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KISALTMALAR
DST: Davranışın Sosyolojik Temelleri
Eİ: Etkileyici İletişim
OSD: Olumlu Sosyal davranış
SSD: Sosyal Sorumluluk davranışı
DPT: Davranışın Psikolojik Temelleri
DA: Davranış Analizi
US: Uyum Sorunları
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YAZAR NOTU
Davranış Bilimleri kitabı öğrencilerimizin kendilerini ve içinde yaşadıkları toplumu
tanımaları ve daha iyi anlamaları için yazılmıştır. Bu çerçevede dersin amacı: insan davranışlarını
birey, toplum ve toplum içinde birey, bakış açısıyla incelemek, öğrencilerimizin önce kendi
davranışlarına sonrada genel olarak insan davranışlarına karşı duyarlılığını artırmaktır. Bu nedenle
konular okunurken söz konusu amaç her defasında hatırlanmalıdır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
1.1. Sosyoloji Bilmek Bize Ne Kazandırır?
1.2. Sosyoloji Nedir?
1.3. Sosyolojinin Konusu ve Temel Kavramları
1.4. Sosyolojik Bakış Açısı
1.5. Sosyolojinin Amacı
1.6. Bir Bilim Olarak Sosyoloji
1.7. Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan
1.8. Sosyal Davranış
1.9. Toplum, Kültür, Etkileşim ve Davranış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Sosyolojik bakış açısı nedir?
b. Sosyoloji bilmek bize ne kazandırır?
c. Toplumsal davranış türleri nelerdir?
d. İnsanlar toplum içinde farklı mı davranır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyoloji Nedir?
Sosyolojik Bakış Açısı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Davranışın
sosyolojik Okuyarak ve araştırarak
temellerini anlayabilmek
Sosyolojik bir bakış açısı Okuyarak ve araştırarak
elde etmek

Sosyal Bir Varlık Olarak Sosyal
açıklayabilmek
İnsan

davranışı Okuyarak,
araştırarak

tartışarak

ve

Toplum, Kültür, Etkileşim ve Toplum, kültür ve davranış Okuyarak ve araştırarak
Davranış
arasındaki
etkileşimi
açıklayabilmek
Sosyolojinin Diğer Sosyal Sosyolojinin diğer sosyal Okuyarak,
Bilimlerle Olan İlişkisi
bilimlerle olan ilişkisini araştırarak
açıklayabilmek

tartışarak

ve
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Anahtar Kavramlar

davranış.

Sosyoloji, sosyolojik bakış açısı, sosyal davranış, toplum, kültür, etkileşim ve
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Giriş
İlk hafta davranışın sosyolojik temelleri incelenecektir. Bu çerçevede, genel olarak
sosyoloji nedir? Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin konusu, sosyolojik bakış açısı,
sosyolojinin özellikleri, sosyolojinin amacı, bir bilim olarak sosyoloji, sosyal bir varlık
olarak insan, sosyal davranış, toplum, kültür, etkileşim ve davranış ve sosyolojinin temel
kavramları konuları ayrıntılı olarak irdelenecektir. Daha sonra, sosyoloji biliminin psikoloji,
antropoloji, hukuk, iktisat ve diğer bilim dallarıyla ilişkileri işlenerek bölüme son
verilecektir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
DAVRANIŞIN SOSYOLOJİK TEMELLERİ
"Soğuk bir kış sabahı çok sayıda kirpi donmamak için hep birlikte ısınmak üzere bir araya toplanır.
Ama kısa süre sonra oklarının birbirleri üzerindeki etkilerini görüp yeniden ayrılırlar. Isınma
gereksinimi onları bir kez daha bir araya getirdiğinde okları yine kendilerine engel olur ve iki kötü
arasında gidip gelirler, ta ki birbirlerine katlanabilecekleri uygun mesafeyi bulana kadar. Bunun
gibi, insanların hayatlarının boşluğundan ve tekdüzeliğinden kaynaklanan toplum gereksinimi onları
bir araya getirir, ama nahoş ve tiksinti verici özellikleri onları bir kez daha birbirinden ayırır."
A. SCHOPENHAUER

1. SOSYOLOJİYE GİRİŞ
Hiç merak ettiniz mi, neden kadınlar toplumda erkeklere göre daha geri plandadırlar?
Neden farklı gelir gruplarından gelen gençler, birçok bakımdan farklı değerlere sahiptirler?
Aslında bunlara benzer sorular sormaya başladığımızda “amatör sosyoloji” yapmaya da
başlamışız demektedir.
İnsanların sosyal yaşamlarının, sosyal davranışlarının ve sosyal değişmenin
nedenlerinin ve sonuçlarının bilimsel açıdan araştırılmasına “sosyoloji” denir. Burada, insan
davranışları sosyal olarak tanımlanmaktadır. Sosyolojinin konusunun içine ailenin yapısı ve
ailedeki ilişkiler girdiği gibi, gangsterlerden oluşan çeteler, örgütlü suçlar, futbol eşkıyaları
(holiganlar), eğitimin toplumsal yaşamdaki fonksiyonu, toplumda cinsiyete dayalı işbölümü ve
roller, insanların boş zamanlarında neler yaptığı da girmektedir. Görüldüğü gibi sosyoloji,
sosyal hayatın tüm alanlarıyla ilgilidir. Kısaca; sosyoloji grupların, örgütlerin ve toplumların
yapılarını araştırmak suretiyle insanların bu yapılar içindeki karşılıklı etkileşimlerini inceler.
Sosyoloji, toplum hayatı hakkında yeni fikirler üretir, eski fikirlerin güncelliğini
sorgulayarak toplumsal yaşama yeni paradigmalar (bakış açıları) kazandırır. Sosyoloji,
toplumsal yaşama ilişkin verilerin elde edilebilmesinde bilimsel araştırma tekniklerini kullanır.
Söz konusu teknikler, aile yapısı ve ilişkilerinin incelenmesinde, suç oranlarının ve çeşitlerinin
belirlenmesinde, polis-halk ilişkilerinin kalitesinin tespitinde, medyanın çocukların şiddet
davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesinde ve diğer alanlarda kullanılır.
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1.1. Sosyoloji Bilmek Bize Ne Kazandırır?
Sosyoloji eğitimi alan ve anlayan birey, toplumsal hayat hakkında eleştirel düşünme
ve sorgulama becerisi kazanır. Sosyolojik düşünme (hayal gücü) insanlara günlük bakışın
ötesine geçiş imkânı sunar. Toplumsal ve kültürel ilişkiler ile ilgili farkındalığı artırır.
Duyguların keskinleşerek, gözlerin daha çok açılmasını sağlar. Daha önce görülemeyen
insanlık durumları keşfedilebilinir. Sosyolojik düşünmek, baskıcı bir dünyayı esnekleştirir.
Bize dünyanın şimdi olduğundan farklı bir dünya olabileceğini gösterir. Sosyolojik düşünme
sanatını öğrenen bireyler kolay manipüle edilemezler.
Sosyoloji, çevremizde yaşayan insanları, onların bazı hasletlerini, düşlerini,
kaygılarını ve acılarını daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Empati yeteneğini güçlendirir. Başka
toplumlar ve gruplar hakkında bilgimizi artırır. Korku ve zıtlaşma yerine, hoş görüyü teşvik
eder. Özgürlüğümüze katkıda bulunur. Bu nedenle de, sosyoloji sık sık politik ihanetle suçlanır.
Sosyolojinin doğumunda o günün toplumsal sorunlarına çözüm arayışı önemli rol
oynamıştır. Nitekim Comte’un “Tahmin etmek için bilmek, kontrol etmek için tahmin etmek”
sözü, sosyolojiye o dönemde yüklenen işlevi son derece öz biçimde ortaya koyar. Bu açıdan
bakanlar, sosyolojiye daha iyi bir dünya yaratılması görevi vermektedirler. Bu sebeple,
sosyologların bir “sosyal reformcu” imajları da vardır. Sosyolojik düşünmek, sosyal değişmeyi
teşvik eder. Sistemin işleyişi hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursak, onu değiştirebilecek
gücümüz o kadar çok olur.
Sosyolojik perspektif, hem sınırlarımız hem de imkânlarımız hakkındaki
farkındalığımızı artırır. İçinde yaşadığımız toplumun işleyiş süreçlerini anlamamızı sağlar.
Yine bunlara benzer yapıların birçok toplumda var olduğunu görürüz. Oyunun kurallarını ne
kadar iyi anlarsak, iyi oyuncu olma ihtimalimiz o kadar artar.
Ayrıca, yoksulluk, işsizlik, eğitim, kültür ve kentleşme gibi alanlarda sorunları
belirleyip çözüm önerileri aramak, en azından bu alanda çalışanların bir bölümünün sosyolojiye
yüklediği işlevler arasındadır.
1.2. Sosyoloji Nedir?
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Sosyoloji terimi, Latince "birliktelik, birlikte oluş" anlamına gelen “socius” (sosyus)
ile Yunanca "bilim" anlamına gelen “logy” kelimelerinden meydana gelir. Tam anlamı toplum
bilgisidir
Sosyoloji, başka bir deyimle toplum bilimi, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde
çalışan bir bilimdir. Toplumsal araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki
ilişkilerden, küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. Bu disiplin, insanların
neden ve nasıl bir toplum içinde düzenli bir şekilde yaşadıkları kadar bireylerin veya birlik,
grup ya da kurum üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanmıştır.
Toplum bilimi geniş çerçeveli bir disiplin olduğu için, tanımının yapılması
konusunda profesyonel toplum bilimciler bile zorlanmaktadırlar. Söz konusu tanımlama için
işe yarayan yollardan biri, bu disiplini toplumun farklı boyutlarını inceleyen alt dalların
oluşturduğu bir küme olarak tanımlamaktır. Örneğin, toplumsal sınıflaşma; eşitsizliği ve
sınıfsal yapıları, demografi; nüfusun miktar ve türündeki değişimleri, suç bilimi; suç davranışı
ve çarpıklıkları, politik toplum bilimi; hükümet ve yasaları, ırk; toplum bilimi ve cinsiyet
toplum bilimi; ırk ve cinslerin eşitsizliği kadar ırk ve cinsiyetlerin toplumsal yapılarını inceler.
Birçok toplum bilimci akademi dışında yararlı araştırmalar yapmaktadır. Bulguları
eğitimcilere, yasa yapıcılara, yöneticilere, yenilik yapmak isteyenlere, iş dünyasının liderlerine
ve toplumsal sorunları çözme ve toplumsal politikalar oluşturma konusuyla ilgilenenlere
yardımcı olmaktadır.
Toplum bilimi alanında çalışan bir kişiye de “toplum bilimci” (sosyolog) denir. Bir
akademik disiplin olarak toplum bilimi bir sosyal bilim olarak kabul edilmektedir. 19. Yüzyıl’ın
ilk çeyreğinde gelişmiş diğer bilim dalları ile karşılaştırıldığında ise nispi olarak daha gençtir.
Birçok sosyolog bir veya daha fazla uzmanlık alanında veya alt dallarında çalışmaktadır.
Sosyoloji, toplumu bilimsel olarak inceleyerek, değer yargılarına dayanmadan bilgiler
ortaya koyar. Toplumda olması gerekeni değil, olanı inceler. Böylece, toplumu düzeltmek ve
ona bir yön vermek gibi bir amaç gütmez. Sosyoloji, sosyal olaylara bütüncül açıdan bakarak;
sosyal olayların ortak özelliklerini ve ilkelerini araştırır, bunları belirlemeye çalışır. Sosyoloji
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bu özelliklerinden dolayı normatif (kural koyucu) bir bilim dalı değil, müspet (pozitif) bilimler
arasında yer alır.
Sonuçta, sosyoloji, toplumda insanların kurdukları ilişkileri bu ilişkilerin nasıl ortaya
çıktığını ve değiştiğini inceleyen bir sosyal bilimdir.
1.3. Sosyolojinin Konusu ve Temel Kavramları
Sosyoloji’nin konusu, (hangi çeşit ya da biçimde olursa olsun), insanların birlikte var
olmaları (birlikte yaşamaları) gerçekliğidir. Sosyoloji, topluma ve toplumsal ilişkilere
odaklanır. İnsan, birlikte var olan ve birlikte var olduğunun da bilincinde olan bir varlıktır.
Topluluk da, insanların birlikteliği olarak bilinen bir varlık biçimidir. Böylece, sosyolojinin bir
gerçeklik bilimi; bu olanların da her günkü yaşama dünyasında kendini gösteren insanlar arası
gerçeklikler olduğu söylenebilinir.
Sosyoloji, her topluluğun gerçeklik olarak kuruluşunu ve onu sağlayan karşılıklı
alışveriş, eylem ve bağlanışları ve niteliklerini gösterdiği gibi; birlikteliğin çözülüşünü ve
çözülmelerin nelerden ileri geldiğini, nasıl olduğunu da araştırmaktadır. İnsanlar arası
karşılıklı eylemlerle yakınlaşma ve birleşmelerin ya da uzaklaşma ve ayrılmaların, görünüşlerin
dışyüzüne göre açıklama ve anlaşılmaları, gerçekliği olduğu gibi yakalama çabalarını yanlış
anlama ve yorumlara götürebilir. Bu bakımdan, toplumsal zamanın derinliklerinde olup bitmiş
görünüşlerle, günümüzde olup bitenleri anlamak çabaları arasında pek de büyük bir fark
bulunacağı söylenemez.
Sosyoloji, sosyal eşitsizliği, davranış kalıplarını, sosyal değişmeyi tetikleyen veya
engelleyen faktörleri ve sosyal sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaya çalışır. Toplumda
farklılıklarla birlikte eşitsizliklerde vardır. Sosyal, ekonomik ve politik alanlarda, bazılarının
daha fazla fırsat ve ayrıcalıkları vardır. Bireyin toplumdaki yerinin araştırılması, sosyolojinin
konusudur. Yaşamımızın daha iyi anlaşılabilmesi için toplumun daha iyi anlaşılması
gerekmektedir. Toplumun daha iyi anlaşılması ise tarihsel ve toplumsal koşullarının da göz
önüne alınmasıyla mümkündür.
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Sosyolojinin konusu genel anlamda toplum ve insan ve insan davranışlarıdır. Fakat
bu yönüyle sosyal bilimlerin maddi nesnesi ortaktır; yani tüm sosyal bilimler aynı nesneyi
araştırır. Fakat biçimsel nesneleri açısından farklıdırlar. Sosyolojinin biçimsel nesnesi
“toplumsal davranışlar”dır. Toplumsal davranışlar açıktır ki bireysel değildir; tam tersine
başkalarıyla “etkileşim” içinde gerçekleştirdiğimiz sosyal davranışlardır. Bu davranışları
bireyselleştirdiğimiz zaman hızla sosyolojiden psikolojiye yöneliriz.
Günümüzde sosyal bilimler gerçeğin sadece küçük bir kısmını görebilmektedir. Bu
da toplum ve insan sorunlarının evrensel ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasını
engellemekte; bilim ve insanlık adına beklenen yararı sağlayamamaktadır. İnsanlar neden suç
işler? Ailedeki etkileşim nasıldır? Farklı toplumlarda kadın başbakanların sayısı erkeklere göre
neden çok daha azdır? Okulda öğrenciler arasındaki akademik performansın farklı olmasının
sebepleri nelerdir? Seçmen tutumlarının belirlenmesinde yaş, cinsiyet, sosyal ve ekonomik
koşulların etkileri nelerdir? Ekonomik gelişmişlik düzeyi ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki
vardır? Sosyolojinin tanımı ve ilgi alanlarının belirlenmesiyle bu gibi soruların cevaplarını
vermek daha da kolaylaşmaktadır.
Sosyolojinin en önemli ve ilk temel kavramı toplumdur. Toplum, bireylerin toplamı
demek değildir. Toplum, belirli bir kültürü ve bir takım toplumsal kurumları paylaşan insanlar
arasındaki ilişkilerden meydana gelir. Diğer bir deyişle, toplumu oluşturan şey bireylerden çok
bireylerin arasındaki ilişkiler, paylaştıkları değerler ve davranış kalıplarıdır.
Sosyolojinin diğer bir önemli kavramı da toplumsal davranıştır. Her davranış
toplumsal davranış değildir. Bir davranışın toplumsal davranış olarak kabul edilebilmesi
için, diğer insanların geçmişte meydana gelmiş, şu anda meydana gelen ya da gelecekte
meydana gelmesi muhtemel davranışlarına yönelik olması gerekir.
Weber’e göre sosyoloji toplumsal davranışı yorumlayarak anlamak ve bu yolla
davranışı kendi akışı ve yarattığı etkileri ile birlikte sebeplerini ortaya koyarak açıklamak
isteyen bir bilimdir. Buna göre toplumsal davranış türleri dörde ayrılır:


Amaçla ilişkili rasyonel davranış



Değerle ilişkili rasyonel davranış
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Duygusal davranış



Geleneksel davranıştır.
Sosyolojinin önemli kavramlarından biri de toplumsal yapıdır. Bu kavram,

yaşamımızdaki toplumsal bağlamların yalnızca olay ya da eylemlerin rastgele bir araya
gelmesiyle ortaya çıkmış olduklarına değil, bunların belirli yollardan yapılaşmış ya da
kalıplaşmış oldukları olgusuna göndermede bulunur. Toplumsal yaşamı oluşturan ve toplumları
birbirinden farklılaştıran ilişkilerdir. Bir başka deyişle, toplumsal yapı toplumun üyeleri
arasındaki düzenli, kalıcı ve kalıplaşmış ilişkilerdir.
Sosyolojinin önemli kavramlarından bir diğeri de sosyal (toplumsal) olaydır. Sosyal
olaylar, toplumsal yaşayış içinde tek tek oluşan ve sürekliliği olan değişmelerdir. Sosyal olayın
başlayış ve bitiş süresi ile yeri az çok bellidir. Bir kerede olup biten sosyal oluşumlar olup somut
ve özeldirler. Ali ile Neşe'nin evlenmesi veya Ağustos 1999'da Marmara'da olan deprem
sonucunda oluşan göç bir sosyal olaydır.
Sosyolojinin önemli kavramlarından bir başkası da sosyal (toplumsal) olgudur.
Sosyal olgu, aynı türden birçok oluşum ve değişmenin ortak adıdır. Sosyal olgu, genel ve
soyuttur. Sosyal olgunun başlayış ve bitiş süresi kesin olarak belirlenemez. Örneğin; göç,
kentleşme, sanayileşme, evlilik, boşanma sosyal olgudur. Ali ile Neşe'nin evlenmeleri,
boşanmaları ya da ölümleri sosyal bir olaydır. Ancak evlilik, boşanma, ölüm sosyal bir
olgudur.
1.4. Sosyolojik Bakış Açısı
Sosyolojik düşünmenin bireye sağladığı en önemli fayda, şimdiye kadar düşünmediği
farklı bir şekilde düşünmeye başlamasını ve böylece o güne kadar tanıdığını düşündüğü
dünyanın şimdi olduğundan daha farklı bir dünya olabileceğini keşfetmesini sağlamasıdır.
Sosyolojik düşünmek, hem kendi yaşamımızı ve sorunlarımızı, hem de çevremizdeki
insanları daha iyi anlamamızı sağlar. Bütün insanların bizimle aynı engellerle ve hayal
kırıklıklarıyla karşılaştıklarını fark edebilir ve diğer insanların tercih ettikleri hayat tarzını
seçme ve uygulama haklarına daha çok saygı gösteririz. Sosyolojik düşünmek, aramızda
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karşılıklı anlayışlı ve saygıya dayanan bir dayanışma oluşmasını sağlar ve bu dayanışmayı
güçlendirir Sosyolojiyle uğraşmak, sıradan bir bilgi edinme sürecinden ibaret değildir.
Sosyolojik düşündüğümüzde olaylara daha geniş bir açıdan bakar, kendimizi gündelik
hayatlarımızın sıradanlığından uzaklaştırırız. Anladığımızı ya da bildiğimizi zannettiğimiz
şeyleri yeniden inceleriz.
Sosyolojinin amacı sahip olduğumuz bilgileri “düzeltmek” ya da yanlış
bildiklerimizin yerine sorgulanamaz doğruları koymak değildir. Sosyolojik düşünmek, bugüne
kadar tartışmasız kabul edilen inançları eleştirme, kesin olduğu iddia edilen görüşleri
çözümleme ve sorgulama alışkanlığı kazanmaktır. Sosyolojik düşünmek, sosyolojik imgelemi
kullanmak demektir. C. Wright Mills’in geliştirdiği bir kavram olan sosyolojik imgelem
(sosyolojik tahayyül ya da sosyolojik düş gücü olarak da bilinir), bireysel deneyimleri
toplumsal kurumlarla ve toplumların tarihteki yeriyle ilişkilendirmeyi ifade eder.
Sosyolojik imgelem, her şeyden önce, kendimizi gündelik yaşamlarımızın bildik
sıradanlığından, yeni bir bakışla uzaklaştırarak düşünmeyi gerektirir. Sosyolojik imgelem,
yalnızca bireyi ilgilendirir, görünen pek çok olayın gerçekte daha geniş sorunları yansıttığını
görebilmemizi sağlar.
1.5. Sosyolojinin Amacı
Sosyolojinin en temel amaçları şunlardır:


Toplumun yapısını keşfetme,



Toplumdaki grupları bir arada tutan veya onları birbirinden ayıran, uzaklaştıran
güçlerin neler olduğunu ortaya koymak,



Toplumsal yaşamı değiştiren ve dönüştüren koşulları belirlemek,



İnsanlar arası ilişki ve etkileşimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili kural ve ilkeleri
ortaya koymak,



Sosyal davranışı toplumsal bağlam içerisinde açıklamak
Yukarıda da ifade edildiği gibi toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgular

(evlenmek, boşanmak, göç, kentleşme, suç, terör, spor vb.) sosyolojinin araştırma konusunu
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oluşturur. Toplum sosyolojik açıdan “sosyal bir gerçeklik”tir. Ancak bu gerçeklik, fiziksel bir
gerçeklik gibi doğrudan algılanan ve deneyimlenen bir gerçeklik değildir. Sosyal gerçeklik
insanlar arası ilişki ve etkileşimleri, grup yaşamını, gruplar arası ilişkileri, kültürü, sosyal
kurumlar ve tüm bunların insanların sosyal davranışları üzerindeki etkilerini anlatan bir
kavramdır. Bu bağlamda sosyal gerçeklik sosyal davranışlarımızı şekillendiren sosyal bir güç
olarak tanımlanabilir. Örneğin; nasıl mevsimler faaliyetlerimizi, giysilerimizi ve yaşamla ilgili
seçimlerimizi etkileyebiliyorsa, sosyal gerçeklikte sosyal davranışlarımızı biçimlendirir. İçinde
yaşadığımız toplumun ekonomik yapısı, aile düzeni, kültürü, yönetim biçimi, nüfusu, dini, ahlak
anlayışı sosyal davranışlarımızı şekillendirir. Örneğin; hangi partiye oy verdiğimiz, eş
seçimimiz, yaptığımız meslek, boş zamanları değerlendirme biçimimiz toplumsal koşullardan
etkilenir.

