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ÖZET

SUMMARY

Kolektif travmalar meydana geldiði toplumun ruh saðlýðý
üzerinde ciddi etkilere sahip olsa da, asýl zorluk onca
zulümden sonra birlikte yaþamanýn nasýl mümkün olabileceði sorununu çözmektir. Ruanda, Güney Afrika,
Yugoslavya, Þili ve Uruguay gibi ülkelerde travma maðdurlarý sýklýkla iþkencecileriyle yan yana yaþamak zorunda
kalmýþ, bu durum toplumun yeniden inþa sürecinde
neredeyse aþýlmaz sorunlara yol açmýþ, kolektif yaralarýn
iyileþmesi hakikat, adalet, tazminat, restorasyon, baðýþlama ve uzlaþma gibi konularla uðraþmayý gerektirmiþtir.
Kolektif travmalar hem bireysel hem de toplumsal boyutlarda ki çalýþmalar ile çözülüp kuþaklararasý aktarýmý
önlenebilir. Maðduriyet ve saldýrganlýk döngüsünün
kýrýlarak barýþ inþa edilebilmesi için hakikat, anlaþýlma,
uzlaþma, baðýþlama ve onarýcý adaleti kapsayan barýþçýl
sorun çözme yollarýyla etnik ve ülkeler arasý çatýþmalara
yaklaþýlmalýdýr. Nefret, utanç ve suçluluk duygularýný bir
kuþaktan ötekine aktaran zinciri koparmak için her þeyden önce maðdurlarýn, faillerin ve suça ortak olanlarýn
birbirleri ve vicdanlarý ile buluþmasý gerekmektedir.

