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Sayfa Tasarımı Mürüvet Durna

ISBN 978-605-171-912-2
1. Basım: Mart 2019

Baskı ve Cilt
Melisa Matbaacılık
Çiftehavuzlar Yolu Acar Sanayi Sitesi No: 8 Bayrampaşa-İstanbul
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Ö N S Ö Z

Bu kitapta belki de insanlık tarihinde yaşanan en önemli şey sayılabilecek bir 
olgu ele alınıyor. İster inanın ister inanmayın –çoğunluğun buna inanmadığının 
farkındayım– uzun bir zaman diliminde bakıldığında şiddet giderek azalıyor ve 
belki de bugün türümüzün en barışçıl dönemini yaşıyoruz. Kuşkusuz bu azalma 
öyle kolayca düz bir çizgide gerçekleşmiyor ve şiddet sıfırlanmadı; ayrıca bu-
nun süreceğinden de emin olamıyoruz. Ama bu, binlerce yılı kapsayan zaman 
dilimlerinde savaşlardan çocuklara dayağa kadar gözlemlendiği gibi, geçtiğimiz 
yıllar içinde de gözle görülebilen aşikâr bir gelişme.

Şiddetin azalmasından etkilenmeyen yaşam boyutu yok. Her an kaçırılma, 
tecavüz ya da öldürülme endişesi içinde yaşıyorsanız, gündelik yaşamınız çok 
farklı olacaktır; sanatı, eğitimi ya da ticareti destekleyen kurumlar inşa edilir 
edilmez aynı hızla talan ediliyor ve yakılıp yıkılıyorsa, bunları geliştirmenin zor 
olacağı açık.

Tarih içinde şiddetin seyri doğrudan yaşamı etkilemekle kalmaz, şiddetin 
nasıl ele alındığını da etkiler. Anlam ve amaç duygumuz açısından, insan ır-
kının uzun bir zaman dilimindeki çabalarının bizi daha iyiye mi yoksa daha 
kötüye mi götürdüğü sorusundan daha temel ne olabilir? Somutlarsak, moder-
niteye –bireysellik, kozmopolitlik, akıl ve bilimin etkisiyle aile, kabile, gelenek 
ve dinin erozyona uğraması– nasıl bir anlam yüklemeliyiz? Bu da esas olarak bu 
dönüşümün sonuçlarına nasıl yaklaştığımıza göre değişecektir: bizi çevreleyen 
dünyayı suçun, terörizmin, soykırımın ve savaşın kol gezdiği bir kabus olarak mı 
görüyoruz, yoksa tarihsel standartlar ışığında baktığımızda geçmişte hiç olma-
dığı kadar barış içinde bir arada yaşama düzeyleriyle kutsanmış bir dönemde 
yaşadığımızı mı düşünüyoruz?

Şiddet eğilimlerinin aritmetik değerinin artı mı yoksa eksi mi olduğu sorusu-
nu yanıtlarken belirleyici etmenlerden biri de insan doğasına nasıl baktığımız. 
Gerçi biyolojiyi temel alan insan doğası teorilerinde şiddet konusuna genellikle 
kaderci yaklaşılıyor, zihnin boş bir beyaz sayfa olduğu teorisi de konuyu ilerle-
meyle ilişkilendiriyor, ama ben tam tersine bir bağlantı olduğu kanısındayım. 
Türümüzün, ilk ortaya çıktığı ve tarihsel süreçlerin başladığı dönemdeki doğal 
yaşam durumunu nasıl ele alıyoruz? Şiddetin arttığı inancı yarattığımız dün-
yanın bizi, belki de geri dönülemez biçimde kirlettiğini düşündürüyor. Şiddetin 
azaldığı inancıysa berbat bir halde işe başladığımızı ve uygarlığın hünerleri sa-
yesinde soylu bir yola girdiğimizi ve bu yönde devam etmeyi umabileceğimizi 
düşündürüyor.

Bu kalın bir kitap, ama böyle olmak zorunda. Birincisi, tarih boyunca şidde-
tin gerçekten azaldığı fikrinin kuşkuyla karşılanacağını, inandırıcı olmadığını, 
hatta bazen öfke doğuracağını bilerek, sizi buna ikna etmem gerekiyor. Özel-
likle “kan varsa, izleyicin artar.” düsturunu benimsemiş bir medya tarafından 
ortamın kızıştırıldığı koşullarda, bilişsel yetilerimiz yaşadığımız dönemlerde 
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şiddetin arttığına inanma eğilimimizi besliyor. İnsan zihninde bir olayla ilgili 
örnekler ne kadar kolay hatırlanıyorsa, o tür olayların o ölçüde sık gerçekleştiği-
ni tahmin etme eğilimi var ve yaşlılıktan ölüm haberleriyle karşılaştırıldığında 
kanlı katliam manzaralarının evlerimize ışınlanma ve belleklerimize kazınma 
olasılığının daha yüksek olduğu açık.1 Şiddet sonucu ölüm yüzdesi ne kadar dü-
şük olursa olsun, bu tür ölümlerin mutlak sayısı akşam haberlerini doldurmaya 
hep yetiyor, bu da insanların şiddete ilişkin izlenimlerini gerçek oranlardan ba-
ğımsızlaştırıyor. 