1.6. Bir Bilim Olarak Sosyoloji
Sosyoloji, içinde yaşadığımız dünyayı anlamaya çalışan, heyecan verici bir bilim
dalıdır. Bazı yazarlara göre, sosyal bilimler içinde en ihtiraslısıdır ve alanı son derece geniştir.
Göç, toplumsal değişme, sanayileşme, romantik aşk, din, savaş, hukuk, suç, gençlik sorunları
ve küreselleşme vb. sosyolojinin ilgilendiği konulardan bazılarıdır.
Sosyolojinin amacı, toplumun işleyişini ve bu işleyişi düzenleyen kuralları
saptamaktır. Bunu tümevarım yöntemi ile yapmaya çalışır. Sosyolojide yasa fikri farklı
yöntemlerle ifade edilmiştir. Sosyolojinin gelişimine göre bağlı olarak gelişen bu anlayış,
giderek fizik bilimlerinin vesayetinden uzaklaşma şeklinde olmuştur. Bugün sosyolojide
trendler, kalıplar ve olasılıklardan bahsedilmektedir. Toplumsal yaşamda doğada olduğu gibi
kesin ve değişmez yasalardan bahsetmek mümkün değildir. Bir bilimin disiplin haline
gelebilmesi için kendine özgü bir konusu, kendine özgü bir yöntemi ve kendine özgü bir
sorunsalı olmalıdır.
Sosyoloji bilimi, farklı bir disiplin olarak on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında maddi
ve fikri değişimin sonucunda ortaya çıkmıştır. Auguste Comte sosyolojinin rolünü “bilmek
tahmin etmek ve kontrol etmek” şeklinde özetlemiştir. Üniversitelerde sosyoloji öğretimi,
bilhassa ikinci dünya savaşı’ndan sonra yaygınlaşmıştır. Günümüzde insanlar sosyal hayat
hakkında geçmişe nazaran daha çok eleştiri yapmaktadırlar. Bugünün insanları, sırtüstü yatıp
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olup biteni kabul etmek anlayışından uzaktır. İnsanların toplum hakkındaki hassasiyetleri her
geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede sosyoloji disiplinin, insanların topluma bakış açılarının
şekillenmesinde önemli rolü vardır.
Sosyoloji, insan toplumlarını bilimsel, sistematik ve eleştirel çerçevede inceleyen
sosyal bir bilim dalıdır. Sosyolojinin araştırma konusu toplum ve toplumsal yaşamla ilgili
olgu ve olaylardır. Toplumun yapısı, organizasyonu, değişimi ve işleyişi sosyoloji biliminin ilgi
alanındadır.
Sosyal bilimlerin temel görevi sosyal olguları açıklamaktır. Bu öylesine bir görev
değil, kendisine başka görevler eklenen ve bu görevlerin kendisini temel aldığı en önemli
görevdir. En basit açıklamaya muhtaç bir olaydır. Yani, neden olarak daha önceki bir olayı
vererek bunun neden olduğuna bir açıklama getirmektir. Buradan yola çıkarak, Ronald
Reagan’ın 1980 başkanlık seçimlerindeki zaferini Jimmy Carter’ın İran’da rehin tutulan
Amerikalıları kurtarma girişiminin başarısız olmasıyla açıklayabiliriz. Her ne kadar her iki
durumda da nedensel açıklamadaki hassas yapı göze çarpacak şekilde karmaşık olsa da temel
olay-olay açıklama modelini somutlaştırmaktadırlar. David Hume ile başlayan bir gelenekte
bu durum çoğunlukla “bilardo topu” modeli bir nedensel açıklama olarak anılmıştır. A
topunun B topuna çarpması gibi bir olay, diğer bir olayın, yani B topunun harekete geçmesinin
nedenidir ve bu durumu açıklar.
Sosyal bilimlerdeki tipik açıklama türlerine alışık olanlar bu modeli öncelikli olarak
düşünmeyebilirler. Sosyal bilimciler şu ya da bu şekilde durumlara ya da şartlara
olaylardan daha çok önem verme eğilimindedir. “Sabah 09:00’da yol kaygandı” cümlesi bir
durumu ifade eder. “Sabah 09:00’da araba yoldan çıktı” cümlesi ise bir olayı ifade eder.
Örnekten de anlaşılacağı gibi bir araba kazasını açıklamak için durum - olay açıklaması
sunulabilir. Tersine, 2001 de Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırının birçok Amerikalıda
yaygın korku halini açıkladığını ileri sürdüğümüzde yaptığımız gibi, var olan şartları açıklamak
için olay ve durum açıklaması da yapılabilir. Son olarak, alışılagelmiş sosyal bilim
açıklamalarında durum-durum modeli sık sık görülmektedir. Rastgele bir örnek verecek
olursak, kadınların eğitim seviyesinin gelişmekte olan dünyadaki kişi başı geliri açıkladığı ileri
sürülmektedir.
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1.7. Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan
İnsanın sosyal bir varlık oluşu, toplumun hem bir nedeni ve hem de bir sonucu olarak
ortaya çıkar. İnsanların yapısı ve mahiyeti onların bir arada yaşamasını gerektirmiş ve böylece
toplum hayatı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda toplum hayatı da insanları tarihsel süreç
içerisinde değiştirmiş ve insanların toplumsal yaşamdan etkilenen ve hatta belirlenen varlıklar
olması üzerinde etkili olmuştur. Ancak burada önemli olan insan mı, toplum mu ayrımı değil,
insan ve toplum arasındaki etkileşimdir. İnsan ve toplum bir bütünün iki önemli yüzü ve
gerçekliğidir.
Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin ilgi alanlarının belirlenmesiyle daha da kolaylaşır.
İnsanlar neden suç işler? Ailedeki etkileşim nasıldır? Farklı toplumlarda kadın başbakanların
sayısı erkeklere göre neden çok daha azdır? Okulda öğrenciler arasındaki akademik
performansın farklı olmasının sebepleri nelerdir? Seçmen tutumlarının belirlenmesinde yaş,
cinsiyet, sosyal ve ekonomik koşutların etkileri nelerdir? Ekonomik gelişmişlik düzeyi ile
demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır? Nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Toplumsal
davranışlarımıza etki eden faktörlerin farkında mıyız? Ailede, işyerlerinde ve diğer yaşam
alanlarında toplumsal davranışlarımız her gün sayısız kalıplaşmış eylemlerden oluşur. Örneğin,
ev dışında çalışsalar bile evli kadınlar sabah erken kalkıp, kahvaltıyı hazırlayıp ardından kocası
ve çocuklarını uyandırırlar. Bunun tersi, yani kocanın erken kalkıp, kahvaltıyı hazırlayıp karısı
ve çocukları uyandırması enderdir. Kocasının giyeceği kıyafetleri, çorapları, karısı hazırlar,
yatağın üzerine koyar. Evdeki cinsiyete dayalı işbölümü tüm gün, hafta, yıl ve ömür boyu
devam eder. Evdeki cinsiyete dayalı işbölümü belli toplumlarda yavaş bir değişime uğrasa da,
çocuklar da yetişkin olunca anne ve babaları gibi davranır.
Kalabalık bir şehirde bir günlük yaşantıya bakıldığında: Her sabah gazeteler,
yiyecekler dağıtılır, ulaşım toplu veya kişisel taşıtlarla gerçekleşir. İnsanlar işlerinde çalışırlar;
alışverişler para, çek veya kredi kartlarıyla yapılır. Trafik bir kurallar çerçevesinde akar. Trafik
ışıkları ve polisler trafiğin akışına yardımcı olmaya çalışırlar. İnsanlar arasındaki ilişkiler
birtakım kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Sosyal hayat istisnalara rağmen, bir düzen içinde
devam eder. Toplumda kalıplaşmış kurallar ve bunun sonucu kalıplaşmış, yerleşmiş davranışlar
vardır. Bu nedenle, Comte'un dediği gibi sosyal davranış, tahmin edilebilir davranıştır.
Bireyler benzer durumlarda benzer davranışlar sergiler.
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Sosyoloji, sosyal eşitsizliği, davranış kalıplarını, sosyal değişmeyi tetikleyen veya
engelleyen faktörleri ve sosyal sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaya çalışır. Toplumda
farklılıklarla birlikte eşitsizlikler de vardır. Sosyal, ekonomik ve politik alanlarda, bazılarının
daha fazla fırsat ve ayrıcalıkları vardır. Bireyin toplumdaki yerinin araştırılması, sosyolojinin
konusudur. Yaşamımızın daha iyi anlaşılabilmesi için toplumun daha İyi anlaşılması
gerekmektedir. Toplumun daha iyi anlaşılması ise tarihsel ve toplumsal koşullarının da göz
önüne alınmasıyla mümkündür.
Toplu taşıma araçlarında işe veya okula giderken sıraya girilir. Kadınlara yer verilir.
Kadınlara yolcu iken yapılan kibarlıkların yerini, kadınların otomobil sürücüsü olması halinde
küçümsemeler ve tacizler alır. Toplu taşıma araçlarında cep telefonuyla konuşanlara dik dik
bakılır. Ayaktaki yolcular birbirlerinin yüzüne bakmayıp tavana veya dışarı bakarlar. İşe
ulaşıldığında ise kişi istediği gibi değil, istenildiği gibi davranır. Hiç bir şey bilmediğine
inandığı, patron veya müdürüne 'sen hiç bir şeyi bilmiyorsun' yerine 'evet efendim', 'tabi
efendim' der. İş arkadaşına istemese bile yaş günü hediyesi alıp Homans'ın 'alışveriş' kuramına
göre ilişkilerini sürdürür. Öğlen yemeğini biçimsel bir ortamda yiyorsa daha dikkatli ve kibar
bir tavır sergiler. Çatal ve bıçakları sırası ile ve gerektiği yerde kullanır. Yanlış bir çatal veya
bıçağı yanlış bir yemekte kullanmamaya özen gösterir. İstemese bile garsona bahşiş verir.
Böylece 'cimri adam' olarak etiketlenmemiş olur.
1.8. Sosyal Davranış
Sosyolojinin araştırma sahası “insan toplulukları” ve “sosyal davranış” olmak üzere
iki ana gurupta toplanır. İnsan toplulukları kavramı, özellikle insanlar, insan grupları, bunların
ilişkilerinin anlamını içerir. Antropoloji ve psikolojiden farklı olarak sosyoloji sadece insanı ve
insan hayatıyla ilgili olan sosyal olayları inceler. Sosyolojinin odak noktası birey değil,
gruplardır. Bir sosyal çerçevede olmasının haricinde birey, sosyolojinin konusu değildir.
Sosyal davranış kavramı ise, insanların yaptıkları şeyleri, çevrelerindeki insanları nasıl
etkilediklerini, gruplara bölünmelerini ve insanların kendi hareketlerine nasıl bir tepki
verebilecekleri konusunda düşündüklerini kapsamaktadır. Sosyoloji grupların nasıl işlediğini,
birbirlerini nasıl etkilediklerini ve grupların bireylerin yaptıklarından nasıl etkilendiklerini
29

açıklamaktadır. Kısaca sosyoloji insan davranışlarının, grup hayatının ve toplumların bilimsel
incelenmesidir. Ancak bireyin sadece kendisi, ne bireysel ne de sosyal davranışları anlamaya
yeterli bir ünitedir. Çünkü birey toplumdan tecrit edilememektedir. Bu nedenle bireysel
niteliklerin incelenmesi, sosyal davranışların açıklanmasında yeterli bir ünite sayılmamaktadır.
İnsan davranışları üzerinde toplumsal koşulların etkili olması sosyal davranışın
çözümlenmesinde, toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgu ve süreçlerin bilinmesini önemli bir
hale getirmiştir. Bu çerçevede sosyoloji daha özel olarak sosyal davranışı açıklamayı amaçlar.
Sosyal davranış toplumsal bir bağlamı içeren, diğer insanların davranışlarını içeren ve/veya
çağrıştıran örgütlü insan eylemleri olarak tanımlanabilir. Örneğin; bir fabrikada çalışan işçilerin
veya bir okulda ders anlatan öğretmenlerin davranışları sosyal davranışlardır. Sosyoloji, sosyal
davranışı çözümlemek için sosyal davranışın bağlamını, yine en genel düzeyde toplumu ve
onunla ilişkili olgu ve süreçleri dikkate almak durumundadır.

Sosyolojiye özgünlüğünü ve

önemini kazandıran da budur. Toplumsal çözümlemede toplumsal bakış açısını içermeyen bir
sosyoloji anlayışı oldukça eksiktir. Bu nedenle toplum ve toplumsal yaşam üzerinde biraz
ayrıntılı durmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bilindiği gibi insanlar toplum içinde yaşayan
sosyal varlıklardır. Toplum halinde yaşamak insan için zorunlu, kaçınılmaz ve onun doğasıyla
ilgili bir özelliktir. İnsanların sosyal varlık olduğu; yani diğer insanlarla ilişki kurarak bir arada
bulunması birçok filozof ve sosyologun paylaştığı temel bir fikirdir.
Toplum içinde yaşayan bireyler birbirlerine duygu ve yükümlülük bağlarıyla bağlıdırlar.
Kişisel bilgilere dayanarak bireyin grup içinde nasıl bir sosyal davranışta bulunacağı
bilinememektedir. Birey bir başka insanla bir etkileşim içine girdiğinde, yeni bir sosyal realite
alanı ortaya çıkar. Bu seviyeye sosyal grup adı verilmektedir. Gurubun eleman sayısı iki veya
milyonlarca olabilir. Her gurubun kendine has belli bir ölçüsü, beklentileri, kuralları, iş bölümü,
düzenini koruma tarzı, problemlerle mücadele veya çatışmayı çözme şekli vardır. İşte bir grupta
görülebilen bu hususların her biri ayrı sosyal yapılardır. Sosyal yapılar sosyolojinin ve
dolayısıyla sosyoloji teorilerinin konularıdır.
Sosyoloji, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi her ikisi açısından da inceler. Gurup
üyeliği (belirli bir ailenin, arkadaş çemberinin, ırk veya etnik gurubun ilişkiler ve üyelikler ağı)
ferdin davranışlarını ve düşüncelerini etkiler. Bu yapı insanların bilinçli olarak bir arada
bulunmalarıyla meydana gelir ve bireyin emniyetini ve sosyal düzeni sağlar. Aksi durumda
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karmaşa söz konusu olur. Böyle bir çevrede ise insan varlığı düşünülemez. Ayrıca gruplar
kültür oluşturmak suretiyle sosyal davranışları sergilerler. Örneğin, belli bir gruptaki kadın
davranışının nasıl olacağı yine o grup tarafından belirlenmiştir. Bireyin sosyal çevredeki
hareketleri sosyal davranış olarak adlandırılır.


İnsanların yaptıkları şeyler, çevrelerindekileri nasıl etkiledikleri,



Kendi hareketlerine nasıl bir tepki verebilecekleri konusunda düşündükleri,



Gruplara bölünmeleri,



Bu grupların nasıl işlediği,



Üyelerin birbirlerini nasıl etkiledikleri,



Grupların fertlerin yaptıklarından etkilenmeleri



Ve toplum içindeki fertle ilgili olarak akla gelebilecek diğer pek çok husus
sosyolojinin inceleme alanıdır ve geniş anlamıyla sosyal tutum ve davranışlar olarak
adlandırılır.
Sosyolojik bir incelemede alanı itibariyle iki farklı durum ortaya çıkar. Bunlardan ilki

insanın diğeri ise grupların veya gruplar arasındaki etkileşim yollarının incelenmesidir.
Gruplar sosyolojinin odak noktası olduğu için birey, psikolojiden farklı olarak, bir sosyal
çevrede olmasının haricinde sosyolojinin konusu değildir. Kitleyi yaratan bireyler ne tür
özelliklere sahip olursa olsunlar veya yaşayışları, işleri, zekâları birbirine ne denli benzerse
benzesin, kitle içerisinde biçim değişikliğine uğrayarak kolektif bir ruh kazanırlar. Toplum
içinde birey, tek başınayken hissedeceği, düşüneceği ve davranacağından başka türlü hisseder,
düşünür ve davranır. Bir organizmadaki hücreler nasıl bir araya gelerek tek olduklarından ayrı
bir varlık oluştururlarsa, sosyal grup da birbirleriyle kaynaşmış ayrı tür öğelerin oluşturduğu
geçici bir varlık olarak ortaya çıkar.
İnançlara, yargılara ve değerlere bağlı olarak ortaya çıkan sosyal tutum ve
davranışlar, bilimsel metotlarla tespiti, anlaşılması ve açıklanması son derece zor ve karmaşık
sosyolojik kavramlara ihtiyaç duyan olaylardır. Bireyin toplum içindeki yaşantısı son derece
karmaşık bir yapılanmaya dayanır. Mesela, “ahlaksızlığın toplumda yıkıcı etkisi” olduğuna
inanan bir birey bundan dolayı “fuhuş’un yanlış ve kötü olduğu” yargısına sahip olur, “sosyal
normlar, cinsel sınırlılık ve evlilik” gibi değerleri ihlâl ettiğini düşünerek fahişeliğe karşı bir
tutum sergiler. Onun bu tutumu pek çok sosyal davranışına, toplum içindeki konumuna, zihni
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yapılanmasına veya diğer insanlarla olan ilişkisine yansıyabilir. Böylece inançlar, yargılar ve
değerler, insan davranışlarının, katıldıkları grupların etkilerinin ve bu grupların nihai
amaçlarının altında yatan hükümler, birikimler ve düşüncelerdir.
Toplum yapısı çeşitli türden grupları ve bu grupların organizasyonunu içerir.
Sosyolojik açıdan toplum en büyük, en karmaşık ve en gelişmiş sosyal gruptur. Toplumu bir tür
“gruplar ağı” veya organizasyonu şeklinde ele almak olanaklıdır. Coser’a göre toplum, örgütlü
insan grupları arasındaki etkileşim kalıplarına verdiğimiz bir isimdir. Gruplar içinde ve gruplar
arasındaki etkileşimin örüntülenmesi veya kalıplaşması toplumsal yaşamın düzenliliğini işaret
eder. Oldukça karmaşık toplumlar da bile sosyal yaşamın dikkatli bir gözlemi, toplumsal
yaşamda kaos ve kargaşa yerine düzenliliğin olduğunu ortaya koyar. Örneğin; sabahları
evimizden ayrılıp işimize giderken genellikle içinde yaşadığımız sosyal dünyanın dünkü gibi
olacağını umarız veya böyle bir beklenti içinde yaşarız.
Bu düşünüş toplumsal yaşamın öngörülebilirliğini de ifade eder. Ancak, sosyal
yaşamın bu düzenli yapısı onun şaşırtma, uyumsuzluk, gerilim ve sosyal gruplar arasındaki
çeşitli türden anlaşmazlıkları içermemesi anlamına gelmez. Sosyal yaşam bu ve benzeri
süreçleri de içermesine rağmen tüm bu süreç ve oluşumlar belirli kural, ilke ve kalıplarla ortaya
konur. Örneğin; işçi ve işverenler arasındaki çatışmalar ve anlaşmazlıklar sendika, grev, lokavt,
toplu iş sözleşmesi gibi kurum ve örgütlenmelerle düzenlenmiştir. Çatışmaların topluluğun
istikrarını bozduğu durumlar genellikle bir değişim durumunu ifade eder. Bu sürecin yöneldiği
durum göreli de olsa yeni bir denge veya istikrardır
1.9. Toplum, Kültür, Etkileşim ve Davranış
Toplum kavramı sosyolojide merkezi bir kavramdır. Sosyal grup boyutu kadar diğer
boyut ve özellikleri de vardır. Toplum, belirli bir toprak parçasında yaşayan, ortak bir politik
otorite sistemine tabi olan ve çevrelerindeki çeşitli gruplardan ayrı bir kimlikleri olduğunun
farkında olan bir insan grubuna verilen addır. Örneğin, Türk Toplumu, İngiliz Toplumu,
Amerikan Toplumu birer toplumdurlar.
Toplum kavramının çözümlenmesinde kültür ve kurumlar da önemli bir yere
sahiptir. Kültür toplum yaşamının kurucu öğelerinden birisini oluşturur. Toplumsal yaşamın
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çeşitli alanları kültürle bir yapıya bir düzene kavuşur. Sosyolojide kültür kavramı bir grubun
üyelerinin ortak edinimlerinin bütününü ifade eder. Bu edinimler eşyeyı algılamada, yapılanları
değerlendirmede bilinç dışı ve sürekli referans işlemi görerek, davranışların yönlendirilmesinde
etkili olurlar. Bauman kültürü “yapay düzen kurma işi” olarak tanımlar. Bu yapay düzen
insanın toplum halinde yaşamasının zorunlu bir sonucu veya gereği olarak ortaya çıkar ve insan
ilişkilerini düzenleme, insanların çeşitli türden ihtiyaçlarını karşılama işlevlerini yerine getirir.
Kültür, bu bağlamda insani; insana özgü ve toplumsal bir karaktere sahiptir. Fichter, kültürü
“insan ürünü” olarak değerlendirir.
Kültürün insan davranışları için referans oluşturması toplumsal açıdan oldukça
önemlidir. Bir toplumda bireyler arası ilişkilerin düzenlenerek toplum hayatının meydana
geldiği bilinmektedir. Kültür, sosyal kurumlarla çok sıkı bir ilişki içinde bulunur. Sosyal
kurumlarda temel olarak toplum içerisinde bireyler arasındaki sosyal ilişkileri düzenler. Fichter,
kültür ve kurumlar arasındaki ayrımın daha çok analitik olduğunu söyleyerek kültürü
toplumdaki kişilerin ortaklaşa paylaştıkları toplam kurumların bileşkesi olarak tanımlar. Aynı
sosyologa göre, kurum kültürün en geniş parçasını oluşturur. Kültürün en küçük ve
indirgenemez temel oluşturucusu yürürlükteki davranış örüntüsüdür. Sosyal rol, statü ve
etkileşim formları ise sosyal kurumların oluşturucuları olarak değerlendirilir. Kültür
bünyesinde bir topluma veya gruba ait temel değer, norm ve davranış kalıplarını içerir. Bir
toplumun kültürü onun inançları, ahlakı, sanatı, hukuku, dili, gelenek, görenek örf ve
adetlerden oluşan karmaşık bir bütündür. Sosyal kurumlar ise düzenlenmiş, tesis edilmiş veya
yapılanmış davranış örüntüleri ve bunlardan oluşan sosyal bütünlerdir.
İnsanlar toplumsal yaşam içerisinde gereksinimlerini karşılamak için diğer insanlarla
sosyal ilişkilere girerler. Çünkü insanlar gereksinimlerini tek başlarına karşılayamazlar.
Örneğin; beslenmek, giyinmek, evlenmek, güvenlik, sevgi gibi gereksinimlerimiz tek başımıza
karşılayamadığımız, diğer insanlarla ilişkiyi içeren sosyal boyutlu ihtiyaçlarımızdır.
Sosyal ilişki ve etkileşimin toplum hayatı için en temel önemi grup oluşumunu, grup yaşamını
ve bu yaşamla ilgili yapıları; kalıpları ortaya çıkarmasıdır. Sosyal ilişki ve etkileşim bu
bağlamda içinde yaşadığımız karmaşık modern toplum da dâhil, bütün sosyal oluşum ve
yapıları ortaya çıkaran temel bir toplumsal süreçtir.
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Her topluluk varlığı, sürekli şimdilerde bir oluş sürecinin olgunlaştırmış olduğu bir
üründür. Kişiler arası bağlanışlar, kişilerin, aynı varlık alanlarıyla ilgili karşılıklı uygunluk
içinde bir aradalık, birliktelik durumlarını örmektedir. Dolayısıyla, bu yaşanan birliktelik
biçimleri değişik topluluk yapılarını vermektedir. Sosyolojinin başlıca ilgisi, bu birlikte yaşanış
ve yaşayışları sağlayan alışveriş ve bağlanışlar örgüsü yapılışına ve onunla bağlılıkta,
insanların, var olanlar olarak tabiata eklediği yaradılışlarına yönelmiştir. Dolayısıyla, sosyoloji;
kişiler, kişilerle topluluklar ve çeşitli topluluklar arasındaki karşılıklı alışverişleri ve eylemleri
ve böylece, ortaya çıkan toplum kuruluşlarını, onlardaki değişmeleri, onlarla ilgili bilgi ve
tasavvurları inceleyip aydınlatmağa çalışan bir bilim dalıdır.
2. SOSYOLOJİNİN DİĞER SOSYAL BİLİMLERLE OLAN İLİŞKİSİ
Farklı açılardan toplumsal dünyayı konu alan disiplinlerin hepsine birden “sosyal
bilimler” adı verilir. Sosyolojiyle diğer disiplinler arasındaki fark, konularındansa, her
disiplinin bakış açısından kaynaklanır. Tüm sosyal bilimler insan eylemlerini araştırmak üzere
kendine özgü “soru kalıpları” ve “yorumlama ilkeleri” kullanır. Sosyolojinin belirleyici
özelliği, insan eylemlerinin geniş çaplı oluşumları karşılıklı bağımlılık ağı içinde meydana
geldiğini kabul etmesidir.
Sosyoloji, toplumu ve toplumsal ilişkileri inceler. Çeşitli bilimsel araştırma
tekniklerini kullanarak toplum hakkında bilimsel bilgiler elde eder. Bu bilgi toplama sürecinde
diğer sosyal bilimlerden de yararlanır. Sosyoloji, toplumu daha iyi anlayıp açıklamak için
psikoloji, antropoloji, hukuk, iktisat ve siyaset bilimi gibi bilimlerden yararlanır. Ayrıca
tarih, coğrafya ve sosyal psikoloji gibi sosyal bilimlerin verilerinden de istifade eder.
2.1. Sosyoloji ve Psikoloji Bilimi İlişkisi
Psikoloji bireysel farklılıklara, özellikle zekâ ve kişilik konularına ilgi duyar. Ancak
psikolojinin asıl odak noktasını bireyin algılama, öğrenme, güdülenim ve bellek gibi süreçlerini
kapsayan mekanizmalar oluşturur. Dolayısıyla psikoloji ve sosyolojinin odak noktaları
birbirinden farklıdır.

34

Sosyoloji ile psikolojiyi birbirinden ayıran en önemli fark ise şudur: Psikoloji, bireyi
tek başına ele alıp, sadece bireyin davranışlarını incelerken; sosyoloji, bireyi toplum ve sosyal
gruplar içinde ele alır. Yani, psikoloji bireyi incelerken; sosyoloji topluma odaklanır. Bu
farklılık, psikoloji ve sosyolojinin birtakım özelliklerini kendisinde birleştiren, yeni bir bilim
dalının doğmasına neden olmuştur. Söz konusu bilim dalı toplum içinde bireyi inceleyen sosyal
psikolojidir.
Toplumsal çevre, bireyin kişilik özelliklerini ve ilişkilerini şekillendirir. Bireyin
toplumsal çevre içindeki davranışlarını konu olan bilim sosyal psikolojidir. İnsan
davranışlarının altında yatan dürtüleri ve duyguları bilmeksizin sosyal grupların nasıl
oluştuğunu anlamak mümkün değildir. Bireylerin grup içindeki davranışları anlaşılamazsa
toplumun yapısı tam olarak açıklanamaz. Bu nedenle, sosyoloji için psikoloji bilimi son derece
önemlidir.
2.2. Sosyoloji ve Antropoloji Bilimi İlişkisi
Antropoloji ve sosyoloji ortak entelektüel köklere sahiptir. Antropoloji, sözcük
anlamıyla "insan bilimi" anlamına gelir. Antropoloji insanın kökenini, bedensel ve biyolojik
özelliklerini, tarihsel süreç içerisinde insanın evrimini, ilkel toplulukları ve kültürlerini
inceleyen bilimdir. Antropoloji, “fiziki antropoloji” ve “sosyal antropoloji” olmak üzere ikiye
ayrılır: Fiziki antropoloji, insanın kökenini ve biyolojik evrimini inceler. Sosyal ya da kültürel
antropoloji ise, toplum türlerini, evrimi, kültürü, bunların kökenini, kaynaklarını ve değişmesini
ele alır. Özellikle ilkel toplumlar üzerinde araştırma yapar. İlkel toplumların giysilerini,
evlenme biçimlerini, inançlarını, üretim araçlarını, barınma yerlerini inceler.
Sosyoloji daha çok sosyal antropolojiyle ilgilenir. Sosyal antropolojinin elde ettiği
sonuçlar sosyoloji için önemlidir: Birincisi, ilkel toplumların davranışları ve kültürel özellikleri
ile günümüz toplumlarının kültürel özelliklerini karşılaştırma olanağını ortaya çıkarır. İkincisi
ise kültürel değişmelerin incelenmesi, teknolojik ve siyasal değişimlerin kültür ve toplumsal
kurumlar üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesini sağlar.
Sosyoloji, toplumların tarihsel gelişim sürecinde hangi aşamalardan geçtiğini ve bu
aşamaların özellikleri konusunda kültürel antropolojinin bilgilerinden yararlanır. Sosyoloji,
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toplumsal kurumları oluşturan bir unsur olarak kültürü ele alırken sosyal antropolojinin
verilerini kullanmak zorundadır.
2.3. Sosyoloji ve Hukuk Bilimi İlişkisi
Hukuk, bireyler arası ilişkileri inceleyen ve düzenleyen kural koyucu (normatif) bir
bilimdir. Hukuk kuralları demokratik toplumlarda hayati bir öneme sahip ve etkin bir toplumsal
denetim mekanizmasıdır.
Hukuk, geniş açıdan bakıldığında bir kurallar manzumesidir. Toplumsal yaşamın söz
konusu olduğu her yerde birtakım kuralların olması da kaçınılmaz bir durumdur. Toplumsal
kurumların sosyal yapı içindeki yeri ve işlevi sosyolojinin konusu olduğu gibi hukuk da
toplumsal bir kurum olma özelliği ile sosyolojinin inceleme alanına girer. Hukukun, toplumsal
gerçeği ne ölçüde yansıtabildiği, normatif ve yaptırım özelliğini koruyup koruyamadığı
mevzusu, hukukla ilgilenen sosyologların ilgi duyduğu konulardan biridir. Sosyologlar,
toplumların yapıları ile toplumlarda geçerli olan hukuk sistemi arasındaki ilişkileri ortaya
koymaya çalışırlar.
Sosyoloji biliminin hukukla ilgilenmesi, “hukuk sosyolojisi” adı verilen yeni bir alan
ortaya çıkarmıştır. Hukuk sosyolojisi, hukukun diğer toplumsal kontrol mekanizmaları (din,
ahlak kuralları gibi) içindeki gücünü ve toplumsal değişmelerin hukuk üzerindeki etkilerini
inceler. Mevcut hukuk kuralları ile değişen toplumsal gerçek arasındaki mesafe, hukuk
sosyolojisinin temel ilgi alanı olmuştur.
Hukuk ve hukukçular, yasaların hazırlanmasında toplumsal yapıyı ve değişmeleri,
toplumun örf, âdet, ahlak ve din kurallarını, evrensel insan haklarını dikkate almak
zorundadırlar. Bu nedenle hukukçular sosyolojinin verilerinden sürekli olarak yararlanırlar.
Sosyoloji toplumsal yapıyı, normları, kurumları ve toplumsal değişmeyi incelerken hukuk
kurallarının bunlar üzerindeki etkilerini bilmek zorundadır. Bu anlamda sosyoloji, hukuktan ve
özellikle hukuk sosyolojisinin verilerinden yararlanır.
2.4. Sosyoloji ve İktisat Bilimi İlişkisi

36

İktisat bilimi, insanın temel ihtiyaçlarını nasıl elde ettiği, nasıl bölüştüğü ve nasıl
tükettiği gibi konuları inceler. İktisadi olguların çıkış nedenlerini ve aralarındaki neden - sonuç
ilişkilerini açıklamaya çalışır. İktisadi olaylar, insanların temel ihtiyaçlarını doğadan karşılama
gereksiniminden doğmuştur. İnsanoğlunun doğayla mücadelesi, toplumsal yaşamı zorunlu
kılmıştır. Toplumsal yaşam da toplumsal ilişkileri ortaya çıkarmıştır. Toplumsal yapıyı
inceleyen sosyoloji, üretimsiz toplum olamayacağı için her şeyden önce, üretim içindeki
bireylerin toplumsal ilişkilerini bilmek zorundadır.
Sosyoloji, tarihsel evrim sürecinde üretim biçimlerinin niçin ve nasıl değiştiğini
anlamaya çalışır. Bu yüzden, sosyolojinin ekonomi ile bağ kurması zorunludur. Örneğin,
ekonomi, bir malın üretiminde kullanılan araçları, üretilen malın toplumda nasıl paylaşıldığım
ve tüketildiğini inceler. Sosyoloji ise o mal üretilirken, paylaşılırken ve tüketilirken, bireylerin
birbirleriyle girdikleri ilişkileri, elde ettikleri statü ve rolleri, aralarındaki iş bölümünü
incelemeye çalışır. O halde, ekonomi ve sosyolojinin birbirleriyle ilişkisi kaçınılmaz hale
gelmektedir. Bu ilişki “ekonomi sosyolojisi” adı verilen yeni bir alanı doğurmuştur.
2.5. Sosyoloji ve Siyaset Bilimi İlişkisi
Siyaset bilimi, gücü ve gücün dağılımını inceler. Yine, uluslararası ilişkiler ile
hükümet yapıları gibi konular siyaset biliminin alanı içindedir. Siyasetin toplumsal temelini
inceleyen siyaset sosyolojisi, toplumların içindeki ya da aralarındaki güç dağılımının toplumsal
neden ve sonuçları ile gücün (iktidarın) dağılımında değişimlere yol açan toplumsal ve siyasal
çatışmalarla ilgilenen bir alandır. Ancak yine burada da, her iki bilimin odak noktaları
birbirinden farklılık gösterir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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İlk hafta davranışın sosyolojik temelleri incelenmiştir. Genel olarak sosyoloji
nedir? Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin konusu ve temel kavramları, sosyolojik bakış
açısı, sosyolojinin özellikleri, sosyolojinin amacı, bir bilim olarak sosyoloji, sosyal bir
varlık olarak insan, sosyal davranış ve toplum, kültür, etkileşim ve davranış konuları
ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Daha sonra, sosyoloji biliminin psikoloji, antropoloji, hukuk,
iktisat ve diğer bilim dallarıyla ilişkileri işlenerek bölüme son verildi.