Although collective traumas have a serious impact on
the mental health of the community, the real challenge
is solving the problem of how to live together after all
committed persecutions. In countries like Rwanda, South
Africa, Yugoslavia, Chile and Uruguay, trauma victims
often had to live side by side with torturers, which has
led to almost insurmountable problems in the community's reconstruction process and the healing of collective
wounds had to deal with issues such as truth, justice,
compensation, restoration, forgiveness and reconciliation. Collective trauma can be solved with both individual and societal studies to prevent generational transmission. For peace building through breaking the cycle
of victimization and aggression, it is necessary to
approach ethnic and transnational conflicts with a
peaceful problem-solving approach involving truth,
understanding, reconciliation, forgiveness and restorative justice. Above all, to break the chain that transfers
the feelings of hatred, shame and guilt to one another,
it is necessary the victims, the offenders and their partners to meet each other and their consciences.
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Travmatik Bellek ve Kolektif Travma Döngüsü
Belirli bir topluluða yönelik insan eliyle sistematik
olarak uygulanan, korku, çaresizlik, öfke gibi þiddetli duygularýn eþlik ettiði þiddet olaylarý, o topluluðun ruhsal, sosyal, kültürel ve ekonomik yapýtaþlarýný sarsarak yaþama arzusunu, umudunu
tahrip eder. Travmalarýn yol açtýðý duyusal ve duygusal ayaklanma, ete, baþka bir deyiþle bedensel
belleðe kaydedilir. Acýnýn kemiðe iþlemesi gibi
beden ruhsal acýyý taþýyan bir ''travmatik bellek''
oluþturur ve zamanla dayanýlmaz seslerin, kokularýn, görüntülerin ve þiddetli duygularýn mekaný
olur bu bellek (8,9,14). Volkan'a göre gruplar arasý
çatýþmalarda etnik köken ve etnik kimlik, özellikle
de daha geniþ kültürel unsurlar, harekete geçirilir.
Yaþanmýþ travmalar çözümlenmemiþ ve kayýplarýn
yasý zihinlerde kesin bir sonuca baðlanmamýþ ise
travmatik bellek topluluk üyeleri tarafýndan
bedensel pratiklere dökülerek kuþaktan kuþaða
aktarýlýr. Geçmiþin tüm imgeleri ritüellerle ve anma
törenleriyle gündelik hayat pratiklerine sirayet
ederek, kimliðin kendini yeniden üretmesine
yardýmcý olur. Her yeni kuþak, bir öncekinden
devraldýðý ve taþýmakla yükümlü olduðu travma
hafýzasýný grup kimliðini güçlendirmek, travmatik
olaya tepki vermek ve kendini onarmak için zihninde taþýr ve daima yaþatýr (30,35).
Travmatik belleðin oluþmasý için kiþilerin travmayý
bizzat yaþamalarý gerekmez, ancak olaylarýn hatýrlanabilmesi ya da unutulmamasý, unutturulmamasý
için insanlarýn bir araya gelmeleri yeterli olur.
Tarihsel bellek; ''member (üye)- remember (hatýrlama)- remembrance (hatýra)'' baðýyla topluluk
üyelerinin hatýrladýklarýný yeni kuþaklara aktarmasý
yoluyla gerçekleþir. Grup veya topluluðun "ortak
kimlik inþasý", topluluðun "ortak belleðinden"
baðýmsýz düþünülemez. Ortak grup kimliðinin
temelini teþkil eden "biz" farklýlaþmasý grubun
"ortak belleðinde" yansýmasýný bulur (6,10).
Volkan, yaþamlarýmýzýn gömülü olduðu sosyal ve
