
det, toplumsal ve siyasal karşıtlıklan kutuplaştıran siyasal kav
ramlardan biridir. Genellikle olayları dizginlemekten çok 
olaylar hakkındaki yargıları belirlemeye yarar. Sorgulanama
yacak kesinlikle ulam olmadığı için, her grup, hatta her birey, 
bu kavram çerçevesi içinde kendi öz normlarına göre kabul 
edilemez bulduğu her şeyi eleştirir ve hepsiyle de mücadele 
eder. 

Yine birinci bölümde, şiddet kavramının kargaşalık, kural
ların yık.ılması, her türlü önceden kestirilebilirliğin yokolması 
tehditleri ile dolu olmasının ona çok yüksek bir dayanışma, 
coşku ve kınama gücünün bulunduğuna değindik. Şiddet, kar
gaşalığın egemen olduğu, klasik fılozoflann doğal ortam düze
yine indirgenmiş, her an her şeyin olabileceği bir toplumsal 
dünya görüşünü içerir. Yürürlükteki normların zayıf ve tartış
malı oldukları oranda böylesine bir övgü ve kınama yeteneği 
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kaçınılmazla�ır. Değerlendirme ölçütlerinin güvenilmezliği 
değerlendirmelerin yoğunlugu ilc kıt�ılaııır. Bu ylizl.Jen !-)il.Jdeı 
kavramının uyu))mazca kullamlarak çok çqitli olaylarla ara
sında h:ığ kurulmasının norm ve kurallar h:.ıkkıııda uyuwnnın 
zayır oll.Juğu ya da hiç olmadığı toplumlarda gcli!iiıni ya tartı!j
ma konusul.Jur ya da henüz olu�um halindedir. Biz buna l.Jaya
narak hüyle tophınıların çoğulcu ya lhl çcli�ik toplumlar ola
roık algılanahilcceklerini s;ıvunduk. Nt)rnıhır iizeriııdcki anla�
ınazlığın nedeni, adalcl kurumunun al.Jilliğiııc güvenin a�ın
nıası gihi geleneksel değerlerin yitmcsi ya da yeni nonnların 
gcli))tirilnıc <..ı!janıasmdaki tartı�mahır ohıhilir. Orncğin Fraıı
S<ı'l.Ja 'HO yıll:ırmdaki �iddct tırmanı!jı ilc ilgili ku!jkul:ır iki dc
ği�ik açıdan ele alınahilıni�tir. Burad<ı ul.Jald, düzen, haskı ko
nulanııl.Ja derin ve telılikcl i hir toplumsal uyu�mazlık göster
gesi algıl<ın<ıhilir. Bu manlık çerçevesinde gil.Jerek özsavunınoı 
yanlıları ilc baskınııı gcv!jck tutulmasını ho�gürchilcnlcrin sal:. 
l;;ı�ınası d<ı görülebilir. B;ı�kıı açıdan hı.ıkı.ınık aynı olguda, l.Jc
ği!jcn suç ve suçluluk km�ısında yeni normlar olu!jlurnıa ge
reksinim bilincinin t ırımını�ı l.Ja görülebilir. Iki ki birkaç yıl 
sonra hu tmlı�mııların ve onlara ko�ul olar<ık gdi�cn dii�üncc
lcrin, l.Jaha sağlam ve l.Jaha iyi illc�tirilnıi� yeni normlan mu�
tuı.ımakla t)ll.Jukları anla�ılacaklır. Datm şimdiden tıını�maloır 
şiddet konusundan güvensizlik konusuna kaymaya haşl;ınu�ıır 
ki bu l.Ja sağlanan gcli!jnıeyi göstermektedir. 