Bölüm Soruları
1) Davranış bilimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Davranış bilimleri aracılığıyla insan davranışlarını anlama ve tahmin etme
ihtimali oldukça yükselmiştir.
b) Davranış bilimlerine göre, insanın her davranışının bir nedeni ve hedefi vardır.
c) İnsan davranışlarının kendine özgü bir mantığı vardır.
d) Davranış bilimleri olandan çok olması gerekenle ilgilenir.
e) Davranış bilimleri normatif değil, deskriptiftir.
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2) Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminde yer alan inceleme konularından biri
değildir?
a) Bireyler
b) Sendikalar
c) Sınıf yapısı
d) Kültürel farklılıklar
e) Dini gruplar
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyolojinin en iyi tanımıdır?
a) Bireyleri, içinde yaşadıkları toplumdan ayırarak tek başına ele alıp inceleyen bir
bilimdir.
b) İnsanların toplumsal yaşamda karşılaştıkları olayların, zihinde yarattığı süreçleri
anlamaya, açıklamaya ve kuramsal çerçeveye yerleştirmeye amaçlayan bir
bilimdir.
c) İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilimdir.
d) Bir bütünlük içerisinde insanların bütün ilişkilerini inceleyen, bu ilişkilerin nasıl
yaratılıp korunduğunu ve değiştirildiğini analiz eden bir bilimdir.
e) İnsanların yaşadıkları çevreden nasıl etkilendiklerini belirlemeye çalışan bir
bilimdir.

CEVAPLAR: 1-d, 2-a, 3-d,
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2. SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
1- SOSYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
2- SOSYOLOJİNİN ÖNCÜLERİ
2.1- Henri de Saint Simon
2.2- Auguste Comte
2.3- Karl Marks
2.4- Emile Durkheim
2.5- Max Weber
2.6- Karl Marks
3- SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
3.1- Yapısal İşlevselci (Fonksiyonel) Yaklaşım
3.2- Çatışmacılık Yaklaşım
3.3- Etkileşimci Yaklaşım
4- SOSYOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR
4.1- Sosyal Alışveriş Kuramı
4.2- Feminist Kuram
4.3- Postmodern Kuram

42

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Yapısal İşlevselci (Fonksiyonel) Yaklaşımı nedir?
b. Etkileşimci Yaklaşım nedir?
c. Sosyal Alışveriş Kuramı nedir?
d. Feminist Kuramın özellikleri nelerdir?

43

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyolojinin Öncüleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Tarihsel gelişimi sürecinde Okuyarak ve araştırarak
sosyolojinin
öncülerinin
kavranması

Yapısal
İşlevselci Bu yaklaşıma göre toplumun, Okuyarak,
(Fonksiyonel) Yaklaşım
birbiri ile ilişkili parçaların araştırarak
görev yaptığı bir sistem
olarak kavranır

tartışarak

ve

Çatışmacılık Yaklaşım

Toplumun
çatışma
ve Okuyarak,
değişim üreten eşitsizlikler araştırarak
arenası olduğu tezi kavranır

tartışarak

ve

Etkileşimci Yaklaşım

Bireyi
ve
ilişkilerini Okuyarak ve araştırarak
anlamadan
toplumu
anlamanın mümkün olmadığı
kavranır

Sosyolojide
Yaklaşımlar

Yeni Sosyolojide yeni yaklaşımlar Okuyarak ve araştırarak
kavranır
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Anahtar Kavramlar

Yapısal işlevselcilik, etkileşim, feminist kuram, postmodern teoriler.

45

Giriş
İkinci haftanın konusu sosyolojide kuramsal yaklaşımlardır. Öncelikle, sosyolojinin
tarihsel gelişimi sürecinde sosyolojinin öncülerinden, Henri de Saint Simon, Auguste Comte,
Karl Marks, Emile Durkheim, Max Weber ve Karl Marks ele alınacaktır. Daha sonra
sosyolojide kuramsal yaklaşımlardan Yapısal İşlevselci (Fonksiyonel) Yaklaşım, Çatışmacılık
Yaklaşım, Etkileşimci Yaklaşım incelenecektir. Son olarak ise, sosyolojide yeni
yaklaşımlardan Sosyal Alışveriş Kuramı, Feminist Kuram ve Post-modern kuramlar işlenerek
bölüme son verilecektir.
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İKİNCİ BÖLÜM
SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
İnsanlar toplum olarak bir arada yaşamaya başladıklarından itibaren, içinde yaşadıkları
düzeni anlamaya çalışmış ve çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Toplumsal düşünce ilk defa
filozofların felsefe sistemlerinde yer almıştır. İlk çağda düşünürler Sokrat'tan önceki ve
sonrakiler diye ikiye ayrılır. Sokrat'tan önce sofistlere rastlıyoruz. Sokrat'tan sonra önemli iki
bilgin Platon ve Aristo'dur. Platon'a göre birey içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Aristo,
Platon'a göre daha gerçekçidir. Hıristiyan düşünürler Rönesans ve Reforma değin mistik ve
skolastik dünya görüşü altında büyük bir ilerleme sağlamazken, İslam dünyasında olumlu
düşünce sistemlerini görüyoruz. Bu çağlarda toplumla ilgilenen düşünürler arasında İbn-i Rüşd,
Gazzali, Farabi ve ibni Haldun en önemlileridir. Özellikle ibn-i Haldun'un Mukaddimesi bir
sosyoloji kitabı niteliğindedir.
Sosyolojinin ortaya çıkışında iki önemli toplumsal olgu yer alır. Bunlar: Endüstri
Devrimi ve Fransız Devrimi'dir. Tarihe hiçbir değişme Endüstri Devrimi kadar uzun dönemli,
etkili ve çarpıcı olmamıştır. Bu olgunun dışında doğa bilimlerindeki gelişmeler, bilimsel
yöntemin kullanılışı ve yeni kıtaların keşfi de sosyolojik düşüncenin gelişiminde önemli bir yer
tutar. Sosyolojinin ilk kurucuları arasında Auguste Comte vardır. Zamanın en özgün düşünürü
olan Comte, doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemin toplumsal olayları incelemede de
kullanılabileceğini

savunur.

Daha

sonra

Herbert

Spencer,

biyolojik

yaklaşımın

kurucularındandır. Spencer, toplumu canlı bir organizmaya benzeterek incelemiştir. Karl Marx
ise çatışma kuramının kurucusudur. Düşüncelerinde bir diğer Alman düşünür olan Hegel'in
etkisindedir. Marx'a göre toplumbilimcilerin görevi dünyayı açıklamak değil, değiştirmektir.
Her şeyin birbiriyle çatışma içinde olduğunu savunan Marx, kuramını sınıf çatışması ile
destekler. Sosyolojinin bilimsel alanda gelişmesinde önemli bir kişi de Fransız Emile
Durkheim'dir. Durkheim, toplumsal gerçeğin temelini toplumsal bilinçte görür. Durkheim'in
bir diğer ilgi alanı toplumsal işbölümü ve sonuçlarıdır. Modern bir Alman düşünürü ise Max
Weber'dir. Weber, sosyolojide anlama üzerinde durarak, ideal tip ve tarihi analiz tekniklerini
geliştirmiştir.
Sosyoloji’nin konusu; toplumu bir bütün olarak gördüğü ve toplumsal olay ve
olguların sadece nedensel ilişkilerle açıklanamayacağını göstermektedir. Sosyoloji her şeyden
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önce toplum bilimidir ve toplum olanaklarının bilimidir. Nedensellik yasaları, toplumu ve
toplumsalı açıklamak için yeterli değildir. Bir yaşanan ilişkiler bütünü olarak algıladığımız
toplum, bize göre, karşılıklı etkileşim/karşılıklı ilişki gerçeklerinde belirleyiciliğin ipuçlarını
vermektedir.
İnsanoğlu varoluşundan buyana içerisinde yaşadığı toplum üzerine düşündüğü,
fikirler ürettiği açık bir şekilde ortadadır. Bununla birlikte sosyoloji ancak Sosyolojinin
doğuşundan önce, Antik Yunan’dan, Ortaçağ’a oradan Rönesans’a uzanan dönemde çağlar
boyunca insanoğlunun topluma ilişkin yorumlamalarının oldukça zengin bir düşünceler tarihine
malzeme oluşturduğu görülmektedir. 18. asırda Batı Aydınlaması bütün bu sosyoloji “öncesi”
dönemlerin hem son hem de en zengin halkalarından biri olmuştur. Ancak söz konusu olan
halen spekülatif veya normatif bilgi üretme şekilleridir. Dönemin temel figürü ise yorumlayan
ve mutlak cevaplar üreten filozof figürüdür. Kullanılan dil normatif (kural koyucu) ve siyaset
ağırlıklıdır. Çoğunlukla söz konusu olan, toplumsal yapıların “objektif ” incelemesinden çok
“iyi”, “doğru” veya “olması gereken” yönetim veya iktidar biçimlerine ilişkin yorumlar
yapılmaktadır. Kısacası bu dönemde toplumsal yaşamın felsefe dışında, kendisini normatif
mecradan kurtarmış, özgül metodolojik, teorik ve epistemolojik bir çerçevede “bilimsel” olarak
kavranabileceği fikri henüz ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla 19. asır öncesinde sosyoloji
biliminin olmadığı da söylenebilir.
On sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda Batı Avrupa'da sosyal, ekonomik ve siyasal
alanlarda büyük değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Sosyolojinin temelini atan düşünürler,
yaşadıkları zamanın sosyal, ekonomik ve siyasal koşullarının etkisinde kalarak; sosyal düzen,
sosyal değişim, güç, toplumsal denetim, eşitsizlik ve sosyal tabakalaşma kavramlarını
sosyolojik çalışmaların konuları haline getirmişlerdir. Bu gelişmeler dört başlıkta incelenebilir;


Endüstri Devrimi: 19. asrın ortalarında Avrupa’da tarım toplumundan üretimin
fabrikalarda yapılmaya başladığı döneme girilmesi ile birlikte insanların yaşamlarında
köklü değişmeler olmuş; geniş kitlelerin iş bulmak için topraklarından koparak kentlere
göç etmesine bağlı olarak yoksulluk, işsizlik, kötü çalışma koşulları, sağlık, eğitim ve
barınma gibi sosyal sorunlar artmaya başlamıştır.



Amerikan ve Fransız Devrimleri: Yeni fikir akımlarının ortaya çıkmasıyla birlikte
insanlar çevrelerindeki olayları yeniden düşünmeye ve yorumlamaya başlamıştır.
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Monarşiler yerini daha demokratik sistemlere devrederken, artık geleneksel ve dinsel
açıklamalar yetersiz kalmıştır.


Emperyalizm: Sosyolojinin gelişmesini etkileyen bir diğer faktör de Avrupalıların deniz
aşırı başka ülkeleri fethederek onları sömürgeleştirmelerine bağlı olarak ortaya çıkan
emperyalizm olgusudur. Yeni sömürge imparatorlukları kuran Avrupalılar farklı
kültürlerle karşılaştıklarında onlara egemen olabilmek için araştırmalar yapmaya
başlamıştır.



Doğa Bilimlerindeki Gelişmeler: Doğa bilimlerinin parlak gelişimine imkan sağlayan
özellikle de fizik ve kimyada kuramların nesnel ve sistematik gözlemlerle test edilmesi
girişimlerinin etkisi ile sosyal yaşamda da artık bilimsel yöntemin uygulanmasına
yönelik adımlar atılmaya başlanarak sosyolojin doğuşuna yol açılmıştır.
1. SOSYOLOJİNİN ÖNCÜLERİ
1.1. Henri de Saint Simon
Henri de Saint Simon (1760-1825, Paris), düşünce tarihinde, sosyolojinin bir toplum

bilimi olduğu düşüncesinin fikir babası olarak tanınmış ve aynı zamanda da Fransız filozof ve
iktisatçısıdır. De la Réorganisation de la Société européenne (Avrupa Topluluğunun Yeniden
Örgütlenmesi Üzerine), Du Système industriel (Sanayi Sistemine Dair), Catéchisme des
Industriels (Sanayicilerin İlmihali) gibi eserler onun temel eserleri olarak bilinir.
Simon’un düşünceleri sosyal bilimlerde önemli yankılar oluşturmuştur. Toplum
biliminin aynı doğa bilimlerinde (pozitivizm) olduğu gibi benzer temeller üzerinde inşa
edilmesi gerektiğini savunmuştur. Arkadaşı da olan A. Comte Simon’un düşüncelerinden
büyük ölçüde etkilemiştir. Tarihe dayalı analizler yapmak suretiyle gelecekteki toplumun
bilime ve sanayiye dayanacağını öngörmüştür. Modernite’nin kapsamlı analizini yapan Simon
tüm bu yönleriyle önemli bir miras bırakmıştır.
Simon, “sanayileşme” kavramını ortaya atarak, sosyal gelişme ve farklılaşma
konularında yazarak, Comte için uygun bir zemin hazırlamıştır. Ayrıca, tarihte sınıfların rolü
hakkında yazarak ve refahın yaratılmasında emekçiler ve onları sömürenler üzerine
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düşüncelerini ifade ederek sınıf mücadelesi konusunda K. Marx’ın daha keskin ve ayrıntılı bir
doktrin oluşturmasına da zemin hazırlamıştır.
1.2. Auguste Comte
Fransız devrimi ve Aydınlanma düşüncesine tepki olarak geliştirdiği düşünceleriyle
tanınan Auguste Comte (1798–1857, Montpellier) “Sosyoloji” ismini öne süren ilk düşünür
olmuştur. "Sosyoloji neden diğer bilim dalları gibi bir dal olmasın" tezini savunarak
sosyolojinin temellerini atmıştır. “Var olup olmadığını sorgulamaksızın, bilginin amacını,
yaşanan olguların betimlenmesine dayandıran felsefi düşünce sistemi” olarak basitçe
tanımlayabileceğimiz Pozitivizmin kurucusudur. "Discours sur L'Esprit Positif" (Pozitif
Anlayış üzerine Konuşmalar), “Le Système de Politique Positive" (Pozitif Siyaset Sistemi),
"Synthèse Subjective" (Öznel Birleşim) gibi çalışmalar temel eserleridir.
Comte, doğa bilimlerinde kullanılan gözlem ve deney gibi tekniklerin sosyolojide de
kullanılabileceğini savunur. Ona göre pozitif bilimler arasında basitten karmaşığa doğru bir
düzen vardır. Bu düzen, bilimler arasında birlik sağlar ve bilimlerin gelişim sırasını gösterir.
Sosyolojiyi yeni bir bilim olarak ortaya koyduğunda, sosyolojinin diğer tüm bilimleri bir araya
getireceğine inanmıştır. Sosyoloji aracılığıyla insanlığın uygarlık düzeyinin gelişeceğine
inanmıştır. Pozitif felsefe ile insanlığın içinde bulunduğu kaotik durumun sonlanacağını ve
dolayısıyla ilerleyeceğini savunmuştur.
Auguste Comte, Fransız Devriminden hemen sonra doğdu. O’nun sosyolojisi, yaşadığı
dönemin bir yorumudur. Devrimin sonrasındaki bu dönem, son derece istikrarsız ve
çalkantılıdır. Comte’un çalışmaları, Fransız Devrimine ve Aydınlanma düşüncesine bir tepki
niteliğindedir. Birçok yazar O’nu sosyolojinin (en azından Fransız sosyolojisinin) kurucusu
olarak görür. Comte, sosyolojiyi “pozitif bir bilim” ve “toplum mühendisliği” olarak
tasarlamıştır. Bu yeni bilimin temel amacı topluma hizmettir. Tıpkı doğa bilimlerinde olduğu
şekilde, “toplumsal yasalar”ı bulmak istemiştir. Sosyoloji için ilk kullandığı sözcük “sosyal
fizik”tir. Ancak daha sonra “sosyoloji” sözcüğünü icat etmiştir. Sosyolojiyi “sosyal statik” ve
“sosyal dinamik” şeklinde ikiye ayırır. Sosyal statik, her toplumdaki göreli istikrarlı ilişkiler ile
sosyal yapı üzerinde odaklanır. Sosyal dinamik ise, insanlığın bir aşamadan diğerine geçmesini,
yani toplumdaki değişimi ifade eder.
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Comte’un üç hal yasası: Comte, evrimci bir düşünürdür. Tarihi, bir ilerleme süreci
olarak görür ve dolaysıyla iyimserdir. Onun “üç hal yasası” olarak da anılan evrim kuramına
göre toplumlar üç aşamadan geçer. Bunlar:


Teolojik aşama: Avrupa’da 1300 yılı öncesindeki dönemi karakterize eder. Bu dönemde
toplumda doğaüstü güçler ve dini figürler her şeyin temelini oluşturur.



Metafizik aşama: Kabaca 1400 ile 1800 yılları arasını kapsar. Bu dönemde, “doğa” gibi,
soyut güçlere yönelik inanç ön plana geçmiştir.



Pozitivist aşama: Avrupa’da 1800 yılı sonrasındaki dönemdir. Pozitivist aşamada,
bilime olan inanç ifade edilir. Comte’a göre, bu aşamada insanlık Tanrı ve doğa gibi
mutlak güçleri aramayı terk ederek, bunun yerine, toplumsal ve fiziki dünyayı yöneten
kanunları gözlemlemeye ve keşfetmeye çalışır.
1.3. Karl Marx
19. yüzyılda yaşamış filozof, politik ekonomist ve devrimci olan Karl Marx (1818–

1883, Trier) Komünizmin kuramsal kurucusudur. Das Manifest der Kommunistischen Partei
(Komünist Manifesto), Das Kapital gibi çalışmalar temel eserleri arasında geçer.
Bir Alman düşünürü olan Karl Marx çatışma modelinin mucitlerindendir. Marx, tarih,
ekonomi ve felsefe eğitimi almıştır; ancak eserlerinde sosyolojik bir bakış açısına sahiptir.
Spencer gibi, toplumsal koşulları gözlemlemiş, fakat ondan farklı sonuçlara ulaşmıştır.
Yaşadığı dönemdeki “vahşi kapitalizm”in koşullarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Hegelci
felsefe geleneğinde yetişmiş, fakat Hegel’in idealist felsefesini tersine çevirerek, materyalist bir
tarih felsefesini benimsemiştir. Ona göre, insanların varlığını belirleyen onların bilinçleri değil,
tersine bilinçlerini belirleyen toplumsal varlıklarıdır. Hegel’in çelişme olgusunu ve diyalektiğin
yasalarını olduğu gibi kabul eden Marx bu yöntemin biçimsel görünümünü tümüyle
değiştirmiştir. Hegel’in idealist diyalektiği Marx’da düşünceyi maddeden ya da evrensel ilkeyi
doğadan (dolayısıyla insandan) üreten maddeci (materyalist) diyalektiğe dönüşmektedir.
Marx’a göre toplum üretim araçlarına “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” şeklinde iki sınıfa
ayrılır. Bu araçlara sahip olanlar burjuvazi, sahip olmayanlar ise proletarya’dır.
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Marx’a göre bütün toplumlar düşman (çatışan) sınıflara bölünmüştür, her toplumun
tarihi sınıf kavgalarının tarihidir. Marx, toplumların 5 aşamadan geçtiğini iddia eder:


Birincisi, ilkel-komünal toplum,



İkincisi köleci toplum,



Üçüncüsü feodal toplum,



Dördüncüsü kapitalist toplum



Beşinci aşama sosyalist komünist toplumdur.
Bütün toplumlar zamanla bu aşamaya geçecektir. Son aşamada, geçmişten farklı

olarak sömürü ortadan kalkacaktır. Marx, toplumu altyapı ve üst yapı şeklinde ikili bir
sınıflamaya tabi tutar. Altyapıyı insan bilincinden bağımsız olarak üretim araçları ve üretim
ilişkileri oluştururken, üst yapıyı kültür, din, dil, devlet, örf, adet vb. unsurlar oluşturur. Ona
göre alt yapı üst yapıyı belirler.
Marx’ın iddiasına göre, “üretim ilişkileri” (işçi-işveren v.b.) ve “üretim biçimi”
(kapitalist, sosyalist v.b) olarak her toplumun ekonomik sistemi, o toplum için en önemli ve tek
olgudur. Refahın üretildiği ve dağıtıldığı düzenleme “alt yapı”yı (infra structure) oluşturur ve
diğer sosyal ve kültürel düzenlemeleri belirler. Aile, din, siyaset, ekonomi, hukuk ve hatta
sanatsal beğenilerin tümü “üst yapı”yı (super structure) oluşturur ve ekonomik alt yapının üst
yapı üzerindeki etkilerini yansıtırlar. Geniş anlamda bunların nihai rolü, toplumun temel
parametresi olan üretim biçimini korumak ve desteklemektir. Ona göre emek (man),
makine/teknoloji (machine) ve para (money) üç belirleyicidir. İngilizce karşılıkları M harfi ile
başladığı için bunlara “3M” der, onlar her şeyin temelidir ve alt-yapıyı oluştururlar.
Marx’ın kuramına yöneltilen eleştiriler:
Marx kuramını 18. yüzyılda endüstrinin başlangıç dönemlerindeki koşulları göz
önüne alarak yazmış ve o koşullarda klasik ekonominin ve toplumsal yapının eleştirisini gayet
başarılı bir biçimde yapmıştır. Ancak, gelişen endüstriyel koşullar, değişen yaşam şartları
Marx’ın birçok fikrini doğrulamamıştır. Örneğin, Marxçı sınıf kuramı, kapitalist toplumda
çalışanların gittikçe yoksullaşacağını, yaşam koşullarının bozulacağını, işçi sınıfının sayıca
artacağını ve ara sınıfların ortadan kalkacağını savunmuştur. Oysa özellikle çağımız endüstriyel
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toplumlarında çalışanlar fakirleşmemiş, aksine diğer gruplardan daha iyi bir gelir düzeyi elde
etmiş, gelişen sanayi ile yaşam koşulları daha yükselmiş, ara sınıflar ortadan kalkacağına,
birçok yeni ara sınıflar ortaya çıkmıştır (memur sınıfı). Özellikle, kapitalizmin geliştiği
ülkelerde hizmet sektörü denilen yeni bir kesim ortaya çıkmış ve bunların sayıları gittikçe
artmıştır. Ayrıca, yeni teknolojilerin beden işçilerinin daha bilgili ve hünerli olmalarını
gerektirmesi çalışanların eğitim düzeyini yükseltmiş ve çalışanlar (kol ve kafa işçileri)
arasındaki fark da azalmıştır. Böylece, gelişim sonunda toplumsal sınıflar arasındaki farklar
törpülenmeye, zıtlıklar azaltılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, sosyal güvenlik önlemlerinin
geliştirilmesi sonucunda, çalışanlar işyerlerinde daha huzurlu bir biçimde çalışmaya
başlamışlardır.
1.4. Emile Durkheim
Fransız sosyolog Emile Durkheim (1858–1917, Paris), sosyolojinin kurucularından
sayılmaktadır. L'Année Sociologique, Les Formes élémentaires de la vie religieuse (Dini
Hayatın İlkel Biçimleri), Les Règles de la Méthode Sociologique (Sosyolojik Yöntemin
Kuralları) gibi eserler ona aittir.
Modern akademik bir bilim olarak sosyoloji Durkheim’in çalışmalarıyla başlamıştır
Durkheim, sosyolojinin isim babası A. Comte’un düşüncelerinin büyük bir kısmını onaylamaz.
Ancak, sosyolojinin yöntem ve ilkelerini yeniden tanımlarken A. Comte gibi doğa bilimleriyle
devamlılık içinde nesnel, rasyonel ve olaylar arasında nedensellik ilişkisi arayan bir sosyal
bilim anlayışı oluşturur. Daha sonra bu görüş sosyal bilimleri doğa bilimlerine indirgeme olarak
eleştirilir.
Emile Durkheim, ilk sosyoloji profesörüdür. Sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak
kurulmasında son derece önemli bir yeri vardır. Özellikle Comte’un çalışmalarından
etkilenmiştir. Durkheim, sosyolojiye bilimsel statüsünü kazandırmaya çalışmıştır. Ona göre
sosyoloji psikolojiden farklı olarak bireysel bilinçle ilgili değil, “toplumsal bilinç” ile ilgilidir.
Ona göre toplumsal bilinç, bir toplumun ortalama üyelerinin ortak inanç ve duygularıdır.
Durkheim, sosyolojinin sosyal olgularla ilgilendiğini ve doğa bilimleri kendi olgularını nasıl
inceliyorlarsa, sosyal olgulara da aynı yöntemle yaklaşılabileceğini söylemiştir. Durkheim,
bireylerin bir toplumu nasıl oluşturduğunu anlamaya çalışır.
53

 Toplumu bir arada tutan ana unsur(lar) nelerdir?
 O’na göre toplumsal var olmanın temelindeki dayanışma, mekanik ve organik olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır:
Mekanik dayanışma: Benzerliklerden kaynaklanan dayanışmadır. Bu dayanışma
türünde insanlar arasında çok az fark vardır. Toplumun üyeleri aynı duyguları hissederler. Daha
çok geleneksel toplumlarda karşılaşılan dayanışmadır. İnsanlar aynı değerlere inanırlar. Burada
bireysel eylem, kendiliğinden kolektif bir kimliğe bürünür. Toplumsal farklılaşma, organik
dayanışmanın egemen olduğu toplumlardaki gibi değildir. Ortak bilinç, bireysel bilincin
önündedir. Toplum baskıyla yönetilir.
Organik dayanışma: Farklılıklardan kaynaklanan dayanışmadır. Toplumlar geliştikçe
toplumsal farklılaşma artar. Burada insanları bir arada tutan bu farklılaşma yani işbölümüdür.
Burada birey artık tümüyle kollektif bilincin kontrolünde değildir. Bireysellik gelişmiştir.
Ancak işbölümü arttıkça insanların birbirine olan bağımlılıkları da artar. Durkheim, işbölümü
kavramıyla daha çok mesleklerin farklılaşması ve endüstriyel faaliyetlerin artışını
kastetmektedir.
Durkheim “İntihar” adlı eserinde Anomi unsuru üzerinde durmuştur. Bu kavramı
toplumsal bilincin zayıflaması, bireylik bilincinin gelişmesi ile farklılaşan bireyleri
birleştirmede toplumun yetersiz kalışı ile açıklamıştır. Anomi; “düzensizlik, bozuşma hali”
demektir. Durkheim intiharları:


Alturist, (özgeci, elcil)



Bencil, (Egoist)



Anomik olmak üzere üçe ayırır.
Alturist intiharlar, kişinin üye olduğu gruba çok bağlı olduğu hallerde, kişisel

varlığının gruba ve yüklendiği sorumluluklara nazaran önemsiz kaldığı durumlarda meydana
gelir. Özellikle askerlerde görülür. Bireyin topluma çok bağlı olduğu hallerde ortaya çıkar.
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Egoist intiharlar, kişinin sağlam bir grup bağlantısından, ilişkisinden yoksun olduğu
hallerde ortaya çıkar. Bekârlarda sıklıkla görülür. Kişinin ailesi tarafından yeterince
korunmadığı zamanlarda ortaya çıkabilir.
Anomik intiharlar ise, ekonomik depresyon ve kalkınma dönemlerinde yüksek
oranda ortaya çıkar. Toplumdaki sıkıntı ve bunalımlar kişilerde çeşitli stresler, baskılar
yaratmakta bu da intiharlara yol açmaktadır. Toplumsal bunalım zamanlarında toplumun
yapısında meydana gelen değişmeler intihar olgusunu arttırır.
Durkheim, Avrupa’da ilk sosyoloji bölümünü Bordo Üniversitesi’nde 1895 yılında
kurmuştur. Daha sonra en önemli yapıtı “Sosyoloji Yönteminin Kuralları” adlı eserini
yazmıştır. Bu eserde sosyal olguları tanımlar, normal ve patolojik arasında ayrım yapar. Sosyal
olayların nasıl açıklanacağını anlatır.
Özetle “fert yok, cemiyet var” ya da “önce toplum, sonra birey” görüşünün sahibi
Emile Durkheim, ıslahatçı (reformcu), determinist, işlevselci, indirgemeci bir sosyolojinin
kurucusudur.