kültürel dünyalarýn "ben/ ben deðil", "biz /onlar"
olarak organize edildiði derin bir farkýndalýðý ve
özgül bilincini içeren karmaþýk, ikili bir süreci
içerdiðini; dýþsallaþtýrma, yansýtma ve yer
deðiþtirme gibi psikolojik mekanizmalar aracýlýðýyla, düþmanýn ve müttefikin kim olduðunu anlamak
ya da tanýmlamak için sosyo-kültürel öðeleri kullanýldýðýný savunur. Etnik çatýþmalarda, nesiller
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boyunca birlikte yaþayan iki grup birdenbire acýmasýz düþmanlara dönüþür ve bireysel deðerlerin
hepsi kolektif bir iradeye gönül rahatlýðýyla teslim
edilir. Kolektif bir kaygý ortaya çýktýðýnda da topluluk üyeleri kolektif kimliðini güçlendirmek amacýyla "biz" ve "onlar" arasýndaki sýnýrlarý katýlaþtýrýr.
Volkan, bunun nedeninin daha güçlü kolektif travma hafýzasýnýn tetiklediði merkezkaç süreçleri (centrifugal processes) olarak adlandýrdýðý parçalamaya
eðilimi olan dürtülerden kaynaklandýðýný söyler
(18,33).
Bu baðlamda Robben, þiddetin unutulmasýnýn, þiddetin hatýrlanmasýyla ayrýlmaz bir biçimde iliþkili
olduðunu, çünkü travmatik deneyimlerin tamamen
hatýrlanamamasýndan ya da tamamen unutulmamasýndan kaynaklandýðýný savunur. Travmayý hatýrlamaya ya da tamamen silmeye çalýþmak travmanýn
ruhsal olarak sindirilemeyerek hafýzaya takýlmasýna
neden olarak kimliðin deðiþmez bir parçasýna
dönüþür. Yoder ve arkadaþlarýnýn, Botcharova'nýn
(2001) Ýntikama Doðru Yedi Adým Modelinden
yola çýkarak oluþturduklarý travma döngüsü, travmanýn yarattýðý acýyý, birey ve toplumun travma ile
nasýl özdeþleþtiðini, maðdurun/grubun onurunu
tamir etmek ve adaleti bulmak için intikam alma
planlarýyla nasýl saldýrgana dönüþtüðünü göstermesi bakýmýndan oldukça önemli bir modeldir (41).
Suçlu ve maðdur bu döngüde sýkýþýp kalabilirler.
Ailenin yetiþtirme tarzý (bize düþman hakkýnda
anlatýlan öyküler), içinde yaþadýðýmýz sosyokültürel yapý, inanç sistemlerimiz, duygusal ve
manevi geliþimimiz travma döngüsünde maðdur ve
suçlunun sýkýþýp kalmasýna etki eden en önemli
etkenlerdir. En tehlikeli olan da dehþet içeren
eylemlerde bulunmuþ insanlarýn ve gruplarýn yaptýklarýnýn en iyi seçimlerden biri olduðuna inanýp
hayatlarýna devam etmeleridir (4).
Travma döngüsü, toplumdaki her bir kiþinin kendi
deneyimlerinden oluþan bireysel hafýzasý dýþýnda
bir de toplumdaki birçok bireyin ortak olarak
deneyimlediði olaylarýn duygusal bir baðlamda
yoðrulmasýndan oluþan bir baþka bellek biçimi
olduðunu gösterir (42). Bergson'ýn geçmiþin geçmiþ
üzerine yýðýlmasý olarak tanýmladýðý bu hafýza
birikmesi bir ortak kimlik inþasýnýn ürünüdür (2).
Bu ortak kimliðin inþasýnda ebeveyn-çocuk baðlýlýðý
önemli bir yer tutar. Geçmiþ çözümlenmemiþ travmalar bir sýr olarak saklansa da bedensel ve ruhsal
302

303

#5 Þiddeti kurtarýcý
olarak görme

Düþman/Saldýrgan
Döngüsü

#8 Kendini korumak
adýna saldýrma, adalet
veya onurunu tamir

#7 Sosyal ve kültürel
baský, gurur

#6 Ötekinin zararýna
da olsa ihtiyaçlarý
karþýlama

Þekil 1. Travma Döngüsü (Yoder ve ark.2001)
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#8 Öðrenilmiþ
çaresizlik

#9 Olaylarý yeniden
deneyimleme, irrasyonel
düþünceler, hatýrlatýcýlardan
kaçma, tetikte olma