Tehlike duyumuzu saptıran bir başka etmen de ahlaki psikolojimiz. İşlerin 
giderek düzeldiğini söyleyerek kimseyi bir davayı savunmaya çağıramazsınız 
ve işin olumlu yanlarına değinmek isteyenlere genellikle çenelerini kapatma-
ları, insanları uyutup kayıtsızlaştırdıkları söylenir. Ayrıca, entelektüel kültürü-
müzün büyük bir bölümü uygarlık ve modernitenin ve Batı toplumunun iyi bir 
yönü olabileceğini kabul etmeye istekli değil. Ama belki de çevremizin şiddetle 
dolu olduğu yanılsamasını besleyen başlıca kaynak, tam da şiddetin azalmasını 
sağlayan güçlerden biri. Şiddetli davranışlardaki azalmaya şiddeti hoş gören ya 
da yücelten tutumlardaki azalma eşlik ediyor ve çoğu zaman baskın eğilim bu. 
Texas’ta bir katilin ilaç zerk edilerek öldürülmesi ya da etnik azınlıklardan bir 
kişinin holiganlar tarafından tehdit edildiği bir nefret suçu, insanlık tarihinde-
ki korkunç kitle kıyımlarının standartlarıyla değerlendirildiğinde oldukça hafif 
kaçabilir. Ama günümüzün bakış açısından bunları, standartlarımızın nasıl yük-
seldiğini değil, davranışlarımızın ne kadar alçalabileceğini gösteren işaretler 
olarak ele alıyoruz 

Bütün bu yerleşik fikirler karşısında sizi ikna etmek için sayılara başvurmak, 
veri setlerinden derleyeceğim bu sayıları da grafiklerle betimlemek zorunda ka-
lacağım. İncelediğim her alanda bu sayıların kaynağını açıklayacağım, taşları 
yerine oturtmak için de sayıları yorumlamaya çalışacağım. Anlamaya kalkış-
tığım sorun, aileden mahallelere, kabileler ve diğer silahlı gruplar arasındaki 
ilişkilere ve başta gelen milletler ve devletler arasındaki ilişkilere kadar birçok 
ölçekte şiddetin azalması. Ayrıntılı ele alındığında her şiddet türünün öyküsü 
kendine özgü bir seyir izliyorsa, her birinin ayrı bir kitapta ele alınması gereki-
yordu. Ama tekrar tekrar bugünün bakış açısıyla bunların hemen hepsinde ortak 
eğilimin azalma yönünde olduğunu görerek şaşıracaktım. Bu durumda, ortaya 
çıkış zamanları, süreçleri ve nedenleri arasındaki ortak özellikleri arayarak çe-
şitli eğilimleri tek bir kitapta belgelemek gerekiyordu.

Rastlantı sayılamayacak kadar çok şiddet tipinin aynı yönde ilerlediği ve bu-
nun açıklanması gerektiği konusunda sizi ikna etmeyi umuyorum. Şiddet tarihi 
genellikle ahlaki bir destan şeklinde, kötülüğe karşı adaletin savaşı olarak an-
latılıyor ve bu doğal, ama benim başlangıç noktam bu değil. Ben konuya geniş 
anlamda bilimsel yaklaşacağım, birtakım şeylerin neden yaşandığını açıklama-
ya çalışacağım. Barış doğrultusundaki belli bir ilerlemenin ahlakçı girişimci-
ler ve onların hareketleri tarafından gerçekleştirildiğini keşfedebiliriz. Ama bu 
gelişmenin teknoloji, yönetişim, ticaret ya da bilgi gibi daha düz bir açıklaması 
olduğunu da keşfedebiliriz. Şiddetteki azalmayı sonunda bizi mükemmel barışa 

1 Slovic, 1987; Tversky & Kahneman, 1973.
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götürecek durdurulamaz bir ilerleme kuvveti olarak da ele alamayız. Aslında bu 
farklı çağlarda insan gruplarının davranışlarıyla ilgili istatistiksel eğilimlerin 
bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan bir durum, bu haliyle de psikoloji ve 
tarih alanlarından bir açıklama getirmemizi, insan zihninin değişen koşullara 
nasıl yaklaştığı sorusunu yanıtlamamızı gerektiriyor.

