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ÖZET 

Trafikte insan davranış ları , uyaran-tepki modeli ile de ğ erlendirilemez. Araç kullanmak sensori-motor bellek ile 
yap ı lan bir davranış tı r. Trafik, bir engellenme, çat ış ma ve zorlanma o•tam ıdı r. 
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SUMMARY 

The behaviours of human in traffic could not be put to used with a model of "impulse-response" . Driving is a 
behaviou ı • doing with sensory-motor memory. Traffic is a atmosphere which has difficulties, conflicts and pres-
sures. 
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GİRİŞ  

İnsan davran ış ların ı  olağ an bir uyaran-tepki denkle-
mi ile incelemeye ve de ğerlendirmeye olanak yoktur. 
İnsanın duygusal, bili ş sel süreçlerini ş artl ı  refleks i ş -
lemleri ile de tam olarak aç ıklayamayız. Tam bir çö-
zümlemeye varabilmek için "ara de ğ işkenler" deni-
len ve uyaranla tepki aras ı nda bulunan organizma 
özelliklerinin incelenmesi gerekir. Bu ara de ğ işken-
ler organizman ın kal ı tsal ve yap ı sal özellikleri, gü-
düleri, al ış kanlıkları , tutumları , görü ş  ve değerleridir. 
Örneğ in, sürücüler araçlar ın ı  kullanı rken hareket du-
rum duyuları  tarafından az uyar ı ldıklarından, zihnin 
uyarı lmas ı  da eksik olmakta, sürücüler h ız yapma al-
gı s ı nı  az ve eksik alg ı lamaktad ırlar. Bu durum yor-
gunlukla birlikte, kontrol ve denetleme duygular ını n 
da azalmas ına sebep olup hafif h ız sarho ş luğunu or-
taya ç ıkart ır. Bu duygular ı n ortam ı nda güdüsel kuv-
vetler artarak duygulara hakim olur. 

İnsan ı n kiş iliğ inin geli şmemiş , zayı f kalmış  olmas ı  
nedeniyle bu d ış  uyaranlar ı  uyartı  olarak alg ı layan 

kanal ı , yani istekler ve arzular kanal ını  tamamen 
kontrol dışı nda aç ık b ırakmas ı  zamanla bilinçalt ında, 
insanı  tehdit edecek güdülerin olu şmas ına sebep 
olur. 

Aracın kapı s ını  aç ıp da sürücü koltu ğuna oturup, 
arac ın iç mahallinden dış arıya bakı ldığı nda, sanki 
dış  dünya çok daha farkl ı , çekici ve güzel görünmek-
tedir. Arac ı  hareket ettirebilmek, istedi ğ in hızda ve 
yöne doğ ru sürmek, onu kumanda edebilmek, trafik-
te diğ er araçlarla birlikte ilerlemek çe ş itli duygulann 
ortaya ç ıkabilmesini sağ lamakta ve bedende ya şama-
sına neden olmaktad ır. Yani bir teknolojik ürün olan 
arac ı  istediğ i gibi özgürce sürebilmek, onun gücünü 
ve hı zını  kendi gücü gibi görmek, ona taparcas ına 
yapay sevgiyi olu ş turmakta ve bu feti ş  nesnesiyle 
özdeş leşmekte olup, ruhsal yönden güçsüzlüğünü ve 
ezikliğ ini bu araç vas ıtas ı  ile yapay, değ iş ik duygular 
yaşayarak giderebilece ğ ini sanmaktır. Araç kullan ır-
ken oluşan geçici ve yapay güven duygusu makine-
insan ilişkilerinin insan psikolojisi üzerindeki etkile-
rinden olu ş ur. 

* Bak ı rköy Ruh Sinir Eğ itim ve Ara ş tı rma Hastanesi 
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İçinde bulunduğumuz çağda insanlar kendilerini do-
yuma ulaş tıracak duyguların arayışı  içindedirler. Bu-
nun için insan bir teknolojik ürün olan arac ın bedeni-
ne girmek istemekte ve bu h ız yapan bedenden kendi 
ruh ve bedenine akan duygulardan büyük hazlar al-
makta ve doyumlar elde etmektedir. 

İnsan, araç kullan ı rken dış  ve iç uyaranlann etkisi al-
tında olup trafikte engellenmektedir. İnsan duygu-
durumunun etkisinin alt ı nda kalarak davran ış lara yö-
nelmektedir. Bilinçlilik derecesine göre duygular da 
değ iş iklik göstermektedirler. Uyan ıklığı n azaldığı  
durumlarda, fark ındal ık azalmakta, duygudurumda 
ise kontrol ve denetleme duygular ı  çözülmeye, sis-
lenmeye baş lamaktad ır. 