1.5. Max Weber
Alman düşünür Max Weber (1864–1920, Erfurt), sosyolog ve ekonomi politik
uzmanıdır. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (Kapitalizmin Ruhu ve
Protestan Ahlak) ona aittir.

Sosyolojide hala en etkili sosyologlardan biri olan Max Weber, verimli olmakla
beraber bir o kadar da karmaşıktır. O, sosyolojinin toplumsal yaşamın önemli yüzleri arasındaki
nedensel ilişkileri anlaması gerektiğini vurgulamıştır. Örneğin; din ekonomik değişmeyi nasıl
etkiler? Bürokrasi bir toplumu nasıl biçimlendiriyor? gibi Weber bu sorulara cevap ararken iki
tekniği kullanmıştır: ideal tip analizi ve tarihsel analiz. İdeal tip, herhangi bir toplumsal
fenomenin temel ve ayırt edici özelliklerinin bir listesidir. İdeal tipler, aslında analitik
kurgulardır. Siyasal otoriteyi meşru kılan değer ve inanç sistemlerini Weber üç ideal tip olarak
tanımlar:
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Geleneksel otorite: Geleneklere bağlılığı, öteden beri alışılmış davranış kalıplarının
kutsallığını vurgulayan, değerler sistemidir.



Yasal (meşru) otorite: Akılcı kurallara ağırlık veren değerler sistemidir.



Karizmatik otorite: Karizmatik liderlerin sahip olduğuna inanılan doğaüstü bazı
nitelikleri bu otoritenin kaynağıdır.
Weber, toplumsal formların nedenlerini bulmak için, tarihsel analizle ilgilenmiştir.

Weber tarihin biçimlenmesinde, ekonomik ve maddi koşulların önemini kabul etmiştir, fakat
Marx’ta olduğu gibi, onları temel belirleyici olarak da görmemiştir. Weber’e göre, Marx’ın
analizi dinsel, psikolojik, sosyal, politik ve askeri baskılarla ekonomik güçlerin karşılıklı
etkileşimini ihmal etmiştir. Weber’e göre sosyologun görevi, diğer insanlardan etkilenerek
yapılan davranış anlamına gelen toplumsal eylemin sonuçlarını ve yönünü açıklamak ve analiz
etmektir. Weber, sosyolojinin değerden bağımsız olması konusunda ısrarlı olmuştur. Yani
sosyoloji toplumun ne olması gerektiğini değil de, ne olduğunu incelemelidir. Toplumsal
eylemin anlamını kavrayabilmek için, subjektif, empatik ve etkileşime içeriden bakışı ifade
eden yorumlayıcı anlamanın gerektiğini iddia etmiştir. Bir başka deyimle, araştırmacının kişisel
önyargılardan kaçınması gerektiğine inanmıştır.
Max Weber, sosyal bilimlere felsefi bir temel, sosyolojiye kavramsal bir çerçeve
kazandırmıştır. Başka bir deyişle, Weber bir bilim olarak sosyolojinin genel kavramsal
çerçevesini en iyi bir biçimde koyduğu, tutarlı bir sosyal bilimler felsefesi geliştirdiği ve
nihayet, modern endüstri toplumunun temel özelliklerini sağlam bir biçimde kavrayıp ifade
ettiği için modern sosyolojinin kurucusu olarak bilinir.
Weber birçok sosyologdan farklı düşünce ve yöntem içine girmiştir. Weber bireysel
aktör ve onun eylemlerine odaklanmıştır. Weber'in dışındakiler toplumu sosyal yapısal çerçeve
içinde analiz etmeye çalışmışlardır. Örneğin, Durkheim sosyal yapının uyumunu sağlayan
kurumsal düzenlemeleri analiz etmeye çalışmıştır. Marx, sosyal sınıflar arasındaki çatışmalara,
sosyal yapıların ve üretim ilişkilerinin değişimine odaklanmıştır. Weber ise insanların
eylemlerinin öznel anlamları üzerine odaklanmıştır. İnsanların eylemlerinin anlamları spesifik
sosyal tarihsel yapıları göz önüne alınarak ortaya çıkarılmalıdır. Weber'e göre sosyoloji; sosyal
boyutta olan eylem ve davranışların seyrini, etkilerini ve nedenlerini açıklayabilmek için, bu
eylem ve davranışları anlamak ve yorumlamak uğraşı içinde olan bir bilimdir.
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2. SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
Genel olarak sosyal bilimlerde özel olarak sosyolojide tek hakim bir paradigma
(model veya kavramlar ana demeti) bulunmamaktadır. Sosyolojide insan ve toplumu nasıl
gördüklerine, daha doğrusu onlar hakkındaki kabullerine göre farklılaşan çeşitli yaklaşımlar söz
konusudur.

Sosyolojideki

kuramsal

yaklaşımlar,

modernist

çerçevede

“Simgesel

Etkileşimcilik” gibi daha mikro yaklaşımlardan, “İşlevselcilik” ve “Çatışmacılık” gibi makro
yapısal yaklaşımlara doğru genişlemektedir.
2.1. Yapısal İşlevselci (Fonksiyonel) Yaklaşım
Sosyolojide en yaygın kullanılan makro yaklaşım “Yapısal işlevselcilik” yaklaşımıdır.
Bu yaklaşıma göre toplum, birbiri ile ilişkili parçaların görev yaptığı bir sistem den meydana
gelir. Bu bağlamda Amerikalı ünlü sosyolog T. Parsons toplumun “koruyucu”, “bütünleştirici”,
“yönlendirici” ve “uygulayıcı” alt sistemlerden oluştuğunu savunur. Aile kurum olarak
koruyucu bir alt sistem iken, din toplumun bütünlüğünü sağlayan, siyasal kurumları
yönlendiren, ekonomik kurumlar da uygulayıcı konumundadır.
Toplum, büyük hayat halkalarından oluşur. Her halkanın kendine özgü işlevi vardır.
Bu işlevler sistemin bir bütün olarak işleyebilmesi için gereklidir. Yapısal-işlevselci
paradigmaya göre toplum çok boyutlu bir sistemdir. Her bir parça bütünün çalışması için çaba
gösterir. Parçalar arasında uyum ve yardımlaşma söz konusudur. Sosyal yapının işlevleri veya
sonuçları vardır. Bu işlevler veya sonuçlar, toplumun bir bütün halinde çalışmasını sağlar.
Örneğin, milli ve dini bayramlar, cenaze törenleri, düğünler, dini törenler vb. toplumun
devamlılığını sağlar.
Temelleri Spencer ve Durkheim’ın çalışmalarıyla atılan işlevselci yaklaşımın çağdaş
anlamdaki kurucusu T. Parsons’dur. Bu modele göre toplum bir fonksiyonlar bütünüdür. Aynı,
bir organizmada olduğu gibi, her organın, parçanın, bütünün devamlılığını sağlamada sahip
olduğu bir işlevi vardır. İşlevselci yaklaşıma göre, işlev belirli bir toplum içerisinde her
geleneğin, düşünce ve inançların, birey ya da grupların oynadığı roldür. T. Parsons’un kuramı,
toplumu organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel
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değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak görür. Parsons’a göre, toplumsal dinamik kesin
olarak birey üzerinde kurulmalıdır. Ona göre bireylerin karşılıklı eylem ve bağımlılıklarının
toplamı toplumsal yapıyı meydana getirir.
Auguste Comte, Emile Durkheim ve Herbert Spencer yapısal-işlevselci yaklaşımın
önde gelen teorisyenleridir. Spencer, toplum ile insan vücudunu kıyaslamıştır. İskeletler, kaslar,
iç ve dış organlar birbirinden bağımsız olarak çalışmakta birlikte, hepsinin ortak hedefi tüm
vücudun çalışmasını sağlamaktır. Sosyal yapılar da birlikte çalışarak toplumun ayakta
kalmasını sağlarlar. Sosyolojinin Amerika'da gelişmesiyle birlikte Talcott Parsons; Comte,
Durkheim ve Spencer’ in düşüncelerini geliştirmiştir. Parsons, toplumu bir sisteme
benzetmiştir. Sistemin ayakta kalması için temel işlerin tespit edilmesi gerekliğini öne
sürmüştür. Robert K. Merton sosyal işlev kavramına daha farklı perspektiften bakmıştır. Sosyal
yapının işlevlerinin tamamı, herkes tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır. Görünür (açık)
işlevler olduğu gibi, görünmez (kapalı) işlevler de vardır. Görünür işlevler, bilinen ve sonuç
beklenen işlevlerdir. Gizli işlevler ise, niyetlenmeyen ve bilinmeyen işlevlerdir. Örneğin,
Yardım amacıyla düzenlenen kermeslerin açık ve gizli işlevlerini ele alalım. Kermeslerin açık
işlevi, insanlardan yardım toplamaktır. Gizli işlevi ise, aynı sosyal sınıfa ait insanları bir araya
getirerek evlilik birlikleri kurmaya zemin hazırlamaktır.
Merton’ un işlevselci analizinin üç temel özelliği dikkati çekmektedir;
1. Merton 'a göre, toplumun işlevsel bütünlüğü yoktur. Sosyal sistemin parçalarının
tamamı, yeterli derecede düzen ve tutarlılıkla işlememektedir. Bir sosyal yapının
işlevselliği olabileceği gibi olmayabilir de. Aile yaşanan kuşak çatışmaları buna bir
örnek teşkil eder.
2. Merton, evrensel işlevselcilik yaklaşımını, bütün standartlaşmış sosyal ve kültürel
formların pozitif işleve sahip olduğu düşüncesini kabul etmemektedir.
3. Son olarak Merton, "işlevsel zorunluluk" anlayışını eleştirmektedir. Örneğin,
işlevselciler toplum hayatının devamını sağlayan nüfusun artmasının aile kurumu ile
olabileceğini dile getirmektedir. Oysa Merton’a göre kurumların işlevsel
zorunlulukları yoktur. Bu açıdan bakıldığında nüfusun artması, yenilenmesi sadece
aile ile değil, aile olmadan da yapılabileceği tartışmalarını örnek olarak verebiliriz.
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İşlevselciğin tarihsel olarak kökeni, sosyolojinin kurucularından Auguste Comte ve
onun pozitivist felsefesine kadar uzanır. İlk olarak Fransız devrimi sonrası dağılma konumuna
gelen toplumda birlik sağlamak amacıyla Comte ve daha sonra sanayileşmenin yarattığı
“kuralsızlık-anomi” ve ahlaki bunalımların çözümü için “organik dayanışmayı” arttırmak
denge ve istikrarı yeniden tesis etmek üzere E. Durkheim tarafından geliştirilen görüşlere
dayanır. Durkheim’ e göre, toplumu oluşturan parçalar işlevlerini gördüklerinde toplum normal
konumdadır. Buna karşılık organlar görevlerini yapamaz durumda iseler bu “anormal” veya
“hastalıklı /patolojik” durumdur. İşlevselcilik açısından hem bir organizma olarak yapıya hem
de onu oluşturan parçaların işleyişine bakmak gereklidir. A. Comte ve H. Spencer de toplumu
bir tür yaşayan organizma gibi görürler. Bir organizma gibi toplumun da sağlıklı olması, onu
oluşturan organların uyum ve ahenk içinde olmasına bağlıdır.
İşlevselci yaklaşıma getirilen eleştiriler: Birincisi, modelin kavramlarının çok genel,
kendisinin ise çok soyut olduğu yolundadır. İkincisi ise eğer parça ve bütünler arasındaki
ilişkiler bu kadar düzgün bir biçimde birbirine uysaydı, toplumlarda hiçbir sorun ortaya
çıkmayacaktı. İşlevselciler, sosyolojiyi tarihsel boyutundan vazgeçirmek için çalışmışlardır.
Böylece görevselcilik bir bakıma tarihi ve toplumsal değişmeyi reddetmenin açık bir ilanı
olmaktadır. Bunun nedeni ise, İşlevselciliğin önce kültürel antropolojide uygulanmaya
başlamasıdır. Antropologların inceledikleri eski ve ilkel toplumların genel ve bilinen bir
tarihleri olmadığından, işlevselciler tarihi dışta tutma konusunu benimsemişlerdir.
2.2. Çatışmacılık Yaklaşımı
Çatışmacılık yaklaşımı, toplumu çatışma ve değişim üreten eşitsizlikler arenası olarak
görmekte ve teorileri de bu çerçeve ışığında üretmekledir. Yapısal-işlevselci yaklaşımın tersine,
çatışma yaklaşımı toplumdaki eşitsizliği ön plana çıkarır. Yapısal-işlevselci yaklaşıma sosyal
dayanışmaya vurgu yaparken, çatışma yaklaşımı sosyal eşitsizliklere vurgu yapmaktadır.
Sosyal-çatışma modelini referans alan sosyologlar, sosyal sınıf, kültürel kimlik, ırk
ve cinsiyet gibi faktörler nedeniyle para, güç, eğitim ve sosyal prestijin nasıl dengesiz olarak
dağıtıldığını araştırırlar. İşlevselciler toplumsal yapının parçaları arasındaki uyumun varlığına
dikkati çekmektedirler. İnsan vücudunu toplumsal yapıya benzetirsek, organların tamamı
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vücudun işlemesine hep birlikte katkıda bulunurlar. Çatışmacılar ise, işlevselcilerin aksine,
toplumu oluşturan organlar arasındaki çatışmanın varlığına dikkati çekmektedirler.
Çatışmacılara göre toplum eşitsizliklerden oluşmuştur. Toplumsal yapı bazılarına
sosyal, ekonomik ve politik fayda sağlarken bazılarını da bu faydalardan mahrum
bırakmaktadır. Sosyologlar, zenginler ile fakirler, beyazlar ile siyahlar, kadınlar ile erkekler,
avantajlılar ile dezavantajlılar arasında devam edip giden çatışmaları ele almaktadır. Güçlü
olanlar konumlarını korumaya çalışırken, ezilenler de kendileri için daha fazlasını elde etme
çabası içindedir.
2.3. Etkileşimcilik Yaklaşımı
Etkileşimcilik yaklaşımı, bireyi ve ilişkilerini anlamadan toplumu anlamanın mümkün
olmadığını savunur. Bu yaklaşım, toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerini,
karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkilerin nasıl gerçekleştiğini ele alır. Bu yaklaşım, devlet, ekonomi,
toplumsal sınıf gibi konuları soyut konular olarak görür ve bunların tek başlarına var
olmayacaklarını savunur, çünkü önemli olan insandır.
Bu yaklaşım özellikle G. H. Mead tarafından genişletilmiş, Goffman, Homans ve
Garfinkel gibi çeşitli kuramcılar da yaklaşıma katkılarda bulunmuştur. Erving Goffman sosyal
etkileşimde “dramaturjik” yaklaşımın önemini vurgulamış ve toplumsal yaşamı bir tiyatroya
benzetmiştir. Nasıl tiyatrodaki insanlar belirli roller alıp oynuyorlarsa insanlar da toplum içinde
üstlendikleri birçok rolü en iyi biçimde oynamak için gayret gösterdiğini söylemektedir.
George Homans bu modele değiş tokuş (exchange) yaklaşımını getirmektedir. Harold
Garfinkel ise konuya etnometodolojik yaklaşımı getirmekte, bu kavramla bireylerin toplum
hayatını nasıl anladığını, paylaştığını, yarattığını ve bu anlayışla kendi sosyal davranışlarının,
hareketlerinin nasıl oluştuğunu ve uyduğunu açıklamaya çalışmaktadır.
Etkileşimcilik modelinde en fazla uygulanan yaklaşım Mead ve Blumer tarafından
ileri sürülen sembolik etkileşimcilik yaklaşımıdır. Bu modelde bireylerin kullandıkları dil
etkileşim için büyük önem taşır. Mead kullanılan dilin bireyin bilinçlenmesine ve kendini
anlamasına büyük katkılar sağladığını vurgular. Sembol birey için anlamı olan ve ona bir şey
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ifade eden herhangi bir şeydir. Örneğin bir işaret, benimsenen bir kural, normlar ve en önemlisi
de yazı ve konuşma dili hep birer semboldür. Sembolik etkileşim ise bireyler arasında
sembollerle yapılan etkileşim demektir. Bu etkileşim çoğunlukla yüz yüze olmakla beraber
başka biçimlerde de olabilir.
Yapısal-fonksiyoncu ve sosyal-çatışmacı yaklaşımlar makro düzey yaklaşımlardır.
Makro düzey, toplumu bir bütün halinde şekillendiren sosyal yapılara geniş bir düzlemden
bakışı ifade eder. Makro düzey sosyoloji, büyük resmi çeker. Şehre havadan bakıp, yolların,
zengin mahalleler ile fakir mahalleler arasındaki evlerin ve fiziki çevrenin farklılığının aynı
anda görülebilmesi, makro düzey bakışın daha iyi anlaşılması için örnek olarak verilebilir.
Mikro düzey ise, belirli durumlardaki sosyal etkileşimlere daha yakından bakışı ifade
etmektedir. Makro düzey şehre tepeden bakışı ifade ederken, mikro düzey şehrin bir
caddesindeki sosyal etkileşimi ifade eder. Okuldaki sosyal davranışları incelemek, mikro düzey
yaklaşıma örnektir. Etkileşimcilik yaklaşımı, toplumun, bireylerin günlük etkileşiminin ürünü
olduğunu kabul eder ve teoriyi de bu çerçevede şekillendirir. İnsanoğlu, anlam üreten bir
varlıktır. Hayatlarındaki her şeye anlam yüklerler.
Etkileşimcilik, insanı sosyal bir fenomen olarak anlamak için öznelci yaklaşımı tercih
eder. Bu yaklaşıma göre, insanların sosyal davranış ve inançlarını belirleyen yaşamın sosyal
koşulları fazla nesnel değildir. Onlar aslında insanların bu koşullar hakkındaki öznel
algılamaları ve yorumlamalarıdır. Örnek olarak aynı koşullarda olan iki insanı ile alalım.
Koşullardaki herhangi bir değişmenin her ikisinde de farklı tepkilere yol açacağı
düşünülmelidir. Söz gelimi ölümcül bir hastalık birinde intihara diğerinde yaşama daha fazla
sarılmaya yol açabilir. Sosyal etkileşimciler yaşamdaki bazı nesnel bileşenleri kullanabilirler.
Ancak, onlara göre bu nesnel tavır yeterli değildir. Kişilerin olaylara yüklediği, etrafında
ördüğü öznel anlamın da bilinmesi gerekir.
Etkileşimci yaklaşım ile kadın, erkek, çocuk, yaşlı, hasta, çalışan, işsiz, işçi veya
işveren her türden sosyal statünün toplumdaki konumuna ilişkin çalışma yapabileceği
unutulmamalıdır. Her şeyden önce değişen sembollerle ilgili olarak ortaya çıkan yeni yaşam
biçimleri, tek eşli, eşcinsel veya lezbiyen çiftler veya yaşlılar hakkında çok zengin bir literatür
bulunduğu belirtilmelidir. Özellikle son yıllarda evsizler üzerine araştırmalar yaygınlaşmıştır.
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Evsizlerin iletişim tarzlarıyla özellikle de sözel (konuşma) ve sözel olmayan jestler ve sessiz
kalmaya yönelik araştırmalarla ilgilenirler.
Etkileşimcilik yaklaşımına getirilen eleştiri: Etkileşimcilik yaklaşımının en çok
eleştirilen yönü; kişiler arası etkileşimde rol oynayan toplumsal kurumların ve toplumsal
süreçlerin etkilerini göz ardı etmesidir. Bilindiği gibi aile, ekonomi, eğitim, din gibi toplumsal
kurumların da sosyal etkileşimde çok önemli etkileri vardır.
Etkileşimciler, araştırmacının kendini, incelediği kişi veya grubun yerine koyarak,
onların açısından olaylara bakmasını önemser. Buna “içe bakışlı anlama” denilir. Ayrıca nitel
veri analizlerini, nicel ve ileri istatistik tekniklerle çözümlemelere tercih ederler.
3. SOSYOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR
3.1. Sosyal Alışveriş Kuramı
Sosyal alışveriş kuramı, insan etkileşimin ödül ve cezalara dayalı olarak gerçekleşen
bir alışveriş ile oluştuğunu ileri sürer. Sosyal alışveriş kuramının 3 temel varsayımı vardır:


İnsan davranışları akılcıdır.



İnsanların sosyal ilişkilerinde azalan marjinal yarar yasası geçerlidir.



Sosyal alışveriş durumunda insanlar aldıkları ile verdikleri arasında bir denge beklentisi
içindedirler.
Sosyal alışveriş kuramının bilinen iki önemli temsilcisi Homans ve Belau’dur. Homans

genelde davranışsal psikolojiye yoğun bir biçimde bağlıdır ve çalışmalarında ondan
etkilenmiştir.
3.2. Feminist Kuram
Swingewood’ye göre, (Feminizme göre) sosyolojide günümüze kadar yer alan bütün
teoriler erkekler tarafından ve/ya erkek bakış açısıyla geliştirilmişlerdir. Feminist teoriler kadınerkek eşitsizliği üzerine kurulan ilişkilerin analiz edilmesine ve dönüştürülmesine yönelik
olarak geliştirilen ayrı bir sosyolojik gelenek olarak tanımlanabilir. Feminist teorilerin önemli
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ve en eski eşitsizlik biçimi olarak gördükleri kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizlik üzerinde
yoğunlaşırlar. Feminist teoriler kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizlikleri toplumsal cinsiyet
gibi kavramları kullanarak analiz etmeye çalışırlar.
Feminist kuram, bir toplum içindeki kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet ilişkilerinin
yapısını inceleyerek, kadın hakları ve kadının eşit statüsü üzerinde durur. Feminist kuram
kadını temel obje ve ilgi odağı olarak görür ve onu üç açıdan inceler:


Birincisi, araştırmaların başlangıç noktası kadındır.



İkincisi, kadını merkezi bir obje olarak görür.



Üçüncüsü ise, feminist kuram kadının bakış açısından hem kritik hem de eylemcidir ve
kadına mevcut yapıda daha iyi bir yer bulmaya ve dünya yaratmaya çalışır.
Liberal feminizm: Liberal feministler için önemli olan konular kadının toplum içinde

aşağılanması, ikincil statüsü erkeğe kıyasla kanunlardaki eşit olmayan durumu ve kadın ve
erkeğin toplum tarafından nasıl etkilenerek kendi hakkındaki benlik duygusunu geliştirdiği
veya öğrendiğidir.
Radikal feminizm: Radikal feministler ise, kadının toplum içinde baskı altında
olduğunu, ezildiğini, toplumların erkekler tarafından yönetildiğini, hâkimiyetin onlarda
olduğunu ve bu nedenle de kadınların baskı altında tutulduğunu savunur. Radikal feministler
erkeğin bu gücü nasıl kazandığını ve nasıl bütün kurumları kontrol altında tuttuğunu
araştırmaktadırlar.
Sosyalist feminizm: Sosyalist feministler radikal feministlerden çok daha fazla
radikaldirler. Hatta kapitalizmi kadının ezilmişliğinin temel kaynağı olarak görürler.
3.3. Postmodern Kuramlar
Şimdiye kadar sosyolojideki kuramsal gelişmeleri kısaca gözden geçirdik. Ancak son
yıllarda sosyoloji ve sosyal bilimler literatüründe çok sık kullanılan bir kavram ve yaklaşımdan
söz etmeden tarihsel gelişimi tamamlamak pek uygun olmayacak. Günümüzde sosyolojik teori
nereye gidiyor? Bu soru, sosyolojinin tek bir kuramın egemenliğinde tek bir yöne değil, aksine
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çeşitli yönlere doğru gitmekte olduğu biçiminde cevaplanabilir. Sosyoloji özellikle geçtiğimiz
yüzyılın son çeyreğinden bu yana farklı bakış açılarının birbirleriyle rekabet halinde olduğu bir
dönemi yaşamaktadır. İşte bu yaklaşımlardan biri de post modernite veya post modernizm
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Post modern yazarlara göre, bilim olarak sosyolojinin doğduğu modern çağ artık
kapanmakta ve onun yerini post modern bir çağ almaktadır. Post modern kavramı, 1960’lı
yıllardan itibaren kullanılırken, o yıllardan günümüze kadar yeni bir görüş olarak bilim
dünyasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna göre, geleneksel bilimlerin felsefe kitaplarında
sunulan pozitif bilim imajını artık yürütemedikleri veya taşıyamadıkları tartışılıyordu. Bu
tartışmanın odağı ise sosyal bilimler değil, doğa bilimleriydi.
Postmodernizm 18. asırda aydınlanma döneminde ortaya çıkan ve teknolojiye, bilime,
ilerlemeye inanan, geleceğe de güven duyan düşünceleri, değerleri ve varsayımları içeren
modernizm’e karşıt olarak gelişmiştir. Toplumsal dünyaya eleştirel yaklaşıma benzer bir
tutumla yaklaşırlar. Toplumsal dünyanın bir görünen yüzeyi bir de görünmeyen gizli yapıları
olduğunu düşünürler ve araştırmalarında temel olarak toplumsal gerçekliğin yüzeysel
görünüşünü parçalayıp içerideki gizli yapıyı açığa çıkarmaya çalışırlar. Postmodern teoriler
toplumsal gerçekliğin modern çağda ortaya çıkan sosyolojik yaklaşımlar tarafından gerçekte
analiz edilemediğine, toplumsal yaşamın da akılcı düşünme biçimleri aracılığı ile
iyileştirilemeyeceğini savunurlar. Bu bakımdan da postmodern teoriler modern olarak
adlandırılan çağ ile onun nedensellik ilkesine ve akılcı düşünmeye dayalı bilim anlayışının iflas
ettiğine inanırlar.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci haftanın konusu sosyolojide kuramsal yaklaşımlar olmuştur. Öncelikle,
sosyolojinin tarihsel gelişimi sürecinde sosyolojinin öncüleri ele alınmıştır. Daha sonra
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sosyolojide kuramsal yaklaşımlardan Yapısal İşlevselci (Fonksiyonel) Yaklaşım, Çatışmacılık
Yaklaşım, Etkileşimci Yaklaşım incelenmiştir. Son olarak ise, sosyolojide yeni yaklaşımlardan
Sosyal Alışveriş Kuramı, Feminist Kuram ve Post-modern kuramlar işlenerek bölüme son
verilmiştir.