Bu kitabın büyük bir bölümünde şiddetin ve şiddet kullanmaktan kaçınma-
nın psikolojisi ele alınacak. Sesleneceğim zihin teorisi, bilişsel bilimler, afektif 
ve bilişsel nörobilim, sosyal ve evrimsel psikoloji ve How the Mind Works (Zihin 
Nasıl Çalışır), The Blank Slate (Boş Sayfa) ve The Stuff of Thought (Düşüncenin 
Maddesi) başlıklı kitaplarda araştırdığım, insan doğasıyla ilgili diğer bütün bi-
limlerin bir sentezi. Bu yaklaşıma göre, zihin, bilişsel ve duygusal yetilerimizin 
beyinde işlendiği, temel tasarımını evrim süreçlerine borçlu olan karmaşık bir 
sistem. Bu yetilerin bir bölümü bizi çeşitli şiddet tiplerine yöneltiyor. Diğer bir 
bölümü, Abraham Lincoln’un deyişiyle “doğamızın iyilik melekleri” bizi işbirliği-
ne ve barışa yöneltiyor. Şiddetteki azalmayı açıklamanın yolu, kültürel ve maddi 
ortamımızda barışçıl güdülerimizi destekleyici nitelikteki değişikliklerin belir-
lenmesinden geçiyor.

Son olarak da, tarihimizin psikolojimizle nasıl yoğun bağları olduğunu gös-
termem gerekiyor. İnsanları ilgilendiren olayların hepsi birbiriyle bağlantılı; 
özellikle de şiddet açısından bu böyle. Hem zaman hem de mekan açısından 
baktığımızda, daha barışçıl toplumların genellikle aynı zamanda daha zengin, 
daha sağlıklı, daha iyi eğitilmiş, daha iyi yönetilen, kadınlarına daha saygılı ve 
alışverişe daha yatkın toplumlar olduğunu görüyoruz. Bu olumlu özelliklerden 
hangisinin erdemli döngüyü başlattığını, hangisinin ayağını bu gidiş yönüne 
uydurduğunu söylemek kolay değil ve insan kolayca, kültür şiddetten uzaklaş-
tığı için şiddet azaldı türünden tatmin edici olmaktan uzak döngüsel hatalara 
kapılabilir. Sosyal bilimciler sistemin içinde var olan ve açıklamaya çalışılan 
fenomenden kolayca etkilenebilecek “içsel” değişkenlerle, dış kuvvetlerin hare-
kete geçirdiği “dışsal” değişkenler arasında ayrım yapıyorlar. Dışsal kuvvetler 
pratik yaşamdan, teknoloji, demografi ve ticaret ve yönetişim mekanizmaların-
daki değişikliklerden kaynaklanabilir. Ama bunlar entelektüel dünyadan, yeni 
fikirlerin gelişip yaygınlaşmasından ve kontrolden çıkıp kendini besleyen bir 
süreçte yol almalarından da kaynaklanabilir. Tarihsel bir değişimin en tatmin 
edici açıklamasına dışsal bir tetikleyici saptayarak ulaşabiliriz. Ben de, verilerin 
izin verdiği kadarıyla, farklı şekillerde ve farklı zamanlarda zihinsel yetilerimizi 
etkileyen ve şiddetin azalmasına yol açtığı söylenebilecek dışsal kuvvetleri sap-
tamaya çalışacağım.

Bu sorulara hak ettikleri yanıtları verme çabası hacimli bir kitap çıkardı or-
taya; kitap öyle kalın ki varılan başlıca sonuçları burada özetlediğim taktirde 
öykünün tadını kaçıracağımı sanmıyorum. Doğamızın İyilik Melekleri altı eği-
limin, içimizdeki beş şeytanın, dört iyilik meleğimizin ve beş tarihsel kuvvetin 
öyküsü.

Altı Eğilim (2.–7. bölümler). Türümüzün şiddetten uzaklaşma öyküsünü ortaya 
çıkaran birçok gelişmeye belli ölçüde tutarlılık kazandırmak için, bunları altı 
önemli eğilimde gruplandırıyorum.
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Birincisi, türümüzün evrimsel tarihinin en uzun bölümünü oluşturan avcılık, 
toplayıcılık ve bahçe tarımı toplumlarının anarşisinden, binlerce yılı kapsayan bir 
geçiş süreci sonunda, yaklaşık beş bin yıl önce, kentleri ve devlet yönetimleriyle 
ilk tarımsal uygarlıklara geçiş. Bu değişimle doğa durumundaki yaşamın ayırt 
edici özelliği olan gruplar arasında sürekli tekrarlanan baskın ve çatışmalarda 
azalma olduğu ve şiddet sonucunda ölümlerin yaklaşık beşte bire indiği görü-
lüyor. Barışı zorunlu kılan bu süreci Pasifikasyon Süreci olarak adlandırıyorum.