Yüzmek, bisiklete binmek gibi araç kullanmak da 
sensori-motor bellek ile yap ı lan bir davran ış tı r. Sürü-
cüler trafikte toplu olarak araç kulland ıklarından top-
lumsal belleğ in de etkisi alt ındadı rlar. Trafik t ıkanık-
lığı , gürültü, sürücülerin birbirleri ile anla ş amamas ı , 
birbirleri ile tak ış mas ı  gibi engellemeler duygusal 
belleğ i ortaya ç ıkarinakta olup bilinçd ışı mn yoğun 
duyguları  bilince yönelmektedir. 

İnsan; çocukluk y ı llarından itibaren kendi ailesinde 
ya da çevresinde gördü ğü araçlarla ilgilenir. İlk ço-
cukluk hayallerini otomobiller ile kurar. Bu çocukluk 
hayalleri daha o y ı llardan itibaren altbenlikte sahip 
olma, üstün olma dürtülerini uyand ırı r, besler ve ge-
liş tirir. 

İnsan, araç kullan ırken çok çe ş itli zevkler al ır, heye-
can, korku duyar ve sevinir. Kendi do ğ as ındaki bütün 
ki ş ilik özelliklerini arac ını  kullan ırken bilmeden or-
taya ç ıkarı r. Araç kullanma bir bak ımdan insan ki ş ili-
ğ ini ortaya ç ıkaran uygulamal ı  bir psikanaliz i ş levini 
görmektedir. İnsan, arac ıyla yaln ız kaldığı nda ruhun-
daki dürtüleri uyand ırmakta, araç bu iç uyaranlar ı  bi-
linç düzeyine ç ıkarrnakta, ilkel benliğ i öne çıkıp in-
san ve araç, bilinçalt ının otomatik yönetimine gir-
mektedir. 

Zamanla kendisine zarar veren sigara ve içkisini b ı - 
rakamad ığı  gibi belki çok daha fazla zarar gördü ğ ü 
arac ı n ı  kullanma al ış kanlığı n ı  da b ırakamaz duruma 
gelir ( 12). 

Trafik ortam ı  bir engellenme, çat ış ma ve zorlanma 

ortamıdır. Benlik üstesinden gelemeyece ğ i, kaldıra-
mayacağı  *dikta d ış  uyaranlar kümesiyle karşı  kar-
şı ya b ırakı lmış  olup karşı laş tığı  bu çatış ma ortam ın-
dan kurtulmak, bunalt ıya karşı  savaş  vermek zorun-
da bırakı lmış t ır. Bu ortamda benlik, örseleyici d ış  ça-
tış malardan ruhsal yap ıyı  korumak için zorlanmakta 
olup savunma mekanizmalar ı  ile uyaranlar ı  algı lama 
e ş iğ ini yükseltmektedir. Bu şartlarda benlik gerileme 
sürecine do ğ ru yönelmektedir. İnsan zihni ile bedeni 
aras ında uyuma dayanan bir ili şki vardır. Koşarken 
bedenin h ızı  arttığı ndan zihnin uyarı lma tonusu ile 
uyan ıkl ık ve çal ış ma hızı  da artmaktad ır. Halbuki 
araç kullan ı rken, yani asl ında beden sabitken zihnin 
otomobil h ı zı nda sürekli çal ış mas ı  istenmektedir. H ı z 
arttığı nda bilgi alış  hız ı  da artaca ğı ndan, daha kısa 
zamanda ayn ı  görsel bilginin alınmas ı  gerekli olup, 
yorumlama, karar verme, uygulama ve tepki h ızları  
da artmak zorundad ır. Hareket halindeki güçler siste-
mi olarak kabul edilen, a şı rı  dış  uyaranlarm etkisinde 
zihnin dengesi bozulmakta, benli ğ in dış  çevre ile 
uyumu bozulmakta, çevre ile çal ış makta, dış  uyaran-
lara kar şı  savaş  baş latmakta olup, ruhsal yap ıda den-
ge kaybolmaktad ır. İnsanın araç ile h ı zl ı  yaşantı sın-
da, zihnin varlığı nı  sürdürebilmek ve bedeni koru-
mak zorunda kald ığı ndan, doğ asına karşı  gelen bu 
dengesizliğe uyum gösterecek olan beynin çal ış mas ı -
n ı  otomatik duruma kayd ırır. İnsan araç kullan ırken 
sol ve sağ  beynin bilinç öncesi, otomatik, h ızl ı  ve sol 
beynin bili şsel i ş levleri aras ında zihinsel iş levler 
yapmaktad ır. Zihnin bu ortamda, irade d ışı  otomatik 
hızl ı  iş levler yapmaya yönelmi ş  olup otomatik faali-
yetler bütün zihinsel süreçlere yay ı lmakta ve insan ı  
robotlaş tı rmaktad ır (3). 