Bölüm Soruları
1) Sosyolojinin isim babası olarak tanınan ünlü Fransız sosyolog aşağıdakilerden
hangisidir?
a) A. Comte
b) E. Durkheim
c) M. Weber
d) H. Spencer
e) T. Parsons
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2) İnsan davranışlarının sadece istatistiklerle açıklanamayacağını, bunların mutlaka
anlamlandırılması gerektiğini savunan düşünür kimdir?
a) T. Parson
b) K. Davis
c) M. Weber
d) A. Comte
e) S. Simon
3) Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx' a göre, sosyal bilimcilerin görevidir?
a) Dünyayı açıklamak
b) Dünyayı değiştirmek
c) Bireyleri anlamak
d) İlişkileri açıklamak
e) Sınıfları belirlemek
CEVAPLAR: 1-a, 2-c, 3-b.
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3. SOSYAL YAPI VE SOSYAL İLİŞKİLER

67

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
SOSYAL YAPI VE SOSYAL İLİŞKİLER
1. SOSYAL YAPI
1.1. Sosyal Yapıyı Oluşturan Temel Kavramlar
2. SOSYAL İLİŞKİLER.
2.1. Sosyal İlişki Çeşitleri
2.1.1. Birey sayılarına göre
2.1.2. İnsanlar arası samimiyet derecesine göre
2.1.3. İlişkinin süresine göre
2.2. Sosyal İlişkileri Yönlendiren Unsurlar
2.2.1. Sosyal değerler
2.2.2. Sosyal normlar
2.2.3. Sosyal roller
2.2.4. Sosyal kontrol
2.2.5. Sosyal sapma
3. SOSYAL GRUPLAR
3.1. Grup Çeşitleri
3.2. Grup Dışı Topluluklar
4. DAVRANIŞ DÜZLEMİ
4.1. Davranış Düzlemini Oluşturan Faktörler
4.2. Davranış Düzlemini Oluşturan Etmenler
4.2.1. Genel kurallar
4.2.2. Özel kurallar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Sosyal yapı nasıl oluşur?
b. Sosyal ilişki çeşirleri nelerdir?
c. Sosyal gruplar nasıl oluşur?
d. Davranış düzlemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal Yapı

Sosyal İlişkiler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Bütünü oluşturan parçaların Okuyarak ve araştırarak
her birinin diğer parçalarla
anlamlı
hale
gelmesi
olayının
yapısallaşmayla
mümkün
olduğunun
kavranması
Sosyal ilişkiler sayesinde Okuyarak ve araştırarak
toplum ayakta kalabildiğinin
kavranması

Sosyal Gruplar

Sosyal gruplar toplumun en Okuyarak ve araştırarak
küçük yapı birimi olduğu
öğrenilmiş olur.

Davranış Düzlemi

Her alt sosyal sistemde Okuyarak ve araştırarak
kendini oluşturan birçok
davranış
düzleminden
meydana
geldiğinin
kavranması

70

Anahtar Kavramlar

Sosyal yapı, statü, kültürel yapı, sosyal ilişki, sosyal norm, sosyal rol, sosyal sapma, sosyal
değer, sosyal kontrol.
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Giriş
Üçüncü haftanın konusu sosyal yapı ve sosyal ilişkilerdir. Öncelikle sosyal ilişki çeşitleri
ve sosyal ilişkileri yönlendiren unsurlar incelenecektir. Daha sonra toplumsal gruplar ve
davranış düzlemi konuları işlenerek bölüme son verilecektir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL YAPI VE SOSYAL İLİŞKİLER
1. SOSYAL YAPI
İnsanların tek başlarına yaşama şanslarının söz konusu olmadığını, bir araya gelip
yardımlaşmak zorunda olduklarını daha önce vurgulamıştık. Bu zorunluluk insanları bir
araya getirerek toplumu oluşturur. Sosyal bir birim olan bu bütünün oluşumu, işleyişi ve
sona ermesi davranış bilimlerinin önemli çalışma alanlarından birini oluşturur. Bütünü
oluşturan parçaların her birinin diğer parçalarla anlamlı hale gelmesi ancak yapısallaşmayla
mümkündür.
İnsan, sosyal yapı denen bir sosyal bütünlük içine yerleştirilmiştir. Söz konusu
bütünlük, insanın çeşitli faaliyetlerde bulunduğu yerdir. İnsanları coğrafi bir haritada
fiziksel olarak yerleştirme nasıl ki mümkünse, aynı şekilde onları sosyal bir harita üzerinde
de yerleştirmek mümkündür. Kısaca sosyal yapı bizim sosyal haritamızdır diyebiliriz.
Sosyal yapı’nın tanımı ve içeriğine girmeden önce, Yapı kavramının ne ifade ettiği
üzerinde durmak gerekir. Yapı, bir düzenin ya da bir bütünün parçaları arasındaki bağlar veya
karşılıklı ilişkileridir. Sosyal (Toplumsal) yapı ise; nüfus ve yerleşim tarzının biçimlendiği,
içinde kurumların, toplumsal grupların, toplumsal ilişkilerin ve olayların oluşup yer aldığı, bir
toplumsal varlıktır şeklinde tanımlanabilir. Sonuçta, sosyal yapı bir toplumun bir sosyal
çevrenin nasıl düzenlenmiş olduğunu bizlere gösterebilir.
Başka bir tanıma göre ise; sosyal yapı, bir toplumdaki grupları, kurumları, örgütleri
ve bireyler arasındaki ilişkileri yansıtır. Karşılıklı ilişkiler grupların; gruplar ise kurumların
oluşumunu sağlar. Sosyal yapı, bireyler arası ilişkilerin ortaya çıkardığı gruplar ve
kurumların toplamından oluşan bir bütündür. Sosyal yapının temelinde sosyal ilişkiler, sosyal
değerler ve sosyal normlar bulunur. Bu unsurlar toplumsal bütünlüğün kendine özgü
biçimlenişini, yapısını oluşturur. Sosyal yapı kendi içerisinde ikiye ayrılır. Birincisi, sosyal yapı
içerisindeki fiziksel yapı, diğeri ise sosyal yapı içerisindeki kültürel yapıdır. Yani; hem fiziksel
hem de kültürel bir yanı bulunur.
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Fiziksel yapı, toplumun üzerinde yerleştiği ve yaşamını sürdürdüğü toprak parçası,
coğrafi konumu, iklimi, yeraltı kaynakları, yerüstü zenginlikleri ve yerleşme biçimleri yani köy,
kasaba, şehir gibi oluşumlardan oluşur. Kültürel yapı ise, sosyal ilişkiler, statüler, roller,
kurallar ve değerler tarafından ortaya çıkar.
Sosyal yapının fiziki yanı, bazen toplumun örgütlenme biçimi üzerinde etkili olur.
Örneğin, dağlık bölgelerde dağınık köy tipi, düz ovalarda toplu köy tipi özellikleri görülür.
Sosyolojik açıdan bunun önemi şudur: Her iki köy tipinde de bireyler arası ilişkiler, köydeki
küçük gruplar, köylülerin ekonomik faaliyetleri önemli farklılıklar gösterir.
Üzerinde yaşanılan coğrafi bölgenin özelliklerinden dolayı, ekonomik etkinlikler
de değişir. Örneğin, Karadeniz bölgesinde balıkçılık, Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık
gelişmiştir. Bir bölgedeki ekonomik etkinlikler, o bölgenin toplumsal yapısı üzerinde önemli
bir etkiye sahiptir. Hatta ekonomik uğraşılar diğer kurumlar üzerinde belirleyicidir.
Örneğin, tarım ve hayvancılığın yapıldığı bir bölgede, geniş aile yapısı ortaya çıkar ve
toplumsal ilişkiler samimi ve yüz yüzedir.
Sosyal yapıyı oluşturan bileşenler, kültür, toplumsal sınıflar, statü, statüyle
bağlaşık roller ve organik bütünlüğünün devam etmesi için gerekli olan kurumlardır . Bu
kurumlar sağlık, eğitim, güvenlik vb. örnek olarak verilebilir. Sosyal yapının bileşenleri
bireyin sosyalleşme sürecine de yoğun etkide bulunur; bireyin hangi kültüre bağlı olduğu,
sınıfsal konumu, kendisine miras kalan edinilmiş statüsü, zamanla sahip olduğu kazanılmış
statüleri, buna bağlı rolleri onun karakter ve kimliğinin oluşmasında birinci dereceden
etkilidir. Sonuçta sosyal yapı geçmişin mirasını bugüne taşımakla kalmaz, mirasın şimdiki
hayat damarlarıdır ve gelecekte nasıl bir ilişkiler bütünü yaşayacağımızın da belirleyicisidir.
İnsanlar temelde çok farklı kimliklere sahip olmalarına rağmen, biyolojik türeyişi
nedeniyle çekirdek aile, kan bağı ve hısımlığa dayanan temel sosyal birime, aileye
sahiptir. Bireyin ortak değerlere sahip insanlarla yaşamak yerine, kan bağı olan insanlarla
bir arada yaşaması çoğu zaman çatışmalara yol açar. Aile bireylerinin uzlaşma içinde
yaşaması, bireysel kimliğe ve aile olgusuna ilişkin doğru eğitim almalarına bağlıdır.
Sosyal yapının özellikleri:
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Sosyal yapı her toplumun kendisine özgüdür ve toplumdan topluma değişir.



Sosyal yapıdaki değişmeler birbirini etkiler.



Sosyal yapı aynı toplumda zaman içinde değişime uğrar.



Her sosyal yapının sahip olduğu özellikler kendine özgüdür.
1.1. Sosyal Yapıyı Oluşturan Temel Kavramlar
Statü: İnsanların toplum içindeki yerini, konumunu ve mevkiini belirleyen, hak ve

sorumluluklarla biçimlenmiş konumuna statü denir. Statü, kişilerin Müslüman, doktor,
öğretmen, işveren, çocuk örneklerinde olduğu gibi kim olduklarını belirtir. Bireye bir takım
haklar sağlar aynı zamanda da bir takım yükümlülükler yükler. Birey, toplum içerisinde
birçok statüye sahip olabilir. Örneğin bir kişi, hem öğrenci hem akraba hem de arkadaş olabilir.
Toplumsal statüler sosyal ilişkiler aracılığı ile gerçekleşir. Toplumda bireylerin olduğu gibi,
gruplarında statüleri vardır. Statü, daha çok bir bireyin çevresindeki insanların, grupların ya da
kurumların toplum içerisinde onlara uygun gördükleri yeri ifade eder. Bireyler bu statüleri
zorunlu ya da gönüllü olarak elde edebilir, zamanla değiştirebilir ve bazı durumlarda feragat
edebilirler. Mesela bir birey annesinin her zaman evladıdır. Bu değişemeyen bir statüdür. Ama
aynı kişi ömrü boyunca öğrenci vasfı taşımayacaktır. Bu vasıf, öğrencilik hayatı bittiğinde
öğrencilik statüsü de sona erer.
Statünün bazı özellikleri şunlardır:
1) Her insan birden fazla statüye sahip olabilir.
2) Bazıları doğuştan bazıları sonradan kazınılır.
3) Bazıları doğumdan ölüme kadar değişmezken koşulları daha kolay değişir.
4) Her statü belli kurallara bağlıdır.
5) Statüler arası ilişkiler ağı vardır.
6) Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.
Sosyal statüyü belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Servet sahipliliği, statünün en
evrensel ölçütü olarak gösterilir. Çünkü toplumlarda mülkiyet sahipliği, statülerin yukarıda
veya aşağıda olmasını belirleyen başlıca etkenler arasında gelir. Geçirilen eğitim
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basamaklarının sayısı ve çeşidi de sosyal statüyü değiştirir veya belirler. Bunun dışında, dinsel
inanışlar veya dünya görüşleri de bireylerin statülerinin oluşmasında rol oynayabilir. Cinsiyet
ölçütü de statüler de önemli bir belirleyicidir.
İki çeşit statü türü vardır. Birincisi, verilmiş statüler, diğeri ise, kazanılmış statülerdir.
Verilmiş (edinilmiş) statü: Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların
bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanmıştır. Yani kişi
doğumuyla, cinsiyetiyle, ırkıyla veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Mesela, bireyin
yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz, Alman, Türk, Afrikalı veya Çinli olması gibi kendi
gayretiyle veya çabasıyla elde etmediği statülerdir.
Kazanılmış statü: Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri statüdür. Yani,
bireyin doğuştan sahip olmadığı, zamanla çalışarak, kendini geliştirerek veya azmederek
kazandığı statülerdir. Örneğin, öğretmen, profesör, esnaf, mühendis, dişçi olma gibi daha
çok kendi çabası sonucu elde etmiş olduğu statülerdir.
Anahtar (temel) statü: Bireyin sahip olduğu statülerden toplum da en etkin
olanına anahtar statü denir. Anahtar statü kişinin toplum içindeki kişiliğini belirler. Mesela,
Cumhurbaşkanı, General, Öğretmen, İmam genellikle kişinin diğer statülerine göre anahtar
statü niteliği taşır. Çünkü insanlar onu bu vasfından dolayı bilirler.
Sosyal prestij (İtibar): Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da
kümelerle, ilişkilerinde üstünlük sağlayan duruma denir. Doktorluk statüsü, doktorun
sevilmesi, aranması durumuna sosyal prestij denir.
Rol: Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlarına rol
denir. Kişinin taşıdığı her statüye uygun rolleri vardır. Her rol, diğer rollerle olan
ilişkilerinin derecelerine göre anlam kazanır. Statünün dinamik yönüdür. Bir kimse hem
öğretmen, hem sporcu hem parti üyesi olabilir.
2. SOSYAL İLİŞKİLER
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İnsanların birlikte yaşama zorunluluğu toplumsal ilişkileri kaçınılmaz yapar. Sosyal
ilişkiler, en az iki kişi arasında, belli bir zaman sürecinde ve bir amaca yönelik kurulan bağlar
bütünüdür. Mesela, bankadaki müşteri ile memur, öğretmen ile öğrenci veya hemşire ile hasta
arasındaki ilişikler, duyulara, bireylere ve konuşmaya dayalı olması nedeniyle sosyal ilişkiler
olarak nitelendirilebilir. Ancak, bankamatikten para çeken müşteri ile bankamatik arasındaki
ilişki herhangi bir iletişim olmaması nedeniyle, sosyal ilişki değildir.
Sosyal ilişkiler, kişisel, kültürel veya ekonomik nitelikte olabilmektedir. Bir arada
yaşamak, bir takım kuralları ve kalıpları da beraberinde getirir. Evde, okulda, işte, alışverişte,
kısaca hayatın her evresinde, insanlar arasında sürekli olarak sosyal ilişkiler kurulur. Bu, aynı
zamanda hayatın bir parçasıdır. Çok farklı seviye, sayı ve türlerde gerçekleşen bu sosyal
ilişkiler, karşılıklı etkileşimler ve alışverişler sonucu bazı davranış kalıpları da meydana getirir.
Yani, her bir etkileşim, bazı kalıplaşmalara yol açar. Bu son derece doğal ve normal bir olgudur.
Bazen bu kurallar, bireyler üzerinde baskı kurmak suretiyle, onları belirli davranışları yapmaya
mecbur eder. Bu şekilde, toplumdaki bireylerde nerede, ne zaman ve nasıl davranacağını
öğrenir ve bu öğrendiklerini günlük yaşantılarında uygularlar.
İnsanların, toplum içerisinde varlığını devam ettirme güdüsü sosyal ilişkilerde
bulunmasının öncelikli nedenidir. Bu nedenle, insanlar her gün bir şeyler öğrenir, öğretir,
değiştirir ve uygularlar. Böylece bu sosyal ilişkiler sayesinde toplum ayakta kalır. Ancak, acaba
her ilişki sosyal ya da toplumsal ilişki midir? Bir ilişkinin sosyal ilişki olmasının, bazı önemli
belirleyicileri bulunur. Mesela, en az iki kişi olmalıdır. Aynı zamanda, bireyler birbirlerinden
haberdar da olmalıdır. Sosyal ilişkiler belli bir süre devam eder. Örneğin mahallimizden bir
arkadaşımızla yıllarımızı geçiririz ve çok uzun süreli bir ilişkimiz olur. Yalnız karşıdan karşıya
geçtiğimiz insanla herhangi bir toplumsal ilişkide bulunmayız. Çünkü ne sözlü ne de
davranışsal bir durum söz konusu bile değildir. Kısacası bireyler arasında bir etkileşim olması
gerekir. Bu etkileşimler kuşkusuz dilimiz ve davranışlarımız aracılığıyla gerçekleşir. Bu
etkileşimlerle, sosyal ilişkiler de kurulmuş olur. Aksine, tek taraflı bir etki, hiçbir şekilde bir
etkileşim olmaz.
2.1. Sosyal İlişki Çeşitleri
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Sosyal ilişkiler “birey sayılarına”, “ilişkinin süresi” ve “ilişkide bireyler arası
yakınlık” derecesine göre üç farklı şekilde sınıflandırılır:
2.1.1. Birey sayılarına göre
Birey sayılarına göre sosyal ilişki türleri üç ana maddeye ayrılır.
Birey–Birey İlişkisi: Sadece iki birey arasındaki ilişkiyi gösterir. Toplumdaki
insanların, aynı toplumda yer alan diğer insanlarla olan ilişkisidir. Mesela, bir öğrencinin
öğretmenine bir soru sorması ve öğretmenin verdiği cevap sonrasında oluşan ilişki, birey-birey
ilişkisine güzel bir örnek teşkil eder. Bu ilişki türünün bazı özellikleri vardır. Öncelikle, bu tarz
ilişkiler samimi ve duygusaldır. Etkileşim çok güçlüdür. Böyle ilişkilerde yazılı bir kural söz
konusu değildir. Bunlar aile ve arkadaş çevresinde sık sık yaşanan ilişkilerdir.
Birey–Grup İlişkisi: Bir bireyin, bir grup veya gruplarla ilişkiye girmesi sonucu oluşan
ilişki biçimidir. Mesela, bir öğretmenin bütün sınıfa anlattığı ve konuştuğu bir durum, bu ilişki
türüne iyi bir örnek olur.
Grup- Grup İlişkisi: En az iki farklı grubun oluşturduğu etkileşime grup-grup ilişkisi
adı verilir. Sosyal hayatta, farklı toplumsal gruplar da karşılıklı etkileşim içerisinde olurlar.
Mesela, iki futbol takımının birbirleri ile maç yapması bu ilişki türüne bir örnek olur.
2.1.2. İnsanlar arası samimiyet derecesine göre
Birincil ilişkiler: Bu kategoride yer alan bireyler arasında yüz yüze ve sıcak bir
ilişki söz konusudur. “Ben” yerine “Biz” duygusunun hâkim olduğu bu ilişki türünde kişisel
çıkar ön planda yer almaz. Taraflar bütün benlikleriyle ilişkiye katılırlar. Yazılı kurallar
yerine, duygu ve samimiyet söz konusudur. Bu ilişki türüne aile fertleri, komşular ve yakın
arkadaşlar arasındaki ilişkiler örnek olarak verilebilir.
İkincil ilişkiler: Daha çok resmi kurallara dayanan ve genelde yazılı kurallarla
çerçevesi çizilmiş olan ilişkilerdir. Bu ilişkilerde “ben” duygusu daha çok ön plandadır.
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İlişkideler yüzeysel ve kısmidir. Çok geniş kitleler içinde katılım söz konusudur. Mesela,
askerde komutan ile er, bir resmi kurumda amir ile memur ilişkisi örnek olarak verilebilir.
2.1.3. İlişkinin süresine göre
Tesadüfî (Kısa süreli) ilişkiler: Belli bir ihtiyacı gidermek amacıyla bir araya
gelmiş bireylerin kısa süreli sosyal ilişkilerine tesadüfî ilişkiler denir. Adından da
anlaşılacağı üzere kısa zaman içerisinde oluşan ve kısa süren ilişkilerdir. Yolculuk yaparken,
markette alışveriş yaparken veya otobüste konuştuğumuz bir birey ile yaptığımız ilişkiler kısa
süreli ilişkilere örnek gösterilebilir.
Periyodik ilişkiler: Önceden planlanmış bir program dahilinde belirli zamanlarda
gerçekleşen seyrek, fakat düzenli ilişkilere periyodik yani devirli ilişkiler adı verilir. Mesela,
haftanın belirli günlerinde ders için bir araya gelen öğretmen ve öğrencilerinin ilişkisi veya
bir lisenin sadece pilav gününde buluşan arkadaşların periyodik olarak her sene birbirlerini
görmeleri buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca, dört sene de bir yapılan olimpiyatlar, farklı
milletlerin, toplumların ve kültürlerin her dört senede bir beraber olmalarını ve periyodik bir
şekilde iletişim kurmalarını sağlar. İşte bu tarz etkileşimlerin hepsi periyodik yani devirli
ilişkileri oluşturur.
Sürekli ilişkiler: İnsanların birbirleriyle gerçekleştirdikleri çok uzun süreli
olarak devam eden ilişkilere de sürekli ilişkiler adı verilir. Bu tarz ilişkiler bazen bir sene
bazen beş sene bazen ise doğumdan ölene kadar olan tüm zamanlarda yaşanan ilişkilerdir.
Mesela, aile içinde ve yakın arkadaşlarla kurulan ilişkiler buna örnektir.
2.2. Sosyal İlişkileri Yönlendiren Unsurlar
2.2.1. Sosyal değerler
Bir toplumda bireylerin olumlu tepkiler gösterdiği düşünceler, kurallar ve
uygulamalar bütününe “toplumsal değerler” denir. Toplumdaki bireylerinin içten bağlı
oldukları ortak duyguları temsil eder. Namus, bayrak, vatan, bağımsızlık ve inançlar birer
toplumsal değerdir. Toplumsal değerler, toplumsal tarihlerin gelişmesiyle ortaya çıkar. Yani,
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zamanla ortaya çıkan ve şekillenen kavramlardır. Toplumsal değerlerin belli başlı birkaç ana
özelliği vardır.
Toplumsal değerler, toplumun tüm bireyleri tarafından bilinir, uygulanır ve herkesin
uygulaması beklenir. Örneğin dürüst olmak, vatanına sahip çıkmak beklenen değerlerdir.
Bunun yanı sıra toplumsal değerler, toplumsal yapı ve düzenin korunmasında önemli bir rol
oynar. Bazı toplumsal değerler evrensel bir nitelikte gösterir. Buna, Birleşmiş Milletler
tarafından kabul edilen, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi örnek olarak gösterilebilir.
Toplumsal değerler, tüm bireyler tarafından ortaklaşa kabul gördüğü için, dayanışmayı
güçlendirir. Toplumdaki her bireyin önceden nasıl davranması gerektiği konusunda ışık tutar.
Bireyler de doğrultuda hareket ederler. Değerler, aynı zamanda statülerin belirlenmesinde de
rol oynar. Yani, statüler belirlenirken, toplumsal değerlerden yola çıkılır.
2.2.2. Sosyal normlar
Her toplumun kendine özgü bir takım normları vardır. Bireyleri olaylar karşısında
belli bir tarzda davranmaya zorlayan kurallar bütününe toplumsal norm denir. Mesela,
büyüklere karşı saygılı olmak ve komşu hakkını gözetmek buna örnek olabilir. Toplumsal
normlar toplumda düzeni sağlar. Normların temelinde sosyal değerler yer alır. Mesela, namus
değerinden dolayı başkasına kötü gözle bakmamak, vatan sevgisinden dolayı bayrağa saygılı
olmak gibi.
Toplumsal normlar, belli bir durum içinde, bireylerin toplumda nasıl ve ne şekilde
davranmaları gerektiğine rehberlik eder. Başka bir diğer deyişle, belirli durumlarda, toplum
içinde nasıl davranılması gerektiğini gösteren ve yaptırım gücü taşıyan kurallar sistemidir. En
az iki kişinin mevcut olduğu her durumda veya her ortamda toplumsal normlar söz konusu olur.
Ayrıca, karşılıklı görev ve hakların belirlenmesinde bireylere ışık tutar.
Toplumsal normların değerlerden farkı yaptırım gücünün bulunmasıdır. Bu sayede,
toplum içinde sergilenen tüm davranışlar yine toplum tarafından beğenilme, beğenilmeme,
ayıplanma veya ödüllendirilme gibi değerlemelere tabi tutulur. Normlar zamanla ortadan
kalkabilir. Sosyal bir norm, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğinde ortadan
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kalkmak suretiyle geçerliliğini yitirir. Toplumsal normlar, yazılı ve yazısız olmak üzere ikiye
ayrılır.
Yazılı normlar, genel olarak hukuk kurallarıyla ilgilidir. Bireyler bu kurallara uymaya
zorunludurlar. Aksi halde, yaptırımlar söz konusu olur. Biçimsel (formel veya resmi) olan bu
yazılı normlar, uygulanmadığında kamu hizmetinden yararlanamama, para cezası gibi birçok
olumsuz durumla karşı karşıya kalınır.
Yazısız normlar, daha çok biçimsel olmayan normlardır. Yazısız normlara uyulmadığı
takdirde ayıplama, kınama gibi toplumsal cezalandırmaya maruz kalınır. Örfler, adetler ve
gelenekler yazısız normlardır.
2.2.3. Sosyal rol
Toplumun, belirli toplumsal statülerdeki bireylerden yapmalarını beklediği davranış
kalıplarına verilen genel bir isimdir. Örneğin, toplum bir öğretmenden sadece nesilleri
eğitmesini beklemez aynı zamanda da giyimine, tutum ve davranışlarına da dikkat etmesini,
ayrıca öğrencilere sağduyulu davranmasını ve güler yüzlü olmasını da bekler. Toplumun
bireylerden beklediği rollerle, bireyin gerçekleştirdiği roller arasında farklılıklar gözlenebilir.
Her toplumsal rol, beklenen, izin verilen ve yasaklanan davranışları da beraberinde
getirir. Bir öğrencinin dersleriyle meşgul olması beklenen davranıştır. Bir öğretmenin dersini
yapmadı diye öğrencisine kızması ise izin verilen davranıştır. Hem öğrencinin hem de
öğretmenin okulda alkol alması ise yasaklanan davranıştır. Yasaklanan davranışlar, daha çok
toplumun tepkisini çeken olaylar sonucu gerçekleşir. Nasıl her bireyin bir anahtar rolü var ise,
aynı zamanda o bireyin bir anahtar statüsü de vardır. Anahtar statüsü futbol takımı teknik
direktörü olan bir kişinin o takımı iyi seviyeye getirmesinin toplum tarafından istenmesi de
anahtar statüyü oluşturur.
Farklı statülerin birbirleriyle olan ilişkileri rol pekişmesine ya da rol çatışmasına
sebep olabilir. Bir annenin aynı zamanda öğretmen olması, ilkokuldaki minik çocuklara olan
duruşunu ve anlayışını geliştirecektir. Yani bu durumda hem anne, hem de öğretmen statüsü
birbiri ile pekişmesi suretiyle, rol pekişmesi gerçekleşir. Rol çatışması ise, bu durumun tersi
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olarak algılanabilir. Örneğin bir müdürün, okuldaki disiplini sağlama davranışları ve otoriter
tutumu, evdeki baba rolüne de yansıması durumunda rol çatışması söz konusu olur.
2.2.4. Sosyal kontrol
Bireylerin sosyal normlara (kurallara) uymasını sağlayan ve belli oranlarda yaptırım
gücü bulunan mekanizmadır. Ayıplama, kınama, cezalandırma toplumsal kontrolü sağlayan
yaptırım güçleridir. Toplumsal kontrol, düzenin sürekliliğini sağlar. Devlet, yaptırım gücü en
fazla olan sosyal kontrol mekanizmasıdır.
2.2.5. Sosyal sapma
Toplumsal kontrolün etkisiz veya yetersiz kalması durumunda sosyal normlardan
sapmaları söz konusu olur. Toplumsal sapmalar toplumsal düzeni bozar. Tacizlerin,
cinayetlerin, yolsuzlukların, hortumlamaların artması; hırsızlık ve kapkaç olaylarının
yaşanması toplumsal sapmanın belirgin örnekleridir.
3. SOSYAL GRUPLAR
Ortak amaçlar için işbirliği halinde sosyal ilişkilerde bulunan insanların
bütünlüğüne sosyal grup denir. Grubun oluşmasında en büyük etken grup üyelerinin gerek
psikolojik, gerekse fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Sosyal gruplar en az iki kişiden
oluşur. Gruplarda birlik şuuru ve biz duygusu vardır. Sosyal gruplar toplumun en küçük yapı
birimini oluşturur. Üyeler arasındaki iş birliğinden dolayı bir güç olarak ortaya çıkarlar. Aile,
sendika, arkadaş grupları vs.
3.1. Grup Çeşitleri
Temelde gruplar Cooleye göre birincil grup, ikincil grup olarak ayrılmaktadır. Bu
ayırım sosyal ilişkilerin türüne göre yapılır. Buna göre samimi ilişkilerin görüldüğü gruplar
birincil gruptur. Aile, arkadaşlık gibi. Resmi ilişkilerin görüldüğü gruplar da ikincil gruptur.
Partiler, sendikalar gibi. Bunun dışında gruplar:
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1. İradeli katılınan, irade dışı katılınan
2. Resmi olan, resmi olmayan
3. Sürekli olan, geçici olan
4. Büyük, küçük olarak ayrılabilir.
3.2. Grup Dışı Topluluklar
Kalabalıklar (Yığın): Belli bir yerde fiziki yakınlık içinde toplanmış olan ve
aralarında sosyal ilişki bulunmayan insan topluluklarına denir. Çarşı pazar kalabalığı sıradan
kalabalıklar olarak, tiyatro izleyenler izleyici kalabalığı olarak, protesto yürüyüşü yapanlar
gösteri kalabalığı (etkin kalabalıklar) olarak örneklendirilir.
Kategoriler: Ortak özelliklere sahip olan, ancak bir araya toplanmamış insanların
birlikte ifade edilmesi kategorileri ortaya koyar. Buna göre sanat müziği sevenler, kitle
kategorisini; işçiler, sınıf kategorisini; zenciler de azınlık kategorisini örneklendirir.
4. DAVRANIŞ DÜZLEMİ
Bireyin mensubu olduğu sosyal yapının kabul alanı içerisine girmeyen
davranışlar, potansiyel olarak gerçekleştirilebilir olmakla beraber, bireyler tarafından
fiiliyata geçirilemezler. Mesela, birisine çok kızan bir kişinin, ona zarar verecek şekilde
saldırması mümkün iken, bu hareket sosyal yapının kabul alanına girmeyeceği için
gerçekleştirilemeyecektir.
Belirli bir sosyal yapı içinde oluşan ve sosyal anlaşmanın sonucu olarak sınırları
belirlenen davranışlar topluluğuna davranış düzlemi adı verilir. Fertlerin sosyal hayatları
gereği, yaşantılarının çeşitli zamanlarında, farklı sosyal grup ve ilişkiler sistemin e dâhil
olmasından dolayı çok sayıda davranış düzlemleri ağı ile karşı karşıya kaldıkları
görülmektedir.
Her sosyal yapı sistem kavramı içinde ele alınacak olursa, birçok alt sosyal
sistemlerden, her alt sosyal sistemde kendini oluşturan birçok davranış düzleminden
meydana gelmektedir. Her davranış düzlemi, kendi içinde birçok alt davranış
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düzlemlerinden oluşmaktadır. Örneğin, fakülte bir davranış düzlemidir ve böyle olmaktan
dolayı da bu ortamda geçerli olan bazı genel ve özel kurallar çerçevesinde, buradaki
davranışlar önceden belirlenmiş ve sınırlanmıştır. Fakat fakülte, kendinden daha büyük bir
davranış düzlemi olan üniversitenin alt sistemi iken, kendi içindeki farklı alt kısımlar olan
sınıflar ve amfileriyle, sosyal ve eğitsel mekânlarıyla, idari ve akademik bölümleriyle
birçok alt sistem ve davranış düzlemlerinin bir üst bütününü oluşturmaktadır.
4.1. Davranış Düzlemini Oluşturan Faktörler