İkinci geçiş beş yüz yılı aşkın bir süreyi kapsıyor ve en iyi Avrupa’da belge-
lenebiliyor. Ortaçağın sonlarından 20. yüzyıla kadar, Avrupa ülkelerinde cina-
yet oranlarında on kat ile elli kat arasında bir azalma gözlemleniyor. Sosyolog 
Norbert Elias klasikleşen kitabı The Civilizing Process’de (Uygarlık Süreci) bu 
şaşırtıcı azalmayı paramparça feodal topraklar büyük merkezi krallıklarda bir-
leştirilerek merkezi otoritelerin ve ticaret altyapısının oluşturulmasına bağlıyor. 
Elias’a atıfta bulunarak, bu eğilimi Uygarlaşma Süreci olarak adlandırıyorum.

Birkaç yüzyılı kapsayan üçüncü geçiş 17. ve 18. yüzyıllarda gerçekleşen 
Akıl Çağı ve Avrupa’daki Aydınlanma Çağı (ama bu sürecin öncülleri klasik 
Yunanistan’da ve Rönesans’ta görülüyor, dünyanın başka bölgelerinde de buna 
benzer süreçler var). Bu geçiş sürecinde despotizm, kölecilik, düello, adli işken-
ce, batıl cinayetler, sadist cezalandırmalar ve hayvanlara zulüm yapma gibi top-
lumsal yaptırım biçimlerini ortadan kaldıran ilk örgütlü hareketler ve ilk siste-
matik pasifizm kıpırtıları gözlemleniyor. Tarihçiler bazen bu dönemi Hümanist 
Devrim olarak adlandırıyorlar.

Dördüncü önemli gelişme İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkıyor. O 
zamandan bu yana yarım yüzyılı aşkın bir süredir tarihte hiç görülmemiş bir 
durum yaşanıyor: büyük güçler ve genel olarak gelişmiş ülkeler artık birbirle-
riyle savaşmıyorlar. Tarihçiler bu uğurlu durumu Uzun Süreli Barış olarak ad-
landırıyorlar.2

Beşinci eğilim de silahlı çatışmalarla ilgili ama daha belli belirsiz bir du-
rum. Okurlar buna inanmakta zorlanabilirler, ama 1989’da Soğuk Savaşın sona 
ermesinden bu yana dünya çapında bütün örgütlü çatışmalarda –iç savaşlar, 
soykırımlar, otokratik devlet yönetimlerinin baskıları ve terörist saldırılarda– 
azalma var. Bu sevindirici durumun gelip geçici olabileceğini kabul ederek, onu 
Yeni Barış diye adlandıracağım.

Son olarak da, simgesel başlangıcını 1948’de İnsan Hakları Bildirgesinin ila-
nında bulan savaş sonrası dönemde, etnik azınlıklara, kadınlara, çocuklara, eş-
cinsellere ve hayvanlara yönelik şiddet gibi daha küçük çaplı saldırganlıklara 
karşı duyulan nefretin giderek arttığı gözlemleniyor. İnsan hakları konseptinden 
kaynaklanan bu yan ürünler –yurttaş hakları, kadın hakları, çocuk hakları, gey 
hakları ve hayvan hakları– 1950’lerin sonlarından bugüne kadar süren zincirle-
me bir dizi hareketle ortaya konuldu; bu süreci de Hak Devrimleri olarak adlan-
dıracağım.

İçimizdeki Beş Şeytan (8. bölüm). Birçok kişi içten içe Akışkan Şiddet Teorisine 
inanıyor; bu teoriye göre insanların içinde giderek tırmanan ve belli aralıklar-

2 Gaddis’in katkısı, 1986.
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la dışarı atılması gereken bir saldırganlık dürtüsü (ölüm içgüdüsü ya da kana 
susamışlık) var. Hiçbir şey şiddet psikolojisine ilişkin çağdaş bilimsel yakla-
şımdan bu denli uzak olamaz. Saldırganlık, bırakın tırmanan bir dürtü olmayı, 
başlı başına bir güdü de sayılamaz. Saldırganlık çevresel tetikleyicileri, mantık-
sal yapıları, nörobiyolojik temelleri ve toplumsal dağılımları farklılık gösteren 
birden çok psikolojik sistemin çıktısı. Sekizinci bölümde bunlardan beşi ele alı-
nacak. Yırtıcı ya da araçsal şiddet belli bir hedefe ulaşmak amacıyla uygulanan 
kullanışlı bir vasıta yalnızca. Hakimiyet mücadelesi, bireyler arasındaki maço 
beden diliyle ya da ırksal, etnik, dinsel ya da ulusal gruplar arasındaki üstünlük 
mücadelesi biçiminde ifade bulan bir otorite, prestij, ihtişam ve iktidar dürtü-
sü. İntikam misilleme, cezalandırma ve adalet doğrultusundaki ahlaki dürtüden 
besleniyor. Sadizm bir başkasının acı çekmesi karşısında duyulan haz. İdeoloji 
ise genellikle bir ütopya çerçevesinde sınırsız iyiliğin ardında koşulurken sınır-
sız şiddet kullanılmasını haklı kılan, paylaşılan bir inanç sistemi.