#10 Ýntikam alma
fantezileri, adalet
isteme

#7 Hayatta kalma
suçluluðu, utanç ve
aþaðýlanma

#5 Yas ve korkularýn
bastýrýlmasý, uyuþma,
izolasyon

#4 Kayýp algýsý,
panikleme

#3 Þoka girme,
yaralanma, inkar,
kaygý, korku

#2 Fiziksel
tepkiler

#6 Öfke, kin,
manevi sorular,
anlam kaybý
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#1 Travmatik Olay
Þiddet Eylemi
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ifadeleri çocuðun dünyasýna yansýr. Geçmiþ travmalar ebeveynlerin kabuslarýnýn kaynaðý olurken,
çocuklarýn da bu kabuslarýn benzerlerini görmeleri
en çarpýcý bulgulardýr (5,37). Çocuk yetiþtirme
pratiði, ebeveyn-çocuk baðlýlýðý ve diðer çevresel
faktörler travmanýn aktarýmýnda oldukça etkilidir.
Yehuda ve ekibinin epigenetik araþtýrmalarý travmanýn biyolojik bir hafýzasý olduðunu ve bunun
sperm aracýlýðýyla özellikle kortizol salýnýmý
üzerinden, kuþaktan kuþaða aktarýldýðýný Yahudi
soykýrýmýndan kurtulmuþ maðdurlarýn çocuklarý ve
torunlarýnda da benzer travma belirtileri bularak
göstermiþtir (39,40). Diðer bir deyiþle, her çocuk
kendi psikolojik özelliklerine ve örgütlenmesine
sahip olmasýna raðmen, ailevi psikodinamikler ile
damgalanarak kendi gruplarýnda baþkalarý ile ya
düþman olur ya da ittifak eder. Sonuç olarak
ailelerin geçmiþ kuþaklardan devraldýðý travmalarý
çözümsüz býrakmalarý ilerde onlarýn çocuklarýnýn
hatta torunlarýnýn bu travmalarýn etkilerini yaþayabilecekleri anlamýna gelmektedir (3,22).

önemli duygu maðduriyet duygusudur. Kendilerini
maðdur olarak gören gruplar tekrar maðdur olmamak için þiddeti de kullanarak yeni intikam alma
döngüleri yaratýrlar. Seçilmiþ travmalar, geniþ
kitlelerin çaresizlik, aþaðýlanma ve utanç duygularýný paylaþtýklarý kolektif bir travma oluþturur
(1,12). Kolektif travmalar trajediyle baþa çýkmayý,
kurtuluþu saðlayan ve güvende hissettiren efsanevi
bir güce sahip olduklarýndan bilinçdýþý organize
ilkesiyle maðduriyetin ayna imgelerini, iyiye karþý
kötü kimlik algýlarý oluþturarak bir sonraki kuþaða
travmayý aktarýr. Ve sonuçta bazý toplumlarda
özgürlük savaþçýlarý kahraman olarak idealize
edilirken, baþka bir toplumda terörist olarak
algýlanýrlar (29,44).

Kuþaktan kuþaða aktarýlan travmalar gerçeði tamamen yansýtmýyor da olabilir. Bellek araþtýrmalarý,
travmayla baþa çýkmayý ve bireyi yaþama yeniden
baðlayan etmenin olayýn gerçekte olduðundan daha
fazla tehlike yaratan bir olay olarak hatýrlanmasý
olduðunu ileri sürer. Travmatik olayýn sýk sýk ve
abartýlarak hatýrlanmasý, atlatýlmýþ tehdit ve hayatta kalma hazýný yaratýr. Onca þiddet, yýkým ve kayýplara raðmen hayatta kalmak ayný zamanda zafer
kazanmanýn bir yolu olur (25,34). Daha ötesi travmatik olaylarla ilgili hakikatler hiçbir zaman
unutulmaz, hatta çoðu zaman abartýlarak ve
mitleþtirilerek
kuþaktan
kuþaða
aktarýlýr.
Travmalarýn sýk sýk tekrar edilmesi aslýnda olaylara
maruz kalan bireylerin iç dünyasýnýn derinliklerindeki acýlarýný paylaþarak azaltmak istemesinden doðan bir ihtiyaçtýr. Kiþi, bu þekilde kayýptan
doðan travmayla baþa çýkmak, kaybýn anýsýný yücelterek yaþatmak ister. Çoðul olarak travmalarýn paylaþýlmasý grup kimliðini güçlendirir ve geçmiþte
yaþanan trajik bir olay gelecekte yaþanacak bir
destana dönüþtürülmüþ olur (2,17,35).