Toplumun tamamını ilgilendiren sosyal normlardır



Tüm davranış düzlemlerinde geçerli olan kurallardır



Bireyleri, belirli ortam ve koşullarda belirli biçimde davranışa zorlayan sosyal
güçlerdir.



Standart hareket ve standart davranış boyutu taşıyan yaptırımlı ve yaptırımsız
kurallar



Genel kurallar küçük farklılıklarla da olsa genelde, tüm davranış düzlemlerinin
sınırlayıcısı durumundadırlar.
 Bireyin içinde bulunduğu davranış düzlemiyle ilgili kurallar topluluğudur.
 Çoğu zaman davranış düzlemine bağlı olarak konulmuş bulunan yazılı
kuralları

ve

gelenekselleşmiş

olan

yazılı

olmayan

kuralları

kapsayabilmektedir.
 Her davranış düzlemine ilişkin özel kuralları kapsadığından ilgili düzlemin
dışındakilerde geçerlilik taşımayabilir.
 Özel kurallar, davranış düzlemlerine göre farklılıklar gösterebildiklerinden,
düzlemlerin farklılaşmasında büyük paya sahiptirler.
4.2. Davranış Düzlemini Oluşturan Etmenler
Her davranış düzleminde istenen ve istenmeyen davranışlar örgüsünü oluşturan
iki ayrı faktör grubu vardır. İlki, genel kurallar, diğeri ise, davranış düzleminin kendi iç
şartlarından oluşan özel kurallardır.
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4.2.1. Genel kurallar
Bir toplum halinde yaşayan insanları, belirli durum ve şartlar karşısında, belirli
tarzda davranmaya zorlayan kurallara genel kurallar denir. Bir sosyal norm, bir toplumda
yaşayan insanların neyi, ne zaman ve nasıl yapmaları gerektiğini bildiren kurallardır. Norm
ve genel kurallar, insanların belirli şartlar altında ifa etmeleri gereken rolleri tayin
etmektedirler. Toplumdaki bütün fertlerin bu kural ve normlara göre hareket etmeleri ve
davranmaları beklenir. Toplum tarafından belirlenen bu kural ve normlar için ideal kabul
edilen davranış biçimleri vardır.
Bu ideal davranış dizininin iki tarafında beklenen davranışa uymada aşırı gidiş ve
geri kalış yönlerinde hoşgörü sınırları ve mazur görülebilen davranışlar yer almaktadır.
Örneğin İstiklal Marşı çalarken, çocuğunu kurtarmak için bir davranışta bulunan anne
mazur görülebilirken, Marşa bağırarak haykırarak eşlik etmek saygı sınırları dı şında
değerlendirilebilir.
Sosyal norm ve genel kuralları yazılı ve yazılı olmayan olarak iki kategoriye
ayırabiliriz. Yazılı normlara çoğunlukla hukuk kuralları denmektedir. Bunlar, kanunlar,
yönetmelikler, kararnameler ve tüzüklerdir. Yazılı olmayan norm ve kuralların başında dini
ve ahlaki kurallar ile örf ve adetler gelmektedir. Yazılı olmayan genel kurallar içinde ahlaki
normların önemli bir yeri vardır. Ahlak, toplum vicdanının belirli hareketleri iyi ve kötü
olarak adlandırırken kullandığı kuralların bütünü diyebiliriz
4.2.2. Özel kurallar
Sadece ferdin içinde bulunduğu davranış düzlemiyle ilgili kurallar topluluğudur.
Özel kurallar, davranış düzlemine bağlı olarak örgütleyici tarafından konan yazılı
kurallardan veya davranış düzlemi içinde kendiliğinden doğup gelişmiş ve gelenek haline
gelmiş olan yazılı olmayan kurallardan oluşur. Örneğin bir işletmede çalışma saatleri
09.00–18.00 olarak belirlenirken bir diğer işletmede çalışma saatleri 08.30–17.30 olarak
uygulanabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üçüncü haftanın konusu sosyal yapı ve sosyal ilişkiler olmuştur. Öncelikle sosyal ilişki
çeşitleri ve sosyal ilişkileri yönlendiren unsurlar incelenmiştir. Daha sonra toplumsal gruplar
ve davranış düzlemi konuları işlenerek bölüme son verilmiştir.

Bölüm Soruları
1) Büyük bir üniversitenin öğrencileri aşağıdaki grup türlerinden hangisine örnek
verilebilir?
a) Birincil gruplar,
b) İkincil gruplar,
c) Üyelik grupları,
d) Referans grupları,
e) Yatay klikler.
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2) Grup normları bir toplumda aşağıdaki bireyler arası ilişki düzenleyicilerden hangisine
benzetilebilir?
a) Din ve inanç sistemleri,
b) Gelenek ve görenekler,
c) Tüzük ve yönetmelikler,
d) Örf ve adetler,
e) Etik ve ahlak sistemi
3) Gruplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Her grubun kendine özgü ayrı bir kişiliği vardır,
b) Grup üyeleri psikolojik olarak birbirlerinin farkındadırlar,
c) Grupların yapıcı ve birleştirici nitelikleri vardır,
d) Her grupta mutlaka bir veya daha fazla norm vardır,
e) Bir grubun özellikleri onu meydana getiren bireylerin tek tek özelliklerinden
farklılık göstermez.
CEVAPLAR: 1-b, 2-d, 3-e.

4. ÖNYARGI VE AYRIMCILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ÖNYARGI VE AYRIMCILIK
1. Grup Düşmanlığı Davranışının Bileşenleri
1.1. Kalıpyargı ( Sterotip, Basmakalıp düşünce)
1.2. Önyargı
1.3. Önyargının Nedenleri
1.4. Kalıpyargı ve Önyargılar Arasında Bir İlişki Var mıdır?
1.5. Ayrımcılık
1.6. Kalıpyargı ve Önyargıların Davranışlar Üzerindeki Etkileri
1.7. Kalıpyargı ve Önyargıların Davranışlar Etkilerinin Azaltılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Kalıpyargı ve Önyargı aynı şey midir?
b. Kalıpyargı ve Önyargılar Arasında Bir İlişki Var mıdır?
c. Kalıpyargı nedir?
d. Önyargı nedir?
e. Ayrımcılık doğal mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kalıpyargı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kalıpyargı
ve
önyargı Okuyarak ve araştırarak
kavramlarının
arasındaki
farklılıkları açıklayabilmek

Önyargı

Önyargı
ve
ayrımcılık Okuyarak,
kavramlarının
arasındaki deneyerek.
farklılıkları açıklayabilmek

tartışarak

ve

Ayrımcılık

Ayrımcılık
açıklayabilmek

kavramını Okuyarak,
araştırarak

tartışarak

ve
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Anahtar Kavramlar

Kalıpyargı, önyargı, ayrımcılık
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Giriş
Önyargı ve ayrımcılık, hiç kuşku yoktur ki, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük
sorunlardan ikisidir. Evet, bir grup insanın başka bir grup insandan (o grubun içindeki çocukları
ve bebekleri işkenceden geçirip öldürecek derecede) nefret ettiğinde önümüzde çok ciddi bir
sorun var demektir. Önyargı ve ayrımcılık toplumsal barış, emniyet ve huzurlu bir yaşam
açısından büyük bir engel teşkil ettiği için, bunların sebep ve sonuçlarını anlamak insanlığı
bekleyen en önemli ve öncelikli işlerden birini teşkil eder. Bugün insanları aya götürebilir,
canlıların genetiğini değiştirebilir, organ nakli yapabilir, internet yoluyla dünyanın en ücra
köşelerine bile ulaşmak suretiyle herkesle görüşebilir hatta ölüme bile geçici bir hayat rengi
bile verebiliyoruz. Ancak şöyle bir çevremize baktığımızda Almanların Yahudileri, İsrail’in
Filistinlileri, Sırpların Boşnakları, Hindu Rahiplerinin Myanmar’lı (Ache) Müslümanları,
Suriye’nin kendi insanlarını, Afrika’daki komşu kabilelerin palalarla birbirlerini katletmesini
önleyemediğimizi dehşet ve ibretle izlemekteyiz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖNYARGI VE AYRIMCILIK
“Bir önyargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur.”
Albert Einstein

Önyargı ve ayrımcılık, hiç kuşku yoktur ki, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük
sorunlardan ikisidir. Evet, bir grup insanın başka bir grup insandan (o grubun içindeki çocukları
ve bebekleri işkenceden geçirip öldürecek derecede) nefret ettiğinde önümüzde çok ciddi bir
sorun var demektir. Önyargı ve ayrımcılık toplumsal barış, emniyet ve huzurlu bir yaşam
açısından büyük bir engel teşkil ettiği için, bunların sebep ve sonuçlarını anlamak insanlığı
bekleyen en önemli ve öncelikli işlerden birini teşkil eder. Bugün insanları aya götürebilir,
canlıların genetiğini değiştirebilir, organ nakli yapabilir, internet yoluyla dünyanın en ücra
köşelerine bile ulaşmak suretiyle herkesle görüşebilir hatta ölüme bile geçici bir hayat rengi
bile verebiliyoruz. Ancak şöyle bir çevremize baktığımızda Almanların Yahudileri, İsrail’in
Filistinlileri, Sırpların Boşnakları, Hindu Rahiplerinin Myanmar’lı (Ache) Müslümanları,
Suriye’nin kendi insanlarını, Afrika’daki komşu kabilelerin palalarla birbirlerini katletmesini
önleyemediğimizi dehşet ve ibretle izlemekteyiz.
Önyargının en korkunç yönlerinden biri, bir “dış grubun” dehümanize edilmesi
durumudur. İnsanlar insandan aşağı bir yaratık olarak görülmeye başlandığında, onlara
yönelecek düşmanlık, esas olarak, bir böceği ezmekten farklı olmayacaktır. Dehümanizasyon
olgusu her zaman her yerde görülebilen bir şeydir. Dünyada yaşanan acı ve ıstırapların büyük
bir çoğunluğuna, kısıt altına alınmış imkânlarla, dar ufuklardan fiziksel şiddet ve jenoside
(soykırım) uzanan bir yelpazede önyargı başrol oynamaktadır.
Liberal demokratik toplumlarda yaşayan insanların çoğu önyargıyı hiçte hoş olmayan
ve insana yakışmayan bir davranış olarak görmektedirler. Bu toplumlarda “ırkçı” ve “yobaz”
gibi yaftalar hakaret olarak değerlendirilir. Ancak neredeyse çoğumuz, şu ya da bu biçimde,
önyargılara iç içe bir durumda bulunmaktayız. Her an hakkımızda ya nispi küçük varsayımlarda
bulunulabilinir ya da şahsımıza yönelik kaba ve saldırgan bir bağnazlığı ve hatta şiddete
başvurulabilinir. Yetenek ve özlemlerimiz, yaşımız cinsiyetimiz, ait olduğumuz etnik grup ya
da ırk temelinde yaftalanır ve bu yaftaya uygun bir muameleye maruz kalabiliriz. Ama
kendimizi aynı şeyi başkalarına yaparken de bulmamız ihtimal dâhilindedir. İşte paradoks
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buradadır. Önyargı toplumsal açıdan hoş görülmeyen bir davranış olsa da toplumsal hayata
sızmış bir durumdadır. Önyargının kurumsallaştığı toplumlarda bile, uygulanan politikanın
gerçekte önyargı olmadığını ispatlamak için çok incelikli gerekçelere sığınılmaktadır. Güney
Afrika’daki apartheid rejimi kurumsallaşmış önyargının klasik bir örneği durumundaydı. Söz
konusu rejimin bu politikası, kültürel farklılıkları tanımak ve bu farklılıklara saygı duymak
şeklinde ambalajlanarak insanlara bu şekilde sunulmuştur.
1. GRUP DÜŞMANLIĞI DAVRANIŞININ BİLEŞENLERİ
Sosyal kimlik kuramına göre, grup davranışının kendisine özgü bazı özellikleri
bulunmaktadır. Bu özellikler, kendi grubunun en iyi olduğuna inanma, grup içi önyargı ve
tarafgirlik, dış gruplarla rekabet ve onlara yönelik ayrımcılık vb. şeklindedir. İnsanları
kategorize etmenin en yaygın yolu, dünyayı bizden olanlar ve olmayanlar şeklinde
algılamaktır. Bizden olanlar, yani bizim de üyesi olduğumuz gruba “İç grup” denir. İç grup
üyelerce benimsenir. Bizden olmayan, üyesi olmadığımız gruplara da “Dış grup” adı verilir.
Dış gruplar benimsenmez. Sosyal psikolojide, üyesi olunan “iç grup” ile üyesi olunmayan “dış
grup”; “biz” ve “onlar” karşıtlığını ifade etmektedir. Bu karşıtlığın doğurduğu temel sonuçlar;
dış grubu “onların hepsi aynı” şeklinde genellemek ve “iç grubu” kayırmaktır. Bu durum, sosyal
psikoloji terimleriyle, bir yandan kategoriler arası farklılaşmanın, öte yandan kategori içi
benzeşmenin abartılmasıdır.
Böyle grup düşmanlıklarının kendi aralarında birbiriyle ilişkili fakat ayırt edilebilir üç
bileşeni vardır. Bunlar; “kalıpyargı” (stereotip), “önyargı” ve “ayrımcılık”tır. Kalıpyargılar
bilişseldir. “Kalıpyargılar”, grup üyelerinin en yaygın özelliklerine ilişkin inançlardır. Önyargı
duygusaldır. Hedef bir gruba yönelik olumsuz duygulara “önyargı” denilir. Ayrımcılık ise,
davranışsaldır. İnsanları sırf grup üyelikleri nedeniyle dezavantajlı duruma koyup o doğrultuda
davranmaya “ayrımcılık” adı verilir. Uzunca süre ayrımcılığa maruz kalan bazı dış grupların,
kendilerine atfedilen özellikleri paylaştıkları ve benlik imgelerinin kalıp yargı yönünde
değiştiği gözlenebilmektedir. Başka bir deyişle, önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık, grupların
“baştan kendisini yenik”, “kaybetmeye mahkûm” hissetmesine ve beklenti düzeylerinin
düşmesine neden olabilmektedir. Şimdi bu kavramları ayrıntılı olarak irdeleyelim.
1.1. Kalıpyargı (Sterotip, Basmakalıp Düşünce)
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Birkaç saniyeliğine gözlerinizi kapatın ve şu insanların görünüşleri ve özellikleri
hakkında hayal kurun; “bir taksi şoförü”, “bir şirket yöneticisi”, “bir manav” ve “bir doktor”
Büyük bir ihtimalle bu insanları tarif etmek sizin için çok zor olmayacaktır. Çünkü kafamızda
bu insanlar ve daha pek çoklarına ait imgelerle ya da daha teknik bir ifadeyle, kalıpyargılar ile
dolaşırız. “Kalıpyargılar, bir sosyal grubun üyeleri hakkında yaygın bir biçimde paylaşılan
genellemelerdir.”
Stereotip (kalıpyargı) kavramı, etimolojik olarak ‘Streos (sağlam, dayanıklı, katı)’ ve
‘Typos (karakter, nitelik, tip)’ sözcüklerinden oluşmaktadır. İlk kez Lippmann tarafından ortaya
atılan bu terim, kafamızdaki imajlara işaret etmektedir. Kalıp yargı, diğer insanları içine
yerleştirdiğimiz kategorileri ifade etmekte ve diğer bir bireyi veya bireyler grubunu tanımlamak
için kullandığımız basitleştirilmiş betimsel kategorileri nitelemektedir. Kalıp yargılara sıklıkla
hedef olan gruplar; yaş, cinsiyet, meslek grupları, azınlık grupları ve milliyetlerdir.
Kalıpyargı, “önyargıyı muhafaza eden bilişsel çerçevedir. Kalıpyargı, bir grubun
üyeleri hakkında, sadece o grubun üyeleri olmaları nedeniyle sahip olunan bir dizi inanç ve
beklentilerdir.
Kalıpyargılar, dışgrubun çok basitleştirilmiş imgeleri olup, genellikle dışgrubu
küçümseyici bir yaklaşımı içerir. Ayrıca tümüyle gerçeği yansıtmayabilir. Her kalıpyargı, bir
sosyal kategoriye ait özellikleri içerir. Sosyal kategoriye ait özellikler, kişiliğe ilişkin
değerlendirmeler, duygusal değerlendirmeler ya da davranışsal değerlendirmelerdir. Kadınlar
“sosyal zekâları yüksek, duygusal ve romantik, geveze ve ev işi yapan insanlar”, ya da erkekler
“ciddi, soğukkanlı, mantıklı ve rasyonel, duygularını belli etmeyen insanlar” örneğinde olduğu
gibi.
İnsanları belli kalıpyargılar içine sokma, duygusal bir işlem değildir. Ayrıca kasıtlı
olarak karşıdakini istismar etmeye yönelik bir davranışta değildir. Bu sadece, çok karmaşık
olan dünyayı basitleştirmenin bir yoludur. Bir sosyal grup hakkındaki kalıpyargılar, bize o grup
hakkında kestirme yoldan bir fikir, bir bilgi verir. Bu, çoğu zaman o grubun üyesi ile
karşılaştığımızda onun davranışı hakkındaki beklentimizi ve ona karşı davranışımızı önceden
ayarlamamıza yardım eder.
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Bir grubun bütün üyelerine yönelik sabit, aşırı basitleştirilmiş, aşırı genelleştirilmiş,
genellikle önyargılı bir kanı; bir grubun tüm üyelerinin paylaştığı düşünülen olumlu veya
olumsuz özellikleri taşıyan bilişsel bir şemadır. “Bütün Yahudiler cimridir”, “bütün gençler
gürültülü müzik dinler”, vs. kişilerin eşsiz, bireysel özelliklerini göz ardı eden ve hepsine ortak
özellikler yükleyen sterotipleştirme, korku, ekonomik sıkıntılar, günah keçisi bulma gibi çeşitli
güdülemeleri yansıtabilir.
Çevremizi anlamamıza ve ona hâkim olmamıza katkı sağlayan aynı kalıpyargılar,
önyargıları beslemeye de hizmet eder. Sosyal kalıpyargılar genellikle mantıksız ve haksız
nitelemeler olarak görülür. Çünkü grubun her bir üyesi için geçerli olsun ya da olmasın,
olumsuz özellikler, grubun tamamına aşırı bir şekilde genellenir.
Kalıpyargılar konusunda yapılan çalışmalar sonunda şu bilgiler elde edilmiştir:


İnsanlar çok geniş insan gruplarını birkaç kaba özellikle nitelemeye hazırdırlar.



Kalıpyargılar çok yavaş değişmektedir.



Kalıpyargılarda meydana gelen değişiklikler, genellikle sosyal, politik ve ekonomik
değişikliklere bir tepki sonucu ortaya çıkmaktadır.



Kalıpyargılar çok küçük yaşta edinilmekte ve sıklıkla çocuk, grup hakkında hiçbir şey
bilmeden önce, onun hakkındaki kalıpyargıları öğrenmektedir.



Gruplar arasında sosyal gerilim ya da çatışmalar ortaya çıktığı zaman, kalıpyargılar
daha fazla dile getirilmeye başlanmakta ve daha düşmanca bir nitelik kazanmaktadır.
Bundan sonra kalıpyargıları değiştirmek daha zor olmaktadır.



Kalıpyargılar yanlış ya da kesin olmayan (şüpheli) imgeler değildirler, onları belirli bir
bağlamdaki gruplar arası ilişkileri anlamlandırmaya hizmet eden araçlar olarak görmek
daha doğrudur.
1.2. Önyargı
Günlük hayatta da sıkça kullanılan önyargı kelimesi, bir gruba karşı yöneltilen negatif

duygu ve tutumlardır. Allport, herhangi bir gruptan bir kişiye, sadece o gruba ait olması
nedeniyle gösterilen muhalif ya da düşmanca tutumlar olarak tanımladığı önyargıların,
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kategorik düşünmenin ve stereotiplerin yani aşırı genellemelerin ve insanlardaki doğal bir
eğilimin sonucu olduğunu iddia etmektedir.
Allport’a göre, antik dönemden önce “önceki karar ve deneyimlere dayanan bir yargı”
anlamında “prejudicium” terimini kullanılmıştır. Daha sonra bu kavram İngilizcede “gerçekler
hakkında bir inceleme yapmadan ve düşünmeden oluşturulmuş bir yargı” anlamını kazanmıştır.
Bugün artık, “önceden varılmış ve desteklenmiş bir yargıyla birlikte bir şeyin lehinde ve
aleyhinde olma durumuyla ilgili duyguları da içerecek şekilde genişletilmiştir.
Önyargı (veya peşin hüküm) kavramı; “belirli bir grubun üyelerine, salt bu gruba
aidiyetleri nedeniyle ve toptan gösterilen olumsuz tutum” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu
olumsuz tutum, gerçek kanıtlardan yoksun olarak peşinen üretilmiştir. Genellikle de bireyden
çok gruba yöneliktir. Başka bir deyişle, önyargıda bir yandan önceden ifade edilmiş,
olgunlaşmamış, her türlü kanıttan önce peşinen karar verme; öte yandan bireyden ziyade gruba
yönelik olma söz konusudur.
Son derece duygu ağırlıklı (söz konusu kişilere karşı kuşku, korku veya nefret
yüklü), sterotipik olan ve tersine kanıtlardan kolay kolay etkilenmeyen bu tür tutumlar, söz
konusu kişilerin olumsuz, nahoş özelliklere sahip oldukları inancına dayanır. Önyargılar tipik
olarak ebeveynlerden, arkadaşlardan, sosyal gruplardan alınır ve azınlık gruplarını günah keçisi
olarak kullanmak, başkaları karşısında üstünlük hissetmek, vb. ruhsal nedenlerle sürdürülür.
Önyargının davranışsal olması, yani davranışlara yansıması gerekmez, hatta kişi önyargılı
tutumunu gizlemeyi de tercih edebilir.
Önyargı, birçok sosyal durumda kendini gösteren ve kökü derinlere inen olumsuz bir
tutumdur. Önyargının, iki temel öğesi bulunmaktadır: (1) bir grup ya da kişiye karşı olumsuz
bir duygu, (2) kalıp yargı, bireyleri tanımadan onları bir grubun üyesi gibi yargılamak.
Önyargıda hem duygusal hem de düşünsel öğeler bulunmaktadır. Bu iki öğenin etkisi altında
bulunan birey, ayırt edici davranış (ayrımcılık) sergiler. Başka bir deyişle, aynı koşullar altında
aynı biçimde davranılması gereken iki kişiye farklı davranışlar gösterilir. Bir filmin sadece 5–
10 saniyelik parçasını görüp filmin 'iyi' veya 'kötü' olduğu kanısına varmak, buna basit bir
örnektir. Olumlu veya olumsuz olabilen bu tür kanılarda kişisel beklentiler kadar (gerilim
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filmlerinden hoşlanıyorsak ve gördüğümüz 'parçada' gerilim varsa, film 'iyidir') duruma özgü
etkenler de (başrolde sevdiğimiz aktörler, aktristler varsa, film 'iyidir') rol oynar.
Bir tutum olarak önyargıların üç bileşeni vardır:


Bilişsel bileşen: Toplumsal grubun üyeleri veya tutumun nesnesi hakkındaki
inançları içerir.



Davranışsal bileşen: Grup üyelerine karşı yapılan davranışlar. Dış gruba üye olduğu
için bir kişiye negatif şekilde davranmak önyargının davranışsal bileşenidir.



Duygusal bileşen: Grup üyeleri hakkındaki duygular.

Önyargı kavramı ile ilgili çok sayıda tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları
şöyledir:


Irk, etnik köken, din, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, vb. ile tanımlanan bir grubun
üyelerine yönelik çoğunlukla olumsuz, düşmanca bir değerlendirme ve tutum…



Bir olay, insan, durum, vb. konusunda yeterli bilgiye sahip olmaksızın oluşturulan bir
kanı veya tutum...