Dört İyilik Meleğimiz (9. bölüm). İnsanlar (tıpkı doğuştan kötü olmadıkları gibi) 
doğuştan iyi sayılamaz, ama donanımlarında onları şiddetten uzaklaştıran, iş-
birliğine ve fedakârlığa yönlendirebilen güdüler var. Empati (özellikle duygudaş 
kaygı ve ilgi anlamında empati) bizi başkalarının acılarını hissetmeye ve onların 
çıkarlarını kendi çıkarlarımızla eşleştirmeye yönlendiriyor. Özdenetim dürtüle-
rimizle hareket etmenin sonuçlarını önceden görerek onları baskılamamızı sağ-
lıyor. Ahlak duygusu belli bir kültürde insanlar arasındaki etkileşimleri yöneten 
bir dizi norm ve tabuyu kutsuyor; çoğu zaman (bunlar kabileye ait, otoriter ya 
da püriten normlarsa) şiddeti artırıcı etki yapmakla birlikte, zaman zaman şid-
dette azalma da sağlayabiliyor. Ayrıca akıl yürütme yetimiz sayesinde kendimizi 
dar kafalı bakış açılarımızdan kurtarmamız, yaşama biçimlerimizi sorgulama-
mız, bizi daha iyi bir yöne götürebilecek yolları araştırmamız ve doğamızın di-
ğer iyilik meleklerinin uygulamalarına kılavuzluk etmemiz mümkün olabiliyor. 
Bir bölümde de, Homo sapiens’in yakın tarihinde biyologların genom değişikli-
ği olarak nitelendirdikleri anlamda teknik olarak şiddete daha az yatkın olma 
doğrultusunda evrilip evrilmediğimizi değerlendireceğim. Ama bu kitabın odak 
noktası doğrudan çevresel nitelikteki dönüşümler, tarihsel koşullarda sabit bir 
insan doğasını farklı yollara çeken dönüşümler olacak.

Beş Tarihsel Kuvvet (10. bölüm). Kitabın son bölümünde barışçıl güdülerimizi 
destekleyen ve şiddette birçok azalmaya yol açan dışsal kuvvetleri saptayarak 
psikolojiyle tarihi yeniden bir araya getirmeye çalışacağım. Leviathan’ın ya da 
meşru şiddet kullanma tekelini elinde tutan bir devlet ve yargı sisteminin gü-
cünü kötüye kullanma cazibesine kapılmış saldırıları etkisizleştirmesi, intikam 
dürtüsüne ket vurması ve bütün tarafların kendilerini iyilik meleklerinin ya-
nında görmelerine yol açan kendine yontucu yanlılıkların üstesinden gelmesi 
mümkün olabilir. Ticaret herkesin kazandığı pozitif toplamlı bir oyun; teknolo-
jik gelişmeler uzun mesafeler arasında ve giderek genişleyen taraflar arasında 
mal ve fikir değişimine olanak verdikçe, öteki olarak nitelendirdiklerimizin ya-
şayanları ölülerinden daha değerli oluyor ve bu kişileri şeytanlaştırma ve insa-
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ni özelliklerden yoksun sayma* olasılığımız azalıyor. Feminizasyon kültürlerin 
kadınların hak ve değerlerine giderek daha fazla saygı gösterme süreci. Şiddet 
büyük ölçüde erkeğe özgü bir zaman geçirme tarzı olduğu için, kadınları güçlen-
diren kültürler şiddeti yüceltmekten ve yersiz yurtsuz genç erkek alt kültürleri 
üretmekten uzaklaşma eğilimi gösterebiliyorlar. Okuryazarlık, yer değiştirme 
ve medya türünden kozmopolitliği destekleyen kuvvetler de insanları olaylara 
kendilerine benzemeyen kişilerin gözünden bakmaya ve onları da kapsayacak 
şekilde duygudaşlık çemberlerini genişletmeye teşvik edebiliyor. Ve nihayet, in-
san ilişkilerinde bilgiye ve akla dayanan uygulamaların giderek artması –aklın 
yürüyen merdiveni– insanları şiddet sarmallarının anlamsızlığını fark etmeye, 
kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarının önüne geçirmekten giderek vazgeç-
meye ve şiddete kazanılacak bir yarışma olarak yaklaşmak yerine, onu çözülmesi 
gereken bir sorun olarak ele almaya zorlayabilir.