Çözümlenmeyen kolektif travmalar ve bunlara
baðlý yas süreçleri kuþaktan kuþaða aktarýlarak
toplumun kimlik ve kaderini etkileyebilecek boyutlarda yaþanýr. Örneðin, Balkan savaþlarý'ndan sonra
Osmanlý Ýmparatorluðu'nun yaþadýðý kayýplar daha
sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne paranoya ideolojisi
olarak miras kalmýþtýr (6,11,35). Yahudi Soykýrýmý
sonraki kuþaklarda yasý tutulamayan, yarasý iyileþemeyen bir travmaya dönüþerek Yahudi toplumum
kendi içinde dýþarýya kapalý yaþamalarýna neden
olurken, ikinci kuþak Almanlarýn babalarýnýn II.
Dünya Savaþý'nda Yahudilere yaptýklarýný
öðrendiklerinde travma yaþadýklarý çarpýcý bir
gerçektir (1,4). Etnik çatýþmalar nedeniyle ortaya
çýkan ve milyonlarca kiþinin ölümü ile sonuçlanan
Ruanda Soykýrýmýndan (1994) 10 sene sonra
toplumda hala Travma Sonrasý Stres Bozukluðu
belirtilerine rastlanmýþ, toplumsal birliðe inanma
ve diðer etnik azýnlýklarla dayanýþmaya kapalý
yaþadýklarý bulunmuþtur (1,8). Kuzey Ýrlanda'da
sürmüþ olan 35 yýllýk baðýmsýzlýk savaþý, sadece
savaþ maðdurlarý ve yakýnlarý için deðil, sonraki
kuþaklarýn da patalojik yas belirtileri yaþamalarýna
neden olurken, eski Yugoslavya, Sierra Leone ve
Liberya'da, adalet, hakikat ve uzlaþma çalýþmalarýnýn hala baþlamamýþ olmasý insan hak ihlallerinin artarak travma belirtilerini kronikleþtiren
sonuçlar doðurmaktadýr (12,21,44).

Tarihsel önemi küçük görünse de duygusallýðýn
motive ettiði bazý travmatik olaylar, toplumun
ortak bilincinde büyük bir yanký uyandýrýp,
kitlelerin davranýþlarýný ve tutumlarýný fazlasýyla
etkiler. Kuþaklararasý travmalarý besleyen en