Harding ve arkadaşları önyargı (prejudice)yı başka şahıslara veya gruplara karşı
hoşgörüsüz, haksız ve ayrımcı tutumlar olarak tanımlar.



Goldstein ise, bir grup veya o grubun üyeleri hakkında olumsuz bir değerlendirme
olarak tanımladıktan sonra önyargıyı iki tipe ayırır: “Öteki”ni olumsuz bir
değerlendirme ve “öteki”ne karşı olumsuz bir davranış.



Schleiermacher’e göre ise "önyargılar yan tutma ve acelecilikten kaynaklanır". O'na
göre, yan tuttuğundan dolayı otoritelere itaat eden kişide peşin hükümler bulunur. Bireyi
belirleyen peşin hükümler onun yan tutmasından kaynaklanır. Önyargı (veya
hoşgörüsüzlük), hissedilebilir ve açığa vurulabilir bir şeydir. Bir grubun tamamına veya
bir şahsın doğrudan kendisine yöneltilebilir. Çünkü o şahıs, artık bir grubun üyesi olarak
algılanmaktadır.
Yapılan tanımlarda da görüleceği üzere, önyargıda diğer insanları grup aidiyetlerine

göre değerlendirici bir tutum söz konusudur. Önyargılar, belirli bir dış grup hakkındaki olumsuz
dogmatik kanaatleri içerdikleri için bir taraftan çok önceden ifade edilmiş, olgunlaşmamış, her
türlü kanıttan önce peşinen karar verme ve diğer taraftan da bireyden ziyade gruba yönelik oluş
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söz konusudur. Eğer önyargılar davranışa dönüşür ise, artık bunun adı ayrımcılık
(discrimination) dır. Yani önyargı bir tutum, ayrımcılık ise bir davranıştır.
Önyargıda muhakeme etmeden bir konum alış söz konusudur. Önyargı akıl öncesidir,
rasyonel bir teste tabi tutmadan yaptığımız bir tercihtir ve rasyonel terimlerdeki motivlere
yoramayacağımız sezgiler ve içgüdüler ile belirlenir. Her tür usa vurumsal işlemden önce gelen
önyargılar üç değişik biçimde kendini gösterir:
1) Gelişigüzel bir gelişmenin ve büyümenin sonucu olarak ortaya çıkabilir (bu akılcılık
normuyla başlayabilir).
2) Bazen tecrit, dışlama ve hakların inkârına götürebilir (bu da adalet normundan hareket
eder).
3) Ve sonuçta önyargı küçük görmeye, reddetmeye götürür; bu da insan hissiyatının bir
biçimidir.
Bu ayırımlarda duygusal, düşünsel ve davranışsal ögenin bulunduğu görülmektedir.
Bu öğelerin etkisi altında kişi dışlama davranışında (discrimination) bulunur. Başka bir deyişle
aynı koşullar altında aynı biçimde davranılması gereken iki kişiye farklı farklı davranışlarda
bulunur. Örneğin lokantaya giden iki müşteriden birine dış görünüşünden dolayı daha kötü
muamele edilebilir. Dolayısıyla önyargı olumsuz bir tutumdur ve birçok sosyal durumda
kendini gösterebilir.
Bireylerin veya herhangi bir şeyin lehinde ya da aleyhinde önyargıya dayalı fikir,
peşin hüküm olarak tanımladığımız önyargı, psikolojideki kullanımında, sadece inançlar ve
fikirler hakkında peşin hükmü değil, aynı zamanda duygusal çağrışımı da içerdiğinden geniş
bir anlam kazanmıştır. Fakat birey veya şeylerin bizatihi kendisinden ziyade onların toplumsal
grupları ve grup üyelikleri hakkındaki görüşlere hasredilmiş olması bakımından da psikolojik
kullanımda anlamı daralmıştır. Bu nedenle psikoloji biliminde önyargı iki görünüşe sahip bir
tutum olarak değerlendirilir: Belli sosyal gruplar hakkındaki görüş, inanç ve fikirlerin
muhtevasından ve tabiatından meydana gelen bilişsel (cognitive) görünüş; duygu ve değer
birleşmesinden oluşan duygusal (affective) görünüş.
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Önyargıların birçok ortak özellikleri bulunmaktadır. Söz konusu özellikler şöyle
sıralanabilir:


Önyargılar ussal olarak kuşku ve eleştiri ile karşılanması gerekirken, ilk elden kabul
edilen görüş ve kanaatlerdir.



Yalnızca duygu, ruh durumu, heyecan ve dürtülerden kaynaklanırlar.



Deneyim ve bilgiden kaynaklanmaksızın belirli kişi, grup ve nesnelere karşı takınılan
çoğunlukla olumsuz tutumlardır.



Herhangi bir eleştiriden geçirilmeksizin genelleştirilip, belirli kuruluşlara ve kişilere
mal edilen bazı niteliklerdir.



Kimi zaman özenle soyutlanan, kimi zaman da ısrarla belirtilen niteliklerdir.



Olumsuz olarak nitelendirilmek istenen bireyler, gruplar veya nesnelerin yoksun
tutulmaya çalışıldığı bazı değerlendirmelerdir.
1.3. Önyargının Nedenleri
Önyargı öteki şahıs ve gruplara karşı hoşgörüsüz, haksız ve ayırımcı tutumlardır.

Dogmatik kanaatleri içerdiği için değiştirilmesi oldukça zordur. Bireysel ve toplumsal ilişkileri
ve dengeleri bozan önyargılar psikolojik, tarihsel, ekonomik, durumsal ve başka sosyokültürel
faktörlerden kaynaklanabilmektedir.
Davranış bilimlerine göre insan davranışları nedenlidir. O zaman, bireyin farklı ve
yabancı kişi, grup ya da düşüncelere karşı önyargısı (peşin hükmü) nereden gelmektedir?
Önyargı nedeni sayılabilen bireysel motifler hakkındaki anlayışların çoğu, direkt veya dolaylı
olarak Freudyen teorilerden etkilenmiştir. Freud'un önyargı ile ilgili iki temel görüşü vardır:
“Dış grup” (outgroup) düşmanlığın kaçınılmazlığı ve önyargının grubu bir arada tutma
işlevidir. Freunda göre. "önyargının, bir kısım insanların saldırganlık göstermelerini
gerektirmesi kadar, önemli sayıda insanı da sevgide birbirine bağlaması her zaman
mümkündür" ifadesi buna örnektir. Sonuçta bu görüş, Sosyal Darwinizm görüşlerine oldukça
uygun düşmektedir.
İnsana ait ürünü her durumu insan psikolojisine ve insan kişiliğine bağlayan
psikanalitik yaklaşıma göre önyargı psikodinamik bir süreçtir. Psikanalistlere göre önyargılar
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ve kalıpyargı (stereotype)lar insanın doğal bir eğilimiyle ilişkilidir. Bu yaklaşım sahipleri, ilk
çocukluk yıllarında yaşanan engellenmelerin duygusal gerilimler yarattığını ve ileriki yıllarda
içinde bulunulan durum tarafından haklılaştırılmayan birtakım saldırganlık ve düşmanca
duygular duyulduğunda, bunların yansıtma mekanizması (projection) vasıtasıyla başkalarına
yüklendiği şeklinde bir model geliştirmişlerdir. Gerçekte kişinin önyargılı tutumu, kendinin de
farkında olmadığı yıpranmış olan egosunu tamir etmek ve yükseltme ihtiyacını karşılamaktadır.
Otoriteryen Kişilik yazarlarına göre de, önyargı bilinçaltı ihtiyaçların, çatışmaların
ve savunma mekanizmalarının bir ifadesidir. Onlar, önyargı ve stereotipleri kişiliğin bir boyutu
olarak değerlendirmişlerdir. Bu görüş, ebeveynin çocuklar üzerindeki etkilerinden yola
çıkmaktadır. Bu görüşe göre önyargı, olumsuz erken çocukluk çağı tecrübeleri ve engellenme
sonucu beliren saldırganlık duygusunun yön değiştirerek dışgruplara yöneltilmesidir. Onlara
göre, önyargılı kişiler, diğer insanlarla onların kişisel niteliklerinden ziyade, onların sosyal
rollerini ve etnik grubunu betimleyen hazır klişelerle bakarlar. Farklı insanlar, milliyetler ve
etnik gruplar hakkında katı ve kapalı kanaatleri vardır. Diğer gruplardan katı bir şekilde söz
ederler. Çocuklukta ebeveynlerine karşı hissettikleri çift yönlü duygularını ifade edememeleri
nedeniyle zihinlerinde bir klikleşme oluşur; bu duygular iyi ve kötü diye ikiye ayrılır. Olumlu
yanlar ana babaya bağlı kalır, olumsuz ve düşmanca duygular ise başka hedeflere (örneğin
azınlıklara veya sosyal normlardan sapanlara) yöneltilir.
Sonuçta ebeveyn figürleri tüm erdemlerin somut sembolü olurken, diğerleri
kötülüklerin sembolü olmaktadır. Bu anlayış önyargılı ayırımı kişilik psikodinamiğine
dayayarak açıklamaktadır. Kişinin güdülerinin doyumu engelleniyorsa ortaya çıkan sıkıntı
saldırganlığa dönüşecek, bu saldırganlığın doğrudan ifadesi toplumca hoş görülmediğinden,
yön değiştirerek toplumun hor gördüğü azınlık gruplarına ya da “dış grup”lara karşı ayırımcı
önyargı şeklinde ifade edilecektir.
Yapılan değerlendirmelerden hareketle önyargı hakkındaki psikodinamik teorileri iki
grubta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi, önyargıyı insanî durumlarda aramaktadır;
çünkü, engellenme insan hayatında kaçınılmazdır. Engellenme ve mahrumiyet, kontrol
edilemeyen ve muhtemel olarak etnik azınlıklara boşaltılan düşmanlık içtepilerine kılavuzluk
eder. Engellenme sonucunda, saldırılabilir bir hedef bulunamadığında engellenmeden doğan
sonuçlara karşılık asıl hedef yerine başka hedeflere, "şamar oğlanı" veya “günah keçisi”
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(scapegoating) hedefine saldırılır. Zencileri linç etme, sinagogları yakma ve azınlık gruplarının
temsilcilerine saldırma böyle davranışların örnekleridir.
Psikodinamik teorilerden ikincisi, önyargının ancak zayıf bir karakter veya kusurlu
bir kişilik yapılanmasına sahip bir insanda gelişeceği noktasına odaklanmıştır. Bu görüş,
önyargıyı normal bir durum olarak kabul etmez; önyargı nevrotik insanların güvensizliği ve
şiddetli anksiyetenin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Pettigrew, psikodinamik
yaklaşımların her birini, bir dışlama süreci olarak tanımlamaktadır. İnsanlar dış olayları kendi
kişisel algılarına göre yorumlamaktadır. Örneğin titizlik takıntısı olan bir kişi, insanları dağınık
ve düzensiz olarak görebilir. Böyle bir durumda kişi kendi psikolojik "takıntıları"nı
yansıtmaktadır. Bu teoriye göre, eğer önyargıyı değiştirmek istiyorsak, direkt olarak önyargılı
kişinin üzerinde odaklanmak gerekmektedir. Fakat yine de bazı önyargılı insanların durumunu
açıklamada, psikodinamik yorumlar uygun düşmeyebilir. Bu açıdan, psikodinamik yaklaşım,
sosyal yapının her yerine sinmiş olan önyargı ve ayrımcılığı açıklamada tek başına yeterli
olmamaktadır.
Önyargıyı yalnızca psikolojik acıdan ele alış, bireysel düzeyde durumu açıklasa bile,
toplumsal düzeyde bazı sorular cevapsız kalmaktadır. Bu nedenle önyargıyı sadece psikolojik
açıdan inceleyerek, psikolojiye indirgememek gerekir. Olayları sosyal psikoloji açısından ele
alma, sosyal olgu düzeyinden başlayıp kişilik düzeyinden geçerek yine sosyal düzeye geçer. Bu
bakımdan önyargıyı incelerken tarihsel, sosyo-kültürel nedenleri göz önünde bulundurmak
gerekir. Çünkü insan davranışları içinde oluştuğu bağlamdan bağımsız incelenmezler.
Önyargıyı uyaran koşullar hakkında bilgiye sahip olmaksızın tek tek bireyler düzeyinde analiz
yapmak, sadece kişilik özelliklerinin bir betimlemesi olmaktan öteye gidemez. Öyleyse
önyargıyı uyaran sosyo-psikolojik faktörler nelerdir? Deaux ve arkadaşları, söz konusu
faktörleri tarihsel, ekonomik, durumsal (fenomenal), kişiliksel ve sosyokültürel nedenler
başlıkları altında sıralamışlardır.
Önyargı psiko-sosyal nedenlerin yanı sıra, pratikte sağladığı sosyo-ekonomik
avantajlar açısından da değerlendirilmiştir. Klineberg, önyargıların pratik bir amaca yönelik
olabileceğini ve bazılarının bundan yarar sağladığını, çeşitli örnekler vererek açıkça ortaya
koymuştur. Kölelik ve sömürgecilik dönemlerinde önyargıların ekonomik yararları açıktır; bu
sayede beyazlar istedikleri her şeyi ele geçirmişlerdir. Nazi Almanyası'nda Yahudilerin işgal
104

ettiği mevkiler, seçimler öncesinde partizanlara vaat edilmiş ve bu az çok yerine getirilmiştir.
Fakat yine de önyargılı kişiler genelde ekonomik güdülemeleri gizleyerek daha soylu nedenler
gösterirler. Herder ise, "önyargı zamanında iyidir" der. Çünkü insanı mutlu kılar. Halkları kendi
merkezine getirir ve onları köklerine sağlam bir şekilde bağlar. Freud açısından da önyargı
önemli sayıda insanı sevgide birleştirme kapasitesine sahiptir. Önyargı, bize verilmiş olan
hayatı korumaya yönelik iş görür. Bireylerin ve sosyal hayatın savunma mekanizmalarından
biridir. Bireyin ve grubun varlığını sürdürmesini sağlayarak bozulma ve dağılmaya karşı
koruma sağlar.
Prothro’nun bir "Amerikan açmazı" olarak değerlendirdiği önyargılar, aileden,
öğretmenlerden ve arkadaşlardan edinilmiş tutumlardır. Bu nedenle önyargıları öğrenme
sürecinin bir parçası olarak da görmek gerekmektedir. Önyargılar, bizim tecrübe yoluyla elde
ettiğimiz tüm değer sistemlerine veya tutumlara uygulanan açıklayıcı ilkelere tabidir. Kaldı ki
önyargının gerçeklik üzerinde yaptığı çarpıtmalar ilk çocukluk yıllarında görülmez, sonradan
belirir. Eğer sosyal hiyerarşinin dayattığı engeller olmazsa, fiziksel görünüş bakımından farklı
insanlar arasında derin dostluklar kurulabilir.
Sosyal öğrenme yoluyla edinilen önyargılar çok küçük yaşlarda aile içinde
öğrenilmeye başlar. Çocuk, sen kimsin diye sorulduğunda etnik veya dinî grup üyeliğine göre
cevap verebilir. Bunun yanında bazı grup etiketlerini öğrenmiştir; bu grup etiketleri
küçümseyici sıfatlar içeriyorsa, çocuk bu kelimelerin yalnızca öfkeli olunduğunda ya da kötü
söz söylenirken kullanıldığını bilir. Çocuk biraz büyüyüp okula gitmeye başlayınca, içinde
yetiştiği mahalle, kasaba onu etkilemeye devam eder. Çocuğun çevresinde söylenilen sözler,
yapılan davranışlar, yargılamalar, dedikodular, uydurulan lakaplar çocukların zihinlerinde
izlerini bırakırlar ve onların da ebeveynleri veya komşuları gibi aynı önyargıları
benimsemelerine yol açar. Böylece çocuk kesin özdeşleşmeler kurarak hayatta bazı yerlerinin
olduğunun farkına varmaya başlar. Gelişen egosu, ben neyimin yanı sıra ben ne değilim den
oluşur. Kendi tarafındakilere ve başkalarına nasıl davranırım üzerinde kavramlar geliştirir.
Akran grupların etiketlerini kullanır. Liseye gittiklerinde ise çocukların kalıp yargıları
neredeyse erişkin topluluğunun kalıp yargılarının düzeyine yaklaşmış olur.
Bu sırada kalıp yargıların oluşmasında ebeveynlerin ve akranların rolü unutulur ve
bunun eskiden de böyle olduğu düşünülür. Yetişkinlik çağında ise o, artık daha geniş bir
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sosyokültürel yapının neden olduğu önyargılara sahip biridir. Sosyologlar ve antropologlar,
önyargı ve ayrımcılık nedenleri olarak sosyokültürel faktörlere vurgu yapmaktadırlar. Bu
sosyokültürel faktörler arasında;


Şehirleşme, makineleşme ve karmaşanın artma fenomeni,



Belli grupların yukarı doğru yükselme hareketliliği,



Yetenek ve eğitime fazlaca vurgu, iş (meslek) yetersizliği ve “öteki” ile rekabet,



Zaten sınırlı olan kullanılabilir alan üzerinde nüfus artışı ve yeterli konut olmayışı,



Birçok insanın geçim standardındaki yetersizliğin başkalarına (diğer insanlara,
organizasyonlara, kitle iletişim araçlarına...) bel bağlamaya neden olması ve
davranışların taklitçi tiple sonuçlanması,



Ahlakî değişmelerle birlikte ailenin rolü ve fonksiyonunun değişmesi



ve bir de medya sayılabilir.
Pettigrew yaptığı bir araştırmada önyargının kültürden kaynaklandığı sonucuna

varmıştır. Önyargıyı kişilik dışı süreçlerle açıklarken bu süreçleri şöyle sıralamıştır: a. Sosyal
uyum (conformity): Kişi önyargılı tutumunu, değer verdiği- ve aynı tutuma sahip- kişilerle iyi
ilişkilerini sürdürmek için kullanabilir. b. Nesne değerlendirmesi (object apprassial).
Buraya kadar ifade ettiklerimizden de anlaşılacağı üzere önyargıyı anlamada psikolojik ve
sosyal faktörlerin ikisinin de önemli olduğu görülecektir.
Sonuç olarak, önyargı gibi sosyal bir olguyu yalnızca bireysel kişiliğin bir sonucu
olarak değerlendirmek doğru değildir. Öncelikle, sosyal ve kültürel etkiler çok daha güçlüdür.
Diğer taraftan da bu alışkanlıkları gerçekleştirenler bireylerdir. Bu bakımdan önyargıyı
incelerken, hem psikolojik hem de sosyal indirgemecilikten kaçınarak önyargı fenomenini
durumsal, kişiliksel ve sosyokültürel faktörlerin karşılıklı ilişkisi açısından ele almak gerekir.
Böylece, önyargının, psikodinamik, tarihsel, ekonomik, durumsal, sosyal öğrenme, kitle iletişim
ve kültürün oluşturduğu faktörler yumağının ortak etkimesi sonucu oluştuğu görülmektedir.
1.4. Kalıpyargılar ve önyargılar arasında bir ilişki var mıdır?
Kalıpyargılar ve önyargılar birbirinden farklı mıdır? Bu iki kavram birbirine çok yakın
olsa da, ayrıldıkları yerler vardır. Öncelikle önyargı söz konusu önyargılı tutumun duygusal
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yönünü, kalıpyargı da bilişsel içeriğini ifade eder. Hoşlanmadığımız gruplara ilişkin
kalıpyargılarımızın içeriği tamamıyla olumsuz değildir. Bazı durumlarda ırkçı bir beyaz bile,
siyahların “atletik” ve “iyi müzisyen” olduklarını kabul edebilir. Ancak olumlu görünen bu
nitelemeler bile “siyahlar spor ve müzikten başka bir şey bilmezler” gibi bir bağlamda
kullanılınca olumsuzlaşır. Aynı şekilde, grupları nitelemek için kullandığımız sıfatlar olumlu
iken, yaşadığımız olaylarla birlikte aynı sıfatlar olumsuz anlamlar yüklenebilmektedir.
Örneğin, Nazi Almanya’sında Yahudilerin mazlum olduklarına inanılıyordu. Daha sonra
yaptıklarıyla bu özellikleri unutulmuş, yani olumsuz bir anlam kazanmışlardır.
Öte yandan, insanların yaşadıkları kültürde kalıpyargıları biliyor olmaları bunlara
inandıkları anlamına gelmez. Örneğin, toplumda Romanlar hakkındaki kalıpyargı halindeki pek
çok özelliği “günlük yaşayan”, “alkolik”, “eğlenceyi seven”, “sesleri güzel”, “güzel dans eden”
vb. biliyor olmamıza rağmen, kişisel olarak bunlara inanmayabiliriz. Kısacası, kalıpyargı ve
önyargıların her zaman el ele gitmesi gerekmez. Ayrıca, önyargı ve kalıpyargıların el ele gittiği
durumlarda bile, önyargılı olduğumuz tüm gruplara karşı aynı kalıpyargılara sahip değilizdir.
Sonuçta, sosyal gruplara önyargılı bir tutum beslendiğinde, genellikle buna olumsuz
kalıpyargıların da eşlik ettiği bilinen bir gerçektir.
1.5. Ayrımcılık
Önyargılı tutumların ve kalıp düşüncelerin davranışa dönüşmesi durumunda
ayrımcılık söz konusu olur. Ayrımcılık, herhangi bir kişinin önyargılı olduğu bir kişi ya da
gruba karşı olumsuz davranmasıdır.
Ayrımcılık, Latince ‘Ayırma’ anlamına gelen ‘Discriminato’ dan gelmektedir.
Toplumsal alandaki karşılığı ise; “Avantajsız bazı sosyal kesimlerin deri rengi, isim farkı,
cinsiyet, din gibi nedenlerle ayrımını” ifade eder. Sosyal psikoloji alanında, “Bir bireyin sadece
belli bir gruba aidiyeti nedeniyle olumsuz muamele ve davranışlara maruz kalması durumu”
olarak ifade edilen ayrımcılık; “önyargıların davranışlara dönüşmesi” olarak tanımlanabilir.
Ayrımcılık olmadan ön yargılar var olabileceği gibi, ön yargılar olmadan da ayrımcılık söz
konusu olabilir.
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Önyargıların ve kalıp düşüncelerin davranış olarak sonucu ayrımcılıktır. Ayrımcılık,
herhangi bir kişinin önyargılı olduğu bir kişi ya da gruba karşı olumsuz davranmasıdır.
Allport’a göre ayrımcı davranışlar şöyle sıralanabilir:


Karşı Olmayı İfade Etme: Önyargı sahibi insanlar kendisi gibi önyargılı olan
insanlarla konuşur ve düşmanca duygularını ifade ederler.



Uzak Durma: Eğer önyargı daha yoğun ise, birey hoşlanmadığı ya da önyargılı
olduğu kişi ve gruplarla bir arada olmaktan kaçınır.



Ayrımcılık: Kişi önyargılı olduğu grupların iş, konut, eğitim ve sağlık gibi
hizmetlerden yararlanmasına ve politik haklarını kullanmasına karşıdır.



Fiziksel Saldırı: Önyargılı olunan gruba karşı şiddet ya da şiddet sayılabilecek
bazı saldırılar yapılır.



Yok, Etme: Linç etme olayları buna örnek olarak verilebilir.

Ayrımcılıkla ilgili önemli husus da, ayrımcı davranışlara kimlerin hedef olduğudur.
Genellikle azınlık durumundaki gruplara karşı ayrımcı davranışlar uygulanır. Ancak, azınlık
olmak, sadece sayıca azlık anlamına gelmez. Hatta bazen sayıca çoğunlukta olsalar bile, kimi
gruplar hala azınlık statüsünde olabilirler. Üyelerinin kendi yaşamları üzerinde baskın grubun
üyelerinden daha az gücü, kontrolü ve etkisi olan gruplara, azınlık grubu adı verilir. Örneğin,
erkek egemen toplumlarda, kadınlar sayıca toplumun yarısını bile oluştursalar, bir azınlık grubu
olarak değerlendirilir.
Gerçekte, insanoğlu için her sosyal grup ya da kategorinin, ayrımcılığın hedefi olması
ihtimal dâhilindedir. Ayrıca, insanlık tarihinde sürekli olarak ayrımcı davranışlara maruz kalan
birtakım sosyal gruplar (ırk “beyaz ırk dışında kalanlar” ve cinsiyet “kadın” başta olmak üzere,
yaşlılar, homoseksüeller, fiziksel ve zihinsel engelliler gibi) bulunmaktadır.
Ayrımcılıkla ilgili diğer önemli bir nokta, ayrımcılığın, önyargılı tutumlarla olan
ilişkisidir. Tutumlar davranışı tahmin etmede çok önemli bir role sahiptir. Önyargı bir
tutumdur; ayrımcılık ise davranıştır. Böylece önyargının davranışa dönüşmüş haline ayrımcılık
denir. Ancak, diğer tutumlar gibi, önyargılar da her zaman açık bir biçimde davranışa
dönüşmeyebilir. Çünkü bazen önyargılar davranışa dönüşecek kadar güçlü olmayabilir. Bazen
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de yeterince güçlü önyargı olmasına rağmen ayrımcı davranışların gösterileceği grup
bulunmayabilir.
Hayatında hiç dinozor görmemiş ama dinozorlar hakkında güçlü önyargıları olan
birisinin bunu davranışa dönüştürme şansı bulması mümkün değildir. Çoğu zaman da, yasalar,
sosyal baskı, intikam korkusu gibi nedenlerden dolayı insanlar çeşitli sosyal gruplara ilişkin
önyargılarını dışa vuramazlar. Ayrıca, bugün ayrımcılığa karşı yasaların olduğu ve bu konuda
etkili sosyal normlar geliştiren toplumlarda dinsel, etnik ya da ırksal temeldeki ayrımcılık
biçimlerinin azaldığı söylenebilir. Ancak, bu ayrımcılığın tamamen ortadan kalktığı anlamına
gelmez.
1.6. Kalıpyargı ve Önyargıların Davranışlar Üzerindeki Etkileri
Kalıpyargılar ve önyargılar bilişsel ve duygusal süreçler de olsalar algı, yargı ve
davranışları etkilediği için önemli sonuçlara neden olur. İnsanların kategorik düşünmelerinin
sonucu olduğu için değişime karşı oldukça dirençlidirler. Herhangi bir kişiyle ilgili edinilen
bilgi, o kişinin ait olduğu toplumsal gruba ilişkin kalıp düşüncelerle uyumlu veya uyumsuz
olabilir. Bu durumda genellikle kalıp düşünceyle uyumlu bilgi hatırlanıp uyumsuz olan
hatırlanmayacaktır. Yapılan çeşitli araştırmalar, insanların bazı durumlarda kalıp düşünceye
uygun bilgileri hatırlamakla kalmayıp edinecekleri yeni bilgilerin de kalıp düşüncelerden
kaynaklanan beklentileri doğrular biçimde olmasını seçmişlerdir.
Kalıp düşüncelerin içerikleriyle çelişen bilgilere rağmen varlıklarını sürdürebilirler.
Bir kişinin üyesi olduğu gruba ilişkin kalıp düşünceyle çelişen davranışları olduğu zaman, onun
kalıp düşünceye uygun davranması beklenir. Eğer grup üyesinin davranışı, grup hakkında
geliştirilen kalıp düşünceyle aşırı derece çelişiyorsa, o zaman da gruptan başka birinin kalıp
düşünceye uygun davranması beklenir. Kalıp düşünceler ve önyargılar genelleştirmelere dayalı
olduğu için grup üyeleri bireyselliklerini kaybederler. Bu durumda kişinin davranışlarını
yorumlanmasında, üyesi olduğu grup için kullanılan önyargı ve kalıp düşüncelerin etkisi olur.
1.7. Kalıpyargı ve Önyargıların Etkilerinin Azaltılması
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Kalıpyargı ve önyargılar, kategorik düşüncenin ve şemaların sonucu olarak ortaya
çıktığı için tamamen ortadan kalkması mümkün değildir. Bu nedenle mantık, önyargıları
azaltmada başarısız olur. Ancak etkisini en aza indirmek toplumsal gerginliğin azaltılması
insanların etkin bir iletişim sürecine girmesini, birbirlerini tanımasını ve toplumsal hoşgörüyü
sağlayabilir.
Kalıp düşüncelerin değişmesini sağlayacak üç model vardır. Bunlardan ilki defter
tutma modelidir. Bu modele göre kalıp düşünceyle çelişen bilgiler birikerek kalıp düşünceyi
yavaş yavaş değiştirir. İkinci model, kalıp düşünceyle çelişen önemli ve çarpıcı bir örneğin kalıp
düşünceyi değiştireceğinin ifade edildiği değişme modelidir. Alt kategori oluşturma modeli,
kalıp düşüncelerin nasıl değişeceğini açıklayan üçüncü modeldir. Kalıp düşünceyle çelişen
bilgilerin alt kategoriler oluşturacağını ve kalıp düşüncenin değişebileceğini ifade eder.
Önyargı öteki şahıs ve gruplara karşı hoşgörüsüz, haksız ve ayırımcı tutumlardır.
Dogmatik kanaatleri içerdiği için değiştirilmesi oldukça zordur. Bireylerin ve toplumların
ilişkisini bozan önyargılar psikolojik, tarihsel, ekonomik, durumsal ve başka sosyokültürel
faktörlerden kaynaklanabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dördüncü hafta önyargı ve ayrımcılık konuları işlenmiştir. Bu çerçevede grup
düşmanlığı davranışının bileşenlerinden kalıpyargı, önyargı ve ayrımcılık ayrıntılı olarak
açıklanmıştır. Son olarak, önyargının nedenleri ve azaltma yöntemleri işlenerek bölüme son
verilmiştir.