Şiddetteki azalmanın farkına vardıkça, dünya insana farklı görünmeye başlı-
yor. Geçmiş masumiyetini yitirmeye, şimdiki zaman daha az karanlık görünme-
ye başlıyor. İnsan birlikte yaşamanın beraberinde getirdiği, atalarımıza ütopik 
gelebilecek ufak tefek armağanların tadına varıyor: parkta gördüğümüz farklı 
ırkları kapsayan aile, bir komedyenin başkomutana çarpıcı bir şaka yapması, sa-
vaşı tırmandırmak yerine sessizce geri adım atan ülkeler. Bu değişimin rehavete 
kapılmamıza neden olması gerekmiyor: geçmiş kuşaklar kendi zamanlarında ya-
şanan şiddetten dehşete kapılıyor ve bu şiddeti azaltmak için çaba harcıyorlar-
dı; bugün yaşama olanağı bulduğumuz barıştan hoşlanan bizler de günümüzde 
sürmekte olan şiddeti azaltmak için çabalamalıyız. Zaten bu türden çabaların 
yararını doğrulayan en iyi gösterge de şiddetin giderek azalması. İnsanın insana 
reva gördüğü insanlık dışı davranışlar çok uzun zamandır ahlaki kaygı nedeni. 
Bir şeyin onu azalttığını bilmek, bize onu neden sonuç ilişkisi içinde ele alma 
imkanı verebilir. “Neden savaş var?” sorusu yerine, “Neden barış var?” sorusu-
nu sorabiliriz. Yaptığımız hatalar üzerinde düşünmeye saplanıp kalmak yerine, 
dikkatimizi aynı zamanda doğru yaptığımız işlere de yöneltebiliriz. Çünkü bazı 
doğru şeyler yapmakta olduğumuzu biliyoruz ve bunun tam olarak ne olduğu-
nu anlamak iyi olurdu.

______
Birçok kişi bana neden şiddet analiziyle uğraştığımı soruyor. Bu bir sır ol-

masa gerek: şiddet insan doğasını inceleyen herkesin kendiliğinden yüzleştiği 
bir konu. Şiddetteki azalmayı ilk kez Martin Daly ve Margo Wilson’ın klasikleş-
miş evrimsel psikoloji kitabı Homicide’den (İnsan Öldürme) öğrendim; yazarlar 
bu kitapta devletsiz toplumlarda şiddete bağlı ölümlerin yüksekliğini ve Orta-
çağdan günümüze kadar insan öldürme oranlarındaki azalmayı inceliyorlardı. 
Önceki kitaplarımın bir bölümünde, ahlaki ilerlemenin insan zihnine biyolojik 
yaklaşımla ve insan doğasının karanlık yüzünü kabul etmeyle uyumlu olduğu 
görüşünü desteklemek amacıyla, Batı tarihinde köleciliğin, despotizmin ve zalim 
ceza uygulamalarının yasaklanması gibi gelişmelerle birlikte, insan öldürmede-
ki azalma eğiliminden de söz ettim.3 Bu gözlemleri www.edge.org adresinde çev-

*  Dehümanizasyon, böcekleştirme –çn.
3 Pinker, 1997, s.518-19; Pinker, 2002, s.166-69, 320, 330-36.
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rimiçi sürdürülen ve 2007’de “Hangi Konuda İyimsersiniz?” sorusunu gündeme 

taşıyan foruma verdiğim yanıtta da tekrarladım. Bu iddiayı ortaya attıktan son-

ra, tarihsel kriminoloji ve uluslararası çalışmalar alanındaki araştırmacılardan, 

şiddetteki tarihsel azalma kanıtlarının benim düşündüğümden çok daha kap-

samlı olduğunu bildiren çok sayıda mektup aldım.4 Bunun henüz anlatılmamış, 

yeterince farkında olunmayan bir öykü olduğu konusunda ikna olmamı sağlayan 

da bu veriler oldu.

Her şeyden önce işte bu araştırmacılara derin şükran borcumu dile getirmek 

istiyorum: Azar Gat, Joshua Goldstein, Manuel Eisner, Andrew Mack, John Mu-

eller ve John Carter Wood. Kitap üzerinde çalışırken, Peter Brecke, Tara Cooper, 

Jack Levy, James Payne ve Randolph Roth’la yazışmalar da bana çok yardımcı 

oldu. Bu cömert araştırmacılar içtenlikle fikirlerini, yazılarını ve verilerini be-

nimle paylaştılar ve benim kendi uzmanlık dalımın çok uzağındaki alanlardaki 

araştırmalarda bana kılavuzluk ettiler.