Gerçek �iddel sonıniarı hir y<ına bırakılacak olursa. lizcrin
<..le durulması gereken en önemli nokl<i, şil.Jl.Jel konusunun sa
deı.:c demokratik lopluınlan:a irddenmektc olduğudur. Ger
çekten l.Je hu toplumlar, içlerinddi bclirleyiı.:i hölünnıclerin 
v�ırlığını kahullenıncleri, onları iyi-kötü konınıaya ve yönct
ıneye çalı�ınaları hakımından diğer lt>plumlıınlan ayrılırlar. 
Başka toplumlarda da �iddet vıırdır. Az veya çok sık ve yoğun 
ol<ımk ya!janır. Fakat hir olgu ya d;ı hir sorun olmak kahul 
edilmez. Bun;ı hir ayrıklık, B1>livya'daki "Vi<llencioı''dır. ()nıda 
�il.Jdct, uygulamlıkı.;a kahul edilehilirlqcn ve kendini lwklt 
gösteren süylev ve ideolojilerin arl.Jına gizlennıekle<..l ir. Böyle
cc egemen güç kendini kahul etıirmcktc ve gerçek şiddet algı
lanam<ız olmakwdır. Artık karg<ı�alık, suçluluk, diii'.cnin ko· 
runnıoısı. temizlik, kar�ı devrim, cinnet gibi dcği�ik ulanıların 
içine gizlenerck yaşamak zonınl.Jadır. Bilindiği gihi Sovyetler 
Birliği'nde de rejim ka�ıtı yoktur. Sal.Jece hirkaç deli ilc top
lumsal asalaklar vardır. 

Şiddetin, �idl.Jel oloıylarını açıkhıy;ın bir kavram ol:.ırak orl<ı-
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ya çıkması, çağdaş toplumlardaki evrimin önemli bir parçası
dır. Çok uzun zaman boyunca, hatta ışıklar felsefelerinde bile 
siyasal şiddetten sözedilmiştir. O dönemlerde kavram, tutku
lar şiddetinden ve doğal unsurlar şiddetinden sözedilebilmesi
ni sağlıyordu. Şiddetin ortaya çıkması, özgün bir kavram ola
rak tematikleştirilmesi, sanayi toplumlarının siyasal toplumun 
geleneksel kadro ve değerlerinin yerlerini uygulayımsal ve bi
limsel rasyonalizme terketmeleri sürecinden soyutlanamaz. 
Bu bilinen değerler ve yerleşik ulaml:ırın paramparça oluşu
dur. Ne var ki bu buluşların sonuçları belirsizdilcr ve belirsiz
liklerini ha.l3. da korumaktadırlar. 

Bir yandan, üçüncü ve dördüncü bölümlerde de sözünü etti
ğimiz gibi şiddetin ortaya çıkışı, gerçek şiddetin kendini gös
termeye başlaması şiddet olaylarının kanıksanmasına ve ola
ğan toplumsal olaylar olarak kabul edilmelerine yol açmıştır. 
W ebersel bir dille, şiddet büyüsünün bozulması ya da şiddetin 
rasyonelleştirilmesi olarak adlandırdığımız olgunun olaylara 
çevrilen sinik bakışın gcnclleştirilmesini ve şiddetin daha 
güçlü olarak devreye girmeSini sağladığının tartışılacak yanı 
bile yoktur. Şiddet artık yokedilrılesi gereken bir felaket değil, 
toplumsal yaşamın sıradan bir parçasıdır. Bu bilinçlenmenin 
avantajları da vardır. Yararları kısmi de olsa, kesin uygulama 
önlemleri ile koşuttur. Geçmişte de koşuttu, hala da öyledir. 
Şiddet artık yadsınan ve saklanan bir olgu olarak değil, umar 
ve önlem bekleyen bir sorun olarak algılanmaktadır. Toplum
sal düzenlemelere bağlı bir olgudur. 

Bu yüzden, son olarak, çağdaş toplumların şiddeti alelade 
bir araç haline getirişlerinin, onu hesaba, yönetime ve deneti
me bağlayışlarının sinik ve kuru yöntemlerini kınadığımızı, 
şiddeti denetleme, etkisizleştirme, yeniden yönlendirme, kul
lanma ve genelde de azaltına yolunda kullanılan ve her zaman 
yenilenerek geliştirilen olanaklarını da hayretle karşıladığımı
zı belirtelim. 
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