Etnik birçok farklý topluluðu içinde barýndýran
Türkiye'nin sorunlarýna baktýðýmýzda da azýnlýk
gruplarýn kendi seçilmiþ travmalarýný yaþadýklarýný
görebiliriz. Türkiye'deki bir örneði Kürt sorunudur.
1980 sonrasýnda Kürt kökenli vatandaþlarýn çocuk-
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larýna Kürtçe isim koymasýnýn yasaklanmasý, yerleþim yerlerinin adýnýn Türkçe olarak deðiþtirilmesi, Kürtçenin yasaklanmasý gibi sebeplerden ötürü
Kürtlerin etnik farklýlýklarý belirginleþmiþtir ve
Kürt kimliklerine daha sýký baðlanmýþlardýr. Bu
olaylara doðrudan maruz kalan kiþiler ve onlarýn
çocuklarýyla yapýlan görüþmelerde, kiþilerin
söylemlerinde farklý olmak temelinde þekillenen
"öteki" kavramý öne çýkmýþ ve giderek "öteki"
olmanýn daha da zorlaþtýðý vurgulanmýþtýr. Yine
Türkiye'de geçmiþ travmalarýn kuþaklar arasý
aktarýmý sürecinde baþka travmalara maruz kalýnmasý önceki travmalarýn pekiþtirilmesine neden
olmuþ ve travmalarýn grup kimliðindeki yeri
saðlamlaþmýþtýr. Örneðin, maðdurlar ve yakýnlarý
hiç verilmeyen adalet yüzünden, Sivas Katliamý
(1993) ve öncesinde Kahramanmaraþ Katliamý
(1978) Aleviler için iyileþmeyen bir yaraya
dönüþmüþtür. Dava sürecinde failler suçlarýný reddetmiþ, olayýn toplumu nasýl etkilediði incelenmemiþ, maðdurlarýn ve yakýnlarýnýn yaralarý hiçbir
þekilde sarýlmamýþtýr. Katliam sonrasý akut travmatik stres her maðdur olanda görülürken, 6.
aydan sonra büyük oranda azaldýðý fakat 12. ve 18.
aylardan itibaren, özellikle katliamýn yýl dönümü ya
da duruþmalarý gibi önemli dönemlerde artýþ
göstererek kronik þekilde tekrarladýðý görülmüþtür
(6,7,15).
Nefret ve suçluluk duygularýný bir kuþaktan ötekine
aktaran zinciri koparmak amacýyla travmalarýn
çözümlenip kayýplarýn yasýnýn tutulmasý önemlidir.
Volkan, kolektif travmalarýn, sosyal ve kültürel
çevrenin büyük ölçüde örtülü kaldýðý bireyselleþtirilmiþ bir psikolojinin konumundan, grup veya
kolektif kimliklerin ön plana alýndýðý bir konumda
çalýþýlmasý gerektiðini savunuyor. Volkan, bireyle
kolektif arasýnda haklý olarak daha büyük bir ikilik
olduðunu öne sürerken, kuramsallaþtýrmasý, etnik
ve ulusal kimlikler de dahil olmak üzere grup duygusunun kolektif stres baðlamýnda seferber edilmesi gerektiðini anlatýr (34,35).
Günümüzde süregelen birçok savaþýn, ülkeler arasý
anlaþmazlýðýn sebebi olarak geçmiþten gelen ve
çözümlenemeyen toplumsal travmalarýn psikolojik
sonuçlarýnýn kuþaklar boyunca taþýnmasý ve halen
canlý tutulmasý gösterilebilir. Yaþanan kayýplarýn
yasýnýn tutulmadýðý durumlarda meydana gelen
zaman çökmesi sonucu geçmiþte yaþanan olaylar
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sanki bugün yaþanýyormuþçasýna kendini hisettirir.
Bireysel ve kitlesel olarak iyileþme ve uzlaþma
baþlamasý için öncelikle geçmiþteki kýyýmlarýn,
toplu ölümlerin, sürgünlerin, kitlesel cinayetlerin,
kýrýmlarýn, soykýrýmlarýn ahlaki ve hukuki açýdan
bir suç olduðunu kabullenmek ve belgelemek
gerekiyor.
Uzlaþma, Baðýþlama ve Onarýcý Adalet
"Travmatik yaralarý sarma", "iliþki kurma" ve
"yaþamý tekrar inþa etme" hislerine ulaþmak için
travma öyküsünün ötekinin varlýðýnda ötekiyle,
yani tanýklarla birlikte tüm gerçekliðiyle anlatýlýyor
olmasý gerekir. Travmaya uðramýþ her insan ve
azýnlýk, içinde yaþadýðý toplumun onarýcý adaletine
ihtiyaç duyar. Cezalandýrýcý adalet anlayýþý failin
cezalandýrýlmasýna odaklanýrken onarýcý adalet
anlayýþý maðdur olanýn ihtiyaçlarýna odaklanýr.
Toplumsal onarýcý adalet, travmanýn ortak bir
deneyim, ''bizim sorunumuz'' olarak algýlandýðý,
acýyý paylaþmaya ve sorunlara karþý ortak hareket
etmeye yönelik adýmlardan oluþur. Bu kolektif
paylaþýmýn ve empatinin saðlanmasý olumlu duygularý harekete geçirip sosyal uyumu artýrýrken; sosyal
inançlarý, bireysel ve toplumsal kimlikleri onararak
iyileþmeyi hýzlandýrýr. Botcharova'ýn Travmada
Ýyileþme Yolculuðu-Travma Döngüsünü Kýrmak
Modeli bu süreci oldukça iyi anlatmasý bakýmýndan
önemlidir (4).
Birey ve grup kimliðinin onarýlmasýna yönelik yaklaþýmlar travma döngüsünü kýrmak için anahtar
müdahaleleri oluþturur. Travma sadece benliði
deðil, insaný sevme gücünü de tahrip eder. Geçmiþ
travmalardan baðýmsýz, yeniden güvene ve sevgiye
dayalý kiþilerarasý baðlýlýklar geliþtirebilmek bu
onarýmýn en hayati kýsmýdýr. Travmanýn çözülmesi
ve uzlaþma maðdurun acýlarýnýn görüldüðünü,
duyulduðunu ve anlaþýldýðýný hissedebilme koþuluna baðlý geliþir. Bunun için suçlunun hem içedönük, hem de dýþa-dönük hareket etmesi gerekir.
Philpott, topluluðun adil deðerlerini ihlal ettiði
gerekçesiyle suç iþleyen ve ortaklarýnýn "onarýcý
ceza" ile haksýzlýðý tanýmaya, piþmanlýða baþvurmaya, özür dilemeye davet edilmesi gerektiðini
savunur (20). Suçlu, kendi içindeki zayýflýðý, nefreti
ve günahlarý kabullenirken maðdurun hayatýnda
yarattýðý tahribatý da görüp kabullenir ve özür diler.
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Uzlaþma

Adaleti Saðlamak:
Tarihi gözden geçirme Çözüm
üzerinde anlaþma
Ortak plan yapma

Adaleti Saðlamak:
Suçu kabul etme
Özür dileme/dilenmesi

Saldýrganlýk

Saldýrý eylemlerinde
kendini haklý görme
Teslimiyet:
Baðýþlamaya karar verme R isk
almaya taahhüt etme

F
O

Tarihsel gerçekleri
konuþma

P

‘‘Neden Onlar ?’’:
Düþmaný yeniden insan
olarak görme

O
R

YaralanmaAcý
Þok
Ýnkar

Adalet/intikam arzusu
duyma

Kayýplarý idrak etme panikleme

Öfkelenme: Neden ben?