David Buss, Martin Daly, Rebecca Newberger Goldstein, David Haig, James 

Payne, Roslyn Pinker, Jennifer Sheehy–Skeffington ve Polly Wiessner ilk taslağın 

büyük bir bölümünü okuyarak son derece değerli tavsiye ve eleştirilerini dile ge-

tirdiler. Belli bölümlerde Peter Brecke, Daniel Chirot, Alan Fiske, Jonathan Gotts-

chall, A. C. Grayling, Niall Ferguson, Graeme Garrard, Joshua Goldstein, Capt. Jack 

Hoban, Stephen Leblanc, Jack Levy, Andrew Mack, John Mueller, Charles Seif e, 

Jim Sidanius, Michael Spagat, Richard Wrangham ve John Carter Wood’un yo-

rumları da benim için çok değerliydi.

Ayrıca kitaba sorularımı hızla yanıtlayan birçok kişinin açıklama ya da öne-

rileri de girdi; bu kişiler arasında John Archer, Scott Atran, Daniel Batson, Do-

nald Brown, Lars–Erik Cederman, Christopher Chabris, Gregory Cochran, Leda 

Cosmides, Tove Dahl, Lloyd deMause, Jane Esberg, Alan Fiske, Dan Gardner, 

Pinchas Goldschmidt, Cmdr. Keith Gordon, Reid Hastie, Brian Hayes, Judith 

Rich Harris, Harold Herzog, Fabio Idrobo, Tom Jones, Maria Konnikova, Robert 

Kurzban, Gary Lafree, Tom Lehrer, Michael Macy, Steven Malby, Megan Marshall, 

Michael McCullough, Nathan Myhrvold, Mark Newman, Barbara Oakley, Robert 

Pinker, Susan Pinker, Ziad Obermeyer, David Pizarro, Tage Rai, David Ropeik, 

Bruce Russett, Scott Sagan, Ned Sahin, Aubrey Sheiham, Francis X. Shen, Lt. Col. 

Joseph Shusko, Richard Shweder, Thomas Sowell, Håvard Strand, Ilavenil Sub-

biah, Rebecca Sutherland, Philip Tetlock, Andreas Forø Tollefsen, James Tucker, 

Staffan Ulf strand, Jeffrey Watumull, Robert Whiston, Matthew White, Maj. Mic-

hael Wiesenfeld ve David Wolpe’u anmak istiyorum.

Harvard’da kendi uzmanlık alanlarıyla cömertçe katkıda bulunan çok sayıda 

meslektaş ve öğrencim arasında Mahzarin Banaji, Robert Darnton, Alan Dersho-

witz, James Engell, Nancy Etcoff, Drew Faust, Benjamin Friedman, Daniel Gil-

bert, Edward Glaeser, Omar Sultan Haque, Marc Hauser, James Lee, Bay McCul-

loch, Richard McNally, Michael Mitzenmacher, Orlando Patterson, Leah Price, 

4 Elias, 1939/2000; Human Security Research Project, 2011; Keeley, 1996; Muchembled, 2009; 
Mueller, 1989; Nazaretyan, 2010; Payne, 2004; Singer, 1981/2011; Wright, 2000; Wood, 2004.
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David Rand, Robert Sampson, Steve Shavell, Lawrence Summers, Kyle Thomas, 
Justin Vincent, Felix Warneken ve Daniel Wegner’ın adını anmak isterim.

Benimle birlikte bu kitabın sayfalarında bildirilen veriler üzerinde çalışan 
araştırmacılar özel bir teşekkürü hak ediyorlar. Brian Atwood büyük bir titizlik 
ve kapsayıcılıkla ve derin bir kavrayışla sayısız istatistiksel analizi ve veri taba-
nı taramasını gerçekleştirdi. William Kowalsky kamuoyu yoklamaları dünyasın-
dan konuyla ilgili birçok bulgu ortaya çıkardı. Bookworm, Google Ngram sözcük 
tarama motorunu ve Google Books Corpus programlarını geliştiren Jean–Bap-
tiste Michel, ayrıca savaş boyutlarının dağılımına ilişkin yaratıcı bir model de 
oluşturdu. Bennett Haselton insanların şiddet tarihini nasıl algıladıklarını araş-
tıran bilgilendirici bir çalışma yürüttü. Esther Snyder grafiklere ve bibliyograf-
ya taramalarına yardım etti. Ilavenil Subbiah zarif grafikler ve haritalar oluş-
turdu ve Asya kültürüne ve tarihine ilişkin bilgileriyle yıllardır bana çok değerli 
yeni bakış açıları kazandırdı.