Araç kullan ım kültürü, diğ er sürücülerden etkilenme 
ve onlar ı  etkileme üzerine bir modelleme çal ış mas ı n-
da; salg ın modeli (sürü ş  davran ış ların ı n öğ renilerek 
önlenemez şekilde yay ı lım ı ), bağışı klık modeli (öğ -
renilen ve kötü sonuçlar do ğuran sürü ş  davran ışı na 
direnç geli ş imi), ekonomi modeli (bireysel olarak ya-
pı lan tüm sürü ş  davran ış larının tüm trafi ğ i etkileme-
si), sürekli değ i ş im içindeki dü şünceler modeli, yeni-
lenme ve kabul görme modeli gibi modellemeler ta- 
n ımlanmış tı r (4,5 ). 

Günümüzde tutumlann insan davran ışı nı  etkilediğ i 
yönünde yayg ın bir inanç vard ı r. Ayn ı  şekilde trafik 
ortam ında da tutumlar ın sürücü ve yayaların davra-
nış ları n ı  etkilediğ i varsay ı lmaktad ır. Dolay ısıyla tra- 
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fikte yanl ış  davran ış ları  değ iş tirebilmek için sürücü 
ve yayalar ın tutumlar ı  üzerinde durulmal ıdır. "Tu-
tum"un tan ım ı  yeterince aç ık değ ildir. Tutum ve dav-
ran ış  aras ı ndaki bağ  hala tart ışı lmaktad ır. Baz ı  araş -
t ı rmac ı lar için tutum sald ırganlık, risk alma, alkollü 
araç kullanma, h ı z yapma gibi geni ş  bir yelpazede 
değ erlendirilirken, baz ı ları  ise genel yap ının daha 
küçük bir parças ı  olarak görmektedirler. Tutum-dav-
ran ış  ilişkisi çoğunlukla "beklenti-de ğer" modeline 
dayand ırı lmaktad ı r. Ayrıca trafikte davran ış lan anla-
mak ve değ erlendirmek için "akı lcı  davran ış  kuramı " 
(bireyin öznel normlanyla belirlenen tutumlann al-
t ı nda yatan niyeti ve bilinçli sosyal davran ışı  ele al ı r) 
ve "planl ı  davran ış  kuram ı" (alg ı lanan davranış sal 
kontrol kavram ı na at ıfta bulunur) hala kullan ı lmak-
tad ı r (6,7). 

Klebe sperg, güvenliğ i; fiziksel güvenlik ve alg ılanan 
güvenlik olarak ikiye ay ırmaktad ır. Bu ikisi birbirin-
den sürekli etkilenir ve birbirini tamamlar. Trafikte 
duruma uygun davran ış  fiziksel güvenli ğ in en az al-
g ı lanan güvenlik kadar olmas ının sonucunda ortaya 
ç ıkmaktadır. Fiziksel güvenlik artmadan alg ı lanan 
güvenlik art ıyorsa davran ış  düzeyinde güvenlik aza-
lacakt ı r. Summala'ya göre ise alg ı lanan risk, tehlike 
kognüsyonu olarak tan ımlanmış t ır. Modele göre ka- 

zalar, alg ı lanan riskin çok dü şük olmasından kaynak-
lanmaktad ı r. Çünkü sürücülerde yeteneklerini abart-
ma eğ ilimi vard ı r (8).' 

Sonuç olarak trafik ortam ı ; zihnin zorlanmas ını  ve 
yorulmas ını  sağ layabilecek derecede karma şı k ve 
hızlı  dış  uyaranların üretildiğ i ve en önemlisi de tam 
olarak bir "engellenme" ortam ıdır. insanoğ lunun tra-
fik ortam ındaki davranış larını  anlayabilmek ve ta-
nımlayabilmek için deseni iyi oturtulmu ş  modelleme 
çalış malarına gereksinim duyulmaktadı r. 
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