Kaybý kabullenme
Korkularýn adýný koyup
yüzleþme

Korku ve kederi
bastýrma

Matem
Üzüntüyü ifade etme

Þekil 2. Travma Ýyileþme Yolculuðu- Travma Döngüsünü Kýrmak (4). Bu model her travma vakasýna uyarlanmaz.
Örneðin: Çocuk Cinsel Ýstismarý.
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Bu adým bireysel ve sosyal iyileþmeyi (social healing) saðlayan, kolektif dayanýklýlýðý baþlatan en
temel yaklaþýmdýr (16,43).
Bunun için hakikat ve uzlaþma daireseldir, doðrusal
deðil. Yaþanmýþ travmanýn kiþisel ve toplumsal
öyküsünün duyulmasý için yer, zaman ve kulak vermenin onarýcý adaleti saðlama sürecindeki rolü
azýmsanmayacak kadar büyüktür. Uzlaþmanýn
merkezinde yolculuk, travmanýn sosyal ekosu ve
kolektif konuþma karþýlýðý olan ses metaforlarý
yatar. Uzlaþma ve onarýcý adalet, karýþýk, çoðul seslerin birleþiminden ortaya çýkar. Travma maðduru,
suçu iþleyenin ve suça ortak olanlarýn yüz yüze
konuþacaklarý, travma öykülerinin tüm hakikatleriyle paylaþýlacaðý sosyal bir mekâna ihtiyaç
vardýr. Bu mekân, maðdur, suçlu ve tüm tanýklarýn
birbirleriyle bað kuracaklarý, herkesin katýlýmýyla
"Barýþ Halkasýnýn" oluþacaðý bir yer olur (21,43).
Sedmak bu mekâný, tüm katýlýmcýlarýn birbirlerine
dönük ve açýk olduklarý, birbirlerinin acýlarýnýn
duyulur ve paylaþýlýr olduðu, sevebilme sanatýnýn
(art of loving) yaþanacaðý bir yer olarak tanýmlar.
Maðdur, suçlu ve suça ortak olanlar kendi
hikayelerini ve kendilerine düþen sorumluklarý
alarak utanç, aþaðýlanma ve suçluluk duygularýný
paylaþýp travmayý yeniden transform edebilirler.
Ancak bu süreç sonucunda maðdur kendisine
yapýlan haksýzlýðý travmatik bir deneyim olmaktan
çýkarabilir. Suçlu ve ortaklarý için ise bu süreç bir
daha asla yaþanmamasý gereken bir derse dönüþür
(27,28).
Toplum içinde ortak akýl, umut ve sese ulaþabilmenin yolu travmatik bellek ve kolektif dayanýklýlýða odaklanarak mümkün olabilir. Elbette uzlaþma kolay elde edilecek bir sonuç deðildir. Uzlaþma
ve iyileþme, maðdurun merhamet ve barýþýndan,
suçlunun doðruluk ve adaletinden doðabilir.
Maðdur kiþinin intikam alma arzusundan
vazgeçerek merhametle davranmasý beklenilir.
Saldýrganýn/suçlunun ise utanç ve suçluluk duygularýný saklamak veya bastýrmak yerine, piþmanlýk ve
tazmin yolunu yürümeye hazýr olmasý gerekir.
Travma literatüründe baðýþlamanýn travmayý
iyileþtirici gücüne vurgu yapan azýmsanmayacak
kadar fazla çalýþma vardýr. Ancak baðýþlama koþulsuz geliþen bir süreç ya da sonuç deðildir. Volf travmaya uðramýþ maðdurun suçluyu ve suça ortak
olanlarý baðýþlamasýnýn adalet ve piþmanlýk
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koþullarýna baðlý olarak gerçekleþebileceðini
savunur (31). Travmayla ilgili tüm hakikatin ortaya
çýkmasý ve adaletin yerine getirilmesi, maðdurun
baðýþlamaya hazýr olmasý, iç dünyasýnda suçluyu
baðlayacak bir zemin oluþturmasý bakýmýndan
oldukça önemlidir (11,38). Baðýþlama, karar verilerek elde edilecek bir sonuç deðildir. Travmanýn
deðil, maðdurun hayatýný kontrol etmeye baþladýðý
bir zamanda gerçekleþebilecek bir yolculuktur.
Baðýþlamaya hazýr olmak ve baðýþlamak yýllarca
sürebilir. Çünkü baðýþlama ancak her iki tarafýn da
farklý zamanlarda ve yerlerde travmatik yaþantýyý
defalarca öykülendirip, birbirlerini anlayacaklarý
bir iliþki yapýsý içinde gerçekleþebilir (26).
Schirch'in Barýþ Ýnþasý için Bütünleyici Çerçevesi
(The Integrated Framework for Peacebuilding)
travmada iyileþme, uzlaþma ve barýþ inþasý için
hangi zamanlarda, hangi düzeylerde ve neler yapýlmasý gerektiðini göstermesi bakýmýndan önemlidir.
Onarýcý adalet, sadece maðdur ve suçluya yönelik
deðil; tüm topluma, ulusa yönelik adýmlar ve yaklaþýmlar içermelidir (23,24). Onarýcý adalet,
baðýþlamaya ve uzlaþmaya yönelik yaklaþýmlarla
intikam alma arzusunun önüne geçebilmelidir.
Bunu ancak maðdurun ihtiyaçlarýna, suçlunun ve
suça ortak olanlarýn da sorumluluklarýna odaklanarak yapabilir. Bireysel ve toplum kimliðinde
onarýmýn saðlanmasý için, her iki tarafýn da þiddet
ve çatýþma tarihinden uzaklaþýp tarihsel gerçeklerine yeniden bakmaya, deðerlendirmeye, anlamaya
çalýþmasý gerekir. Birlikte birbirinden güç alarak
yenilgileri, kayýplarý, matemi yeniden gözden
geçirmelerine ihtiyaçlarý vardýr. Tüm bu adýmlar,
travmalarý ve kayýplarý geçmiþte býrakarak þiddete
karþý birlikte zafer kazanmanýn ve barýþa yönelik
tarih yazmanýn baþlangýcýný oluþturur (13).
Uruguay'ý 1973 ve 1985 arasýnda yöneten sivilaskeri diktatörlük tarafýndan sistematik olarak
iþkence görmüþ eski siyasi mahkumlarýn yaþam
deneyimleri acý dolu travmatik hatýralarýn tarihsel
ve toplumsal özgüllüðünü aktarmak için çoðu
zaman yetersiz olduðunu, sadece travma maðdurlarýyla çalýþmanýn travmayý iyileþtirmediðini,
kollektif yaralarýn adil ve samimi bir toplum içinde
iyileþebileceðini göstermiþtir. Bu bulgular Güney
Afrika örneði, affetme, uzlaþma, barýþ ve onarým
süreçlerinin bireysel ve toplumsal boyutlarda
nerede ve hangi kanallarla olmasý gerektiðini
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20–50 yýl