Yayın temsilcim John Brockman bu kitabın yazılmasına yol açan soruyu so-
ran kişiydi ve yararlı yorumlarıyla ilk taslağa önemli katkıları oldu. Penguin 
yayınlarındaki editörüm Wendy Wolf ilk taslakla ilgili ayrıntılı analiziyle kita-
bın nihai şeklini almasına büyük katkı yaptı. Kitabı her aşamasında destekleyen 
John ve Wendy’ye ve Birleşik Krallık Penguin yayınlarından Will Goodlad’a bü-
yük teşekkür borçluyum.

Aileme, sevgi ve yüreklendirmeleriyle beni destekleyen Harry, Roslyn, Susan, 
Martin, Robert ve Kris’e çok teşekkür ediyorum. Her şeyin ötesinde de, bu ki-
tabın içeriğini ve üslubunu geliştirmekle kalmayan, aynı zamanda beni bunun 
değerli bir proje olduğu konusunda yüreklendiren ve dünya görüşümün oluşma-
sına herkesten çok katkı yapan Rebecca Newberger Goldstein’a teşekkür ediyo-
rum. Bu kitabımı yeğenlerime ve üvey kızlarıma adıyorum: onların şiddetteki 
azalmanın devam ettiği bir dünyada yaşamalarını diliyorum.
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Y A B A N C I  Ü L K E

Geçmiş yabancı ülkedir: orada her şey başka türlüdür.
–L. P. Hartley

Eğer geçmiş bize yabancı bir ülkeyse, bu insanı dehşete düşürecek ölçüde şid-
det dolu bir yer. Yaşamın nasıl tehlikelerle dolu olduğunu, gündelik yaşamın 
dokusuna canavarca şiddetin nasıl derinden işlendiğini unutmak kolay. Kültü-
rel bellek geçmişin şiddet dolu yüzünü sindiriyor ve geride bize kanlı kökleri 
ağartılmış solgun anılar bırakıyor. Bir kadının boynundaki haç gördüğümüzde 
çoğu zaman kadim dünyada bunun cezalandırmada kullanılan bir işkence aleti 
olduğu aklımıza bile gelmez; birisi şamar oğlanı terimini kullandığında gözü-
müzün önüne nadiren masum bir çocuğun yaramazlık yapan bir şehzade yerine 
cezalandırılması gelecektir. Çevremiz atalarımızın kötülüklerinin işaretleriyle 
dolu, ama biz bunların farkında bile değiliz. Seyahat etmek nasıl bakış açımızı 
genişletiyorsa, kültürel mirasımıza şöyle kaba bir bakış bile geçmişte her şeyin 
ne kadar farklı olduğu konusunda uyanmamızı sağlayabilir.

11 Eylül, Irak ve Darfur’la başlayan bir yüzyılda alışılmadık ölçüde barışçıl 
bir dönemde yaşadığımız iddiası sizin üzerinizde sanrıyla müstehcenlik arasın-
da bir etki yaratabilir. Sohbetlerden ve anket verilerinden1 insanların çoğunun 
buna inanmayı reddettiğini biliyorum. İzleyen bölümlerde tarihleri belirterek ve 
verilere dayanarak bu görüşü ileri süreceğim. Ama önce geçmişe ilişkin gayet iyi 
bildiğiniz suç niteliğindeki bazı olguları hatırlatarak direncinizi biraz kırmak 
istiyorum. Bu bir ikna egzersizinden ibaret değil. Çoğu zaman bilim insanları bir 
yöntem hatasını gözden kaçırıp saçma bir sonuca varmadıklarından emin olmak 
amacıyla, elde ettikleri sonuçları uygunluk testinden geçirir, yani gerçek dünya 
olgularını kapsayan bir örnekleme uygularlar. Bu bölümdeki kısa betimlemeler 
de sonraki bölümlerde önümüze gelecek verilerle ilgili bir uygunluk testi.

1 Bennett Haselton ve ben 265 internet kullanıcısına beş çift tarihi dönem sunduk ve hangilerin-
de şiddete bağlı ölümlerin daha fazla olduğunu düşündüklerini sorduk: tarih öncesi avcı top-
layıcı gruplar ya da ilk devletler; çağdaş avcı toplayıcı gruplar ya da modern Batı toplumları; 
14. yüzyıl İngilteresi’ndeki ya da 20. yüzyıl İngilteresi’ndeki insan öldürme olayları; 1950’ler-
deki ya da 2000’lerdeki savaşlar; ABD’de 1970’lerde ya da 2000’lerde insan öldürme olayları. 
Yanıt veren kişiler bu çiftlerin her birinde, sonraki kültürün 1,1’le 4,6 kat daha şiddetli olduğu 
kanısındaydı. Oysa daha sonra göreceğimiz gibi, bunların her birinde önceki kültürde şiddet 
1,6’yla 30’un üzerinde kat daha fazlaydı.