5–10 yýl

12 ay

Þekil 3. Barýþ Ýnþasý için Bütünleyici Çerçeve (23)

100+
yýl

Geçmiþ

1. Çatýþmanýn nedenleri ne?
2. Ulusal, toplumsal ve bireysel
düzeyde aþaðýdaki alanlarda
insanlarýn gereksinimleri
karþýlandý mý?
• Ekonomik kaynak gereksinimi
• Güvenlik, saygý, katýlým
gereksinimi
• Kimlik, kültür, dini deðer
gereksinimi

Çatýþma Analizi

Þimdi

Birey

Kurum

Toplum

Ulus

12 ay

100+
5–10 yýl 20–50 yýl yýl

Gelecek

1. Çatýþmanýn kökenlerini, þiddete
baþvurmadan su yüzüne nasýl çýkarýrýz?
2. Anlýk krizleri nasýl yönetir ve þiddeti
önleriz?
3. Ýliþki kurma ve sorunlara çözüm bulma
yöntemleriyle çatýþmanýn kökenlerini
nasýl ifade ederiz?
4. Krizlerin yinelenmesini nasýl önler ve
sürdürülebilir adalet için potansiyel
oluþtururuz?

Barýþ Ýnþasý
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gösteren çok kýymetli bir örnektir. Zalim ve adaletsiz bir geçmiþi olan Güney Afrikalý halkýn yaralarýný
sarmak için kurulan Hakikat ve Uzlaþma
Komisyonlarý intikam yerine, uzlaþmanýn saðlanmasý, geçmiþin unutulmasý yerine açýða çýkmasý,
yaþananlarýn reddedilmesi yerine kabul edilmesi,
insan haklarý ihlali yerine, ahlaki düzen ve hukuk
devletinin üstünlüðü saðlanmasý ilkeleri ile
çalýþmýþtýr. Guatemalalý þiddet maðdurlarý ise
Güney Afrika'da olduðu gibi kendilerine karþý iþlenen suçlarýn tüm gerçeðiyle belgelenmesi ve suçlularýn ortaya çýkarýlmasý þartýyla suçlularý baðýþlayýp
uzlaþma sürecini baþlatmýþlardýr. Benzer biçimde
Þili'de Hakikat ve Uzlaþma Komisyonlarý sistematik olarak kaç kiþinin hangi farklý ihlal türlerine
maruz kaldýðýna dair belgelemiþ, Denouncement
(Kýnama), Investigation (Belgeleme), Treatment
(tedavi) ve Educating People with Human Rights
(Ýnsan Hak Ýhlalleri Eðitimi) ilkeleri ile diktatörlük
sýrasýnda yaþanan zulümleri onararak bireysel ve
kitlesel iyileþmeyi saðlamýþtýr. Yine Bosna-Hersek
ve Ruanda Uluslararasý Savaþ Suçlarý Mahkemeleri
kurularak gerçeklerin ortaya çýkarak suçlularýn adli
olarak yargýlanmasý toplumsal onarýmý baþlatan en
temel adýmlardan biri olmuþtur. Yahudi soykýrým
Kamplarýndan kurtulan ve onlarýn çocuklarýnýn
oluþturduðu tanýklýk edebiyatý Yahudilerin
yüzleþme, yas tutma ve iyileþme sürecinin
baþlangýcýný oluþturarak ilk defa toplumsal bir
hakikat ve hafýza inþasýný baþlatmýþtýr (41,43,44).
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ise insanýn insana,
insanýn içinde yaþadýðý topluma olan güven ve
baðlýlýðý zedeleyen unutulmuþ, unutulmaya terk
edilmiþ çok sayýda siyasal, toplumsal travmalar
vardýr. Ýnsanlar ve farklý etnik azýnlýklar arasýnda
güven ve baðlýlýk korku odaklý bir güvenlik
anlayýþýyla deðil, ancak çatýþma çözümüne odaklý
barýþçýl bir anlayýþla saðlanýlabilir. Türkiye Ýnsan
Haklarý Vakfý travmayý duyulur, görülür hale
getirmek için dokümantasyon, toplumsal travma
konseyleri kurarak, vicdan, hakikat, adalet,
yüzleþme, onarým ve travma çalýþmalarý yapmanýn
öneminden bahseder. Zalim ve adaletsiz bir
geçmiþin açtýðý yaralarýn iyileþmesi için Türkiye'de
de kurulan Hakikat ve Uzlaþma Komisyonu'nu
(HUK) toplumsal onarým ve insan haklarý etiðini
yeniden tesis etmek için adaletin, çatýþma çözümü,
insan haklarý hukuku, ruh saðlýðý çalýþmalarýnýn
hepsinin yapýlmasýyla mümkün olabileceðini
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savunur (11,36).
Ruhsal travma, bireysel ve toplumsal yaþam ve
iliþkiler üzerinde aðýr tahribatlar oluþturur. Ayný
kimliði paylaþan insanlarýn travmaya maruz
kalmasý, topluca yas sürecini yaþamayý gerektirir.
Ýnsan ve hayata dair inançlarý paramparça eden bir
þiddet olayýnýn ardýndan topluca yas tutmanýn
yarattýðý en iyi sonuç insana karþý zedelenmiþ
inançlarý onarabilmesidir. Ortak çatýþma çözümü
alanlarý, barýþ halkalarý oluþturarak sosyal
iyileþmeyi saðlayabilir ve barýþ dilini oluþturabilir.
Toplu yas tutmak ölüyü, ölümü ve geçmiþi ortadan
kaldýrmak deðil, acýlarla toplu olarak baþa çýkmak
ve travmanýn yarattýðý tahribatý onararak insanlar
arasýna geri dönüþüm sürecini harekete geçirmektir. Ancak, bireysel ve toplumsal düzeyde yapýlacak
her bir müdahale insan haklarý temelli bir yaklaþýmla toplu oturumlar, geniþ çaplý seremoniler,
anma törenleri, yas evleri ve ritüelleri içermelidir
(17,26).
Türkiye gibi sürekli travma üreten bir coðrafyada
doðup büyüyen çocuklara býrakacaðýmýz miras,
geçmiþi ve bugünü travmalarla dolu olan bir þiddet
kültürü olmamalýdýr. Saldýrganlýk, yýkým, þiddet ve
ölüm gibi kavramlar bu ülke topraklarýnda
yaþanýlan ya da tanýk olunan travmatik olaylar
sayesinde fazlasýyla derinleþmiþtir. Zamanýnda
yüzleþilmemiþ politik, etnik katliamlar ve kýrýmlar
toplumun sosyokültürel yapýtaþlarýný ve ruh
saðlýðýný zedelemektedir. Nefret, utanç ve suçluluk
duygularýný bir kuþaktan ötekine aktaran zinciri
koparmak ve barýþ inþasý için travmatik olaylarý
tanýma, anlama, maðdurlarýn yaralarýný sarma ve
onlara hakkettikleri adaleti verme çalýþmalarýnýn
hukuki, insan haklarý ve önleyici politikalar
çerçevesinde acil olarak baþlatýlmasý gerekir. Etnik
ve mezhebi farklýlýklar gözetmeksizin herkes için
hakikat, adalet, onarým, uzlaþma ve baðýþlama çalýþmalarýyla barýþýn dilinin ve ortak yaþam alanlarýnýn
oluþturulmasý mümkündür.
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