Bölüm Soruları
1. Önyargı ve ayrımcılıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
111

a) Önyargı daima ayrımcı davranışlara yol açar
b) Ayrımcı davranış gözleniyorsa, mutlaka önyargı da mevcuttur
c) Önyargı her zaman ayrımcı davranışa dönüşmeyebilir
d) Önyargı ve ayrımcılık arasında herhangi bir ilişki yoktur
e) Önyargı ve ayrımcılık arasında olumsuz bir korelasyon olması beklenir
2. Basmakalıp (sterotip) düşünce ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Belirli bir grup hakkında hissettiğimiz duygulardır
b) Belirli bir grup hakkındaki düşünce ve inançlarımızdır
c) Belirli bir kişi hakkında hissettiğimiz duygulardır
d) Belirli bir kişiye yönelik davranışlarımızdır
e) Belirli bir kişi hakkındaki düşünce ve inançlarımızdır
3. Önyargı ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Önyargı bir davranıştır
b) Önyargı bir inançtır
c) Önyargı bilişsel bir yapıdır
d) Önyargı tutumdur
e) Önyargı bir içgüdüdür
CEVAPLAR: 1-c, 2-b, 3-d.
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5. ETKİLEYİCİ İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ETKİLEYİCİ İLETİŞİM
1- ETKİLİ İLETİŞİM
1.1- İletişim Kavramı
1.2- İletişimin Tanımı
1.3- İletişim Süreci
1.4- İletişimin Temel Özellikleri
1.5- İletişimin Temel Fonksiyonları
1.6- Etkin İletişim Süreci
1.7- İletişimin Unsurları
1.8- İletişimin Engelleri
1.9- İletişimi Geliştirme Yöntemleri
2. ETKİLEYİCİ İLETİŞİM BECERİLERİ
2.1- Dinleme
2.2- Kendini Tanıma
2.3- Kendini Doğru İfade Edebilme (Konuşma becerisi)
2.3.1. Ses tonu
2.3.2. Kelimelerin seçimi
2.3.3. Vurgu
2.3.4. Konuşmanın içeriği
2.3.5. Simgesel dilin kullanılması
2.3.6. Konuşmada mizahın kullanılması
2.3.7. Konuşma hızı
2.4- Beden Dili
2.4.1. Göz teması
2.4.2. Mimik (Yüz hareketleri)
2.4.3. Baş hareketleri
2.4.4. Jestler (Beden hareketleri)
2.4.5. Beden duruşu
2.4.6. Yakınlık
2.4.7. Yöneliş
2.4.8. Bedensel temas
2.4.9. Dış görünüş
2.5- Yarı Dilsel İfadeler
2.6- Soru Sorma ve Cevap Verme
2.7- Eleştiri
2.8- Hayır Diyebilmek
2.9- Empati Nedir?

114

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Etkileyici iletişim nasıl öğrenilir?
b. Etkileyici iletişim becerileri nelerdir?
c. İletişimde beden dili ne ölçüde önemlidir?
d. Etkileyici iletişimin sırları nelerdir?
e. Empati Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Etkili iletişim teknikleri Okuyarak ve araştırarak
hakkında ayrıntılı bilgiler
öğrenmesi

Konu
Etkili iletişim

Etkileyici iletişim becerileri

Kendini
edebilme
Beden Dili

Empati

doğru

Etkileyici iletişim becerileri Okuyarak, uygulayarak ve
hakkında ayrıntılı bilgiler tartışarak
öğrenmesi

ifade Kendini
doğru
ifade Okuyarak, uygulayarak ve
edebilme
tekniklerinin tartışarak
kavranması
duyarlılığın Uygulayarak,
tartışarak,
gözleyerek, işiterek ya da
okuyarak
Karşıdakinin yerine kendini Okuyarak ve araştırarak
koyarak, onun yaşadığı
duyguları kavrama
Beden diline
artırılması
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Anahtar Kavramlar

Etkileyici iletişim, etkili iletişim, empati, beden dili, eleştiri, yarı dilsel ifadeler, jest, mimik,
ses tonu
,
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Giriş
Beşinci haftanın konusu etkileyici iletişimdir. Bu bölümde etkili iletişim teknikleri
hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgiler verilecektir. Bu çerçevede iletişim kavramının tanımı,
iletişim süreci ve unsurları, etkin iletişim süreci, iletişim engelleri ve iletişim geliştirme
yöntemleri, iletişim şekilleri ve iletişim kanallarının seçimi vb. konular üzerinde durulacaktır.
Daha sonra etkileyici iletişim becerileri ele alınacaktır. Son olarak ise empati ve hayır
diyememe gibi konular işlenerek bölüme son verilecektir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
ETKİLEYİCİ İLETİŞİM
1. ETKİLİ İLETİŞİM
Bu bölümde etkili iletişim teknikleri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgiler verilecektir.
Bu çerçevede iletişim kavramının tanımı, iletişim süreci ve unsurları, etkin iletişim süreci,
iletişim engelleri ve iletişim geliştirme yöntemleri, iletişim şekilleri ve iletişim kanallarının
seçimi vb. konular üzerinde durulacaktır.
1.1. İletişim Kavramı
İletişim, insanlığın başlangıcından bu yana var olan ve insanlık devam ettikçe de
sürecek bir olgu olarak değerlendirilebilir. Ayrıca sırf insanlara özgü bir durum da değildir.
İletişim, canlı olmanın da bir alameti olup, tüm canlılar içinde ortak bir husustur. Böylece,
iletişim kurmanın temel amacı bir mesaj alışverişinde bulunmaktır.
İletişim insanlar için çok temel bir ihtiyaçtır. İnsan yaradılışı gereği diğer insanlarla
bir arada yaşamak zorunda olan, sosyal bir varlıktır. İletişim, “belirli bir ortamda varlıklarını
sürdürmek için çeşitli araç gereçler bulan, bu konuda belirli bilgiler üreten, işbölümü yapan,
değer ve inançlar üreterek toplumu kaynaştırmayı amaçlayan insanların etkinliği” olarak ifade
edilebilir.
İnsanlar varlıklarını devam ettirebilmek için çeşitli bilgiler üretmek ve bu bilgileri
paylaşmak zorundadır. İşte iletişim bu bilgi paylaşımı esnasında çok hayati bir rol üstlenir.
Tanımda üzerinde durulan önemli noktalardan biri de işbirliğidir. İnsan toplum yaşamında
işbirliği sayesinde varlığını sürdürebilen bir canlıdır. Bu işbirliğinin yapılması ve paylaşılan
rollerin iletilmesinde de iletişim yine büyük bir öneme sahiptir. Tanımda vurgulanan son nokta
ise üretilen değerler ve inançlar olarak belirtilebilir. Bir arada yaşayan insanlar tanımda da
ifade dildiği gibi toplumsal kaynaşmayı sağlamak için değerler ve inançlar üretmekte ve bu
değerler ve inançlar yine iletişim sayesinde toplumun diğer üyelerine ve diğer kuşaklara
aktarılabilmektedir.

119

1.2. İletişimin Tanımı
Literatürde iletişim kavramına ilişkin çok çeşitli tanımlamalara rastlamak
mümkündür:


Bir tanıma göre iletişim, “iki veya daha fazla kişi arasında sözlü olarak ya da beden
ifadeleriyle gerçekleşen ve amacı bir eylemin, fikrin ya da düşüncenin gerçekleşmesini
etkilemek olan bilgi alışverişi” olarak tanımlamıştır.



Başka bir tanımda ise iletişim “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” dir.



İletişim “bir kişinin diğer kişilerle bağlantı kurma yoluyla kendini anlatması”dır.



İletişimi “iki veya daha fazla kişi ya da grup arasında ortak bir anlayışa ulaşmak için
yapılan bilgi paylaşımı” olarak da ifade etmek mümkündür.



İletişim, aynı zaman da belirli kişilerin, belirli bilgilere, düşüncelere ve tutumlara sahip
olması amacıyla, düşünce ve duyguların ve bir olay ve bir durum üzerine bilgilerin
aktarılması sürecidir.



İletişim, hangi yolla olursa olsun insanların duygu ve düşüncelerini birbirleri ile
paylaşması sürecidir.



İletişim, katılanların bilgi ve sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri
anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.



Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.



İletişim bir kişiden (kaynak) diğer kişi veya kişilere (alıcı) bilgi aktarım sürecidir.
Kısaca insanların davranışı, konuşması, susması oturuş biçimi, kendini ifade etmesi

yani çevresine mesaj iletmesi bir iletişimdir. İletişimde asıl amaç; anlaşılabilir mesajlarla,
alıcıların tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaktır.
İletişim; toplumun temelini oluşturan bir sistem, bir kurum yönetiminin düzenli
çalışmasını sağlayan bir araç, kişisel davranışları etkileyen bir teknik, sosyal ilişkiler
bakımından zorunlu bir bilim, sosyal uyum için gerekli bir sanattır.
Tanımlar incelendiğinde genellikle iki veya daha fazla kişi ya da grup ve bunlar
arasındaki mesaj alışverişine vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlar ışığında iletişim iki ya
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da daha fazla kişi ya da grup arasında bilgi, duygu, düşünce ve davranışların aktarıldığı bir
süreç olarak tanımlamak mümkündür.
1.3. İletişim Süreci
İletişim süreci çift yönlü bir süreçtir. Bu süreç üç temel öğeye dayanır. Bunlar; iletiyi
gönderen “gönderici”, iletiyi alıp çözümleyen “alıcı” ve bu ikisi arasında iletinin
gönderilmesinde kullanılacak bir “ileti” (mesaj) olarak ifade edilebilir.
İletişim süreci bir mesajı (bir duygu, düşünce, arzu, istek, ihtiyacı vb.) bulunan bir
gönderici ile başlar. Gönderici iletmek istediği bu mesajı anlaşılır bir biçimde kodlayarak,
seçeceği bir kanal aracılığıyla alıcıya gönderir. Alıcı mesaj kendine ulaştığında iletilen mesajın
kodunu açarak, mesajı algılar ve yorumlar. Daha sonra mesaja karşı olan tepkisini kodlayarak
bunu göndericiye “geri bildirim” olarak iletir.
1.4. İletişimin Temel Özellikleri
İletişimin temel özellikleri aşağıdaki gibidir.


Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşebilir.



Kullanılan sembollere, alıcı ve kaynak farklı anlamlar verebilir.



Sözcüklerle ve beden diliyle gerçekleşir.



Sözel olmayan iletişim duyu organlarıyla algılanabilir.



Geri bildirime gereksinim duyan çift yönlü eylemdir.



Meydana geldiği ortamdan etkilenir.

1.5. İletişimin Temel Fonksiyonları
Enformasyon: Kişisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslar arası koşulları anlamak, bilinçli
tepkiler göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak için gerekli olan haber, veri, bilgi, mesaj, fikir
ve yorumların toplanması, depolanması, işlenmesi ve yayılmasıdır.
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Sosyalizasyon: Kişilerin, içinde yaşadıkları toplumun etkin üyeleri olarak, faaliyet
göstermelerini sağlayarak, toplumsal bağlılığı ve bilinci besleyecek genel bilgi birikimini
oluşturmak ve böylelikle, toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına izin vermektir.
Motivasyon: Her toplumun ve her topluluğun yakın ve uzak hedeflerini oluşturmak,
kişisel tercihlerin teşviki, kişisel ve toplumsal etkinlikleri geliştirmek, herkesçe kabul gören
hedeflere ulaşmaya yardımcı olmaktır.
Tartışma: Karşılıklı fikir birliğini ve alışverişini kolaylaştırmak ve kamuoyunu
ilgilendiren konularda farklı görüşleri netleştirmek için gerekli ortamı oluşturmaktır.
Eğlence: Kişisel ve toplu olarak eğlenme amacıyla işaret, ses, sembol ve görüntü
aracılığıyla aktivitelerin yaygınlaşmasını sağlamaktır.
Entegrasyon: Tüm insanların, grupların ve milletlerin birbirlerini tanıma ve
anlamalarını sağlamak, kendileri dışındakilerin yaşam koşullarını, görüşlerini ve isteklerini
değerlendirebilmek için ihtiyaç duydukları farklı mesajlara ulaşmalarını sağlamaktır.
Eğitim: Yaşamın tüm aşamalarında kişilik oluşumu, kişisel yetenek ve kapasitenin
gelişimi için bilgi aktarmaktır.
Kültürel gelişme: Geçmişin mirasını korumak amacıyla kültürel ve sanatsal
ürünlerin yayınlanması, bireyin ufkunun genişletilmesi, hayal gücünün geliştirilmesi yoluyla
kültürel gelişimin sağlanmasıdır.
1.6. Etkin İletişim Süreci
İletişim bir takım sıkıntılara açık bir süreçtir. İnsanlar iletişim sürecinde birçok sorun
yaşarlar. Çoğu zaman yanlış değerlendirmeler yapılır. Bu nedenle sık sık iletişim kazaları
yaşanır. Etkili bir iletişim için, iletişim sürecinde aşağıda geçen soruları kendimize sormamız
gerekir:
 Neden iletişim kurmaya ihtiyacım var?
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 Kiminle /kimlerle iletişim içinde olmalıyım?
 Hangi tür iletişim biçimini kullanmam daha uygun olur?
 İletişime geçmemi engelleyen faktörler nelerdir?
 İletişim kurma becerimi nasıl geliştirebilirim?
Bir iletişim sürecinde en temel amaç, anlaşılmaktır. İletişim sürecini başlatan kişinin
(göndercinin) karşı tarafa (alıcıya) iletmek istediği bir mesajı vardır. Gönderici, ilettiği bu mesaj
doğrultusunda alıcının bir davranış gerçekleştirmesini bekler. Alıcının göstereceği davranış ise,
mesajı beklemesine, alma şekline ve derecesine göre farklılık gösterebilir. Alıcı göndericiden
gelen mesajı algılar, ortaya bir davranış koyar ve bir tutum oluşturursa iletişim süreci
tamamlanmış olur. Bu noktada iletişim gerçekleşmiş olur. Yani mesaj yerine (alıcıya)
ulaşmıştır. İletişimin etkinliği ise, gönderilen mesajın anlam ve etkisinin alıcıya tam olarak
iletilme gücüdür. Bir başka deyişle, gönderilenle alınan fikrin aynı ya da benzer olma durumu
olarak ifade edilir.
1.7. İletişimin Unsurları
İletişimin temel unsurları daha önce de değinildiği gibi, gönderici (kaynak), mesaj
(ileti) ve alıcı olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte kodlama ve kod açma, kanal, geri bildirim
de iletişimin hayati önem taşıyan unsurları arasında sayılır.
Gönderici (Kaynak): kişilerarası iletişimde gönderici, karşı tarafa iletmek için bir
mesajı olan ve bu mesajı kodlayarak karşı tarafa ileten kişi olarak ifade edilebilir. İletişim süreci
iletilmek istenen mesajın beyinde kodlanması ile başlar. Gönderici mesajı için bir kod seçer.
Burada önemli olan nokta göndercinin seçtiği kodlara verdiği anlamlarla alıcının verdiği
anlamların aynı olmasıdır. Bu kod, alıcı için uygun olan dil, kelimeler ya da beden dili olabilir.
Gönderici mesajını kodladıktan sonra mesajını karşı tarafa iletebilmek için en uygun iletişim
ortamını ve kanalını seçerek mesajını gönderir.
Mesaj (İleti): İletişim sürecinde göndericinin alıcıya iletmek istediği her şey “ileti”
olarak tanımlanabilir. Mesaj iletişim sürecinde bir takım anlamlar taşır. Mesajın bir içeriği, bir
de yapısı bulunu. Mesajın içeriği anlamla ilgiliyken, yapısı kodlarla ve sembollerle ilgilidir.
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Alıcı: Alıcı, göndericinin mesajını ulaştırmak istediği kişi ya da kitle olarak ifade
edilebilir. Başarılı bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi için önemli olan nokta alıcının gönderici
tarafından kendine iletilen mesajı doğru bir şekilde açımlayarak anlamlandırabilmesidir. Ancak
bu her zaman mümkün olmaz. Çünkü iletişim halinde bulunan taraflar farklı geçmişlere ve
deneyimlere sahiptirler. İletişimin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için iletişime engel olan bu
farklılıkların aşılması gerekir.
Kodlama: Göndericinin mesajını iletilmeye uygun bir hale dönüştürmesine kodlama
denir. Gönderici mesajını, söz, yazı, işaret, sayı, davranış, vb. çok çeşitli şekillerde kodlayabilir.
Burada önemli olan nokta gönderici tarafından kullanılan kodların alıcı tarafından da bilinen,
anlaşılabilecek kodlar olmasıdır.
Kod Açma: Alıcının gelen mesajın kodunu çözerek yorumlamasına ise kod açma adı
verilir. Bu süreci etkileyen birçok faktör bulunur. Bunlar, alıcının dili kullanma becerisi,
kültürel geçmişi, eğitim seviyesi ve duygusal durumu olarak ifade edilebilir. Bu aşamada alıcı
daha önce pasif bir durumdayken iletişim sürecinde aktif bir rol oynamaya başlar. Burada
önemli olan alıcının mesajı, göndericinin iletmek istediği şekilde anlayabilmesidir. Aksi
durumda yanlış anlaşılmalar ve iletişim kazaları meydana gelebilir.
Kanal: Kanal, sinyallerin aktarıldığı fiziksel araçlar olarak ifade edilir. Kanallar
fiziksel (sesimiz, bedenimiz), teknik (telefon) ya da toplumsal (okullar, gazeteler, vb.)
olabilmektedir. Başlıca kanallar ışık, ses ve radyo dalgaları, telefon kabloları, sinir sistemi, vb.
olarak ifade edilebilir. İletişimde her duyu organına karşılık bir kanaldan bahsetmek
mümkündür. Eğer mesaj sözel olarak aktarılıyorsa, işitme kanalından söz edilebilir. Bu
durumda işitme kanalı kelimeleri hava titreşiminden yararlanarak aktarır. Ağızda başlayan
titreşim, alıcının kulağına giderek oradan sinirsel titreşimlere dönüşerek beyne iletilir. Beden
hareketleri söz konusu olduğunda ise görsel kanal ortaya çıkar. Göz, beden ifadelerini ışık
dalgaları halinde alarak bunları sinirsel dalgalara dönüştürür ve beyinde bunları yorumlar.
Geribildirim: Geri bildirim, iletişim sürecinde alıcının göndericiye verdiği cevap
olarak tanımlanır. Göndericinin alıcıya mesajını iletmesinde ne denli başarılı olduğunu gösterir.
Alcı tarafından verilen geri bildirim sözel olabileceği gibi sözsüz de olabilir. Geri bildirim
iletişimin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için çok önemli unsurlardan biridir.
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1.8. İletişim Engelleri
Bireyler arası çatışmaların önemli bir kısmında asıl neden zayıf iletişimdir. İnsanlar
gün içinde uyanık olduğu sürenin yaklaşık %70’ini iletişim kurarak (yazarak, okuyarak,
konuşarak ve dinleyerek) geçirir. Başarılı bir grup performansının önündeki en büyük
engellerden biri “etkin iletişim eksikliği”dir.
İletişim sürecinin başarılı olması alıcının göndercinin iletmek istediği mesajı doğru bir
şekilde anlaması ile mümkün olur. Bu çok basit bir durum gibi görülmesine karşın, etkili bir
iletişim kurulmasını engelleyen çok sayıda unsur bulunur. Bu nedenle gönderilen mesajların
çok az bir bölümü doğru veya eksiksiz bir şekilde anlaşılabilinir.
Etkili bir iletişime engel olan çok sayıda faktör söz konusudur. Bu faktörler aşağıdaki
gibi:
Filtreleme: Göndericinin muhatabını yanıltarak kasıtlı bir biçimde mesajını
değiştirerek alıcıya ulaştırması durumudur. Bir çalışanın üstüne duymak istediği şeyleri
söylemesi buna bir örnek teşkil eder.
Algıda seçicilik: Günlük hayatta bir mesaj bombardımanı altında yaşarız. Ulaşan bu
mesajların sadece küçük bir bölümünün kodlarını çözerek yorumlarız. Alıcı gönderciden gelen
mesajları içinde bulunduğu ihtiyaçların, deneyimlerin, geçmiş yaşantıların ve diğer kişisel
özelliklerinin etkisi altında seçer.
Duygular: O an içinde bulunulan ruh hali de iletişim sürecini etkileyen unsurlardan
biridir. Göndericiden gelen aynı mesaj alıcı tarafından kızgın olunduğunda farklı; mutlu
olduğunda ise çok daha farklı şekillerde yorumlanır. Bunun yanında depresyon ve çok mutlu
olma gibi aşırı duygu durumları da etkin bir iletişim sürecinin oluşmasını engeller.
Kullanılan dil: iletişimin her iki tarafında da dil becerilerinin gelişmemiş olması
iletişimi engelleyen diğer bir unsur olarak geçer. Kelime bilgisinin yetersizliği, noktalama
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işaretlerinin, vurgulamaların yanlış olarak kullanılması ve dinleme becerisinin gelişmemiş
olması sağlıklı bir iletişimin önünde engeller oluşturur.
Aşırı bilgi yüklemesi: Aşırı bilgi yüklemesi, bir kişinin çok kısa bir zaman içinde çok
fazla miktarda bilgi akışına maruz kalması durumu olarak bilinir. İnsanların mesaj yorumlaması
konusunda kapasiteleri sınırlıdır. Gelen mesajların bu kapasiteyi aşması durumunda aşırı bilgi
yüklemesi durumu yaşanır. Bu da iletişim sürecini kesintiye uğratır.
Fiziksel faktörler: İletişim sürecini olumsuz etkileyen fiziksel faktörler gürültü,
mesafe ve zamandır. Günümüzde internet kullanımı zaman ve mekân açısından iletişimi
oldukça kolaylaştırmıştır. İletişim sürecini olumsuz etkileyen diğer fiziksel faktör ise
gürültüdür.

Gürültü

mesajın

alacıya

ulaşmasını

engelleyerek,

iletişimi

kesintiye

uğratabilmektedir.
Kültürel faktörler: Kültür, insanların düşünce ve davranışlarını şekillendirme
özelliğine sahiptir. Her milletin, mesleğin, örgütlerin ve diğer sosyal grupların farklı kültürleri
bulunur. Bu kültürel farklıklılar iletişim sürecinde de etkili olur. Öncelikle kültür farkı kelime
ve işaretlerin anlamlarını da farklılaştırır. Bir kelimenin ya da işaretin diğer kültürlerdeki anlamı
iyi anlaşılamadığı durumlarda bırakın sağlıklı bir iletişim kurulmasını, facialara bile neden
olabildiği bilinmektedir. Galatasaray ve Leeds takımları arasındaki maç sürecinde bayrak
konusundaki farklı kültürel anlamlandırma sonucu iki İngiliz taraftarının ölümüyle
sonuçlanması olayı buna örnek olarak verilebilinir.
Mesaj verme şekli: Göndericinin mesajı iletme şekli iletişim sürecinin başarısını
etkileyen unsurlardan biridir. Özellikle iş hayatında mesajın içeriğine bağlı olarak mesaj verme
şeklinin de değiştirilmesi sağlıklı bir iletişim açısından önemlidir. Şayet iletilecek mesaj çok
karmaşıksa, bu durumda mesajın yazılı olarak alıcıya iletilmesi, mesajın akılda tutulması
açısından daha etkin olabilir. Çatışma durumlarında ise sözel iletişim kurulması çatışmanın
çözümü açısından daha etkin bir yöntemdir. Özellikle yüz yüze kurulan sözel iletişimde, her ki
taraf birbirlerinin beden dili hareketlerini gözlemleme şansına da sahip olur.
1.9. İletişimi Geliştirme Yöntemleri
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İletişim engellerinin aşılması ve iletişimi geliştirmek öncelikle iletişime engel olan
unsurların ortadan kaldırılması ile mümkündür. Bunun yanında iletişimi geliştirmek için
şunlara da dikkat etmek gerekir:
Mesajı dikkatlice oluşturmak: Başarılı bir iletişim için her iki tarafın da dikkatli
davranması gerekir. Gönderici mesajını doğru (yanlış anlaşılmayacak) bir şekilde oluşturmalı,
alıcıyı yanıltmamalıdır. Gönderici iletişimin amacına en uygun mesajı oluşturmalı en uygun
yöntemle bunu alıcıya ulaştırmalıdır.
Empati kurabilme: İletişim sürecinde gönderici olaylara alıcı tarafından
bakabilmeli, yani empati kurabilmedir. Bu yetenek, mesajın hazırlanmasında göndericiye,
alıcının istek ve arzularını, sosyo-kültürel durumunu, duygularını, vb. dikkate almasını sağlar.
Aktif Dinleme: İletişim sürecinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için en önemli
unsurlardan biri de aktif dinlemedir. Duymak normalde insanların kontrolü altında olmayan
pasif bir süreçtir. Ancak insanlar, onlar için ilgi uyandıracak mesajlarla karşılaştıklarında
duyma düzeyinden dinleme konumuna geçerler. Aktif dinleme ise, gelen bilgiyi işleme sürecine
aktif olarak katılımı ifade eder. Aktif bir dinleyici kendine aktarılan bilgiyi yeteri kadar
anlamadığı durumlarda, mesajın hangi açılardan eksik ve tutarsız olduğunu belirler ve
konuşmacıya sorular sormak suretiyle ya da tekrarlarda bulunmasını ister.
Geribildirim verme: İletişim sürecinin etkinliğini etkileyen unsurlardan birsi de
geribildirim vermektir. Bu sayede gönderici, alıcının mesajını doğru ve eksiksiz bir şekilde
anlayıp anlamadığını izleme şansı bulabilir. Geribildirimin etkili ve yararlı olması için şunlara
dikkat edilmelidir:


Dolaylı anlatımlardan kaçınılmalı, gerçek duygular, gönderici ve alıcı arasında güven
temelinde direkt olarak ifade edilmelidir.



Spesifik olmalıdır.



Geribildirim zamanında yapılmalıdır.



Geribildirim verilecek kişi bunu bekliyor olmalıdır.



Geribildirim uygun ölçüde yapılmalıdır.
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2. ETKİLEYİCİ İLETİŞİM BECERİLERİ
2.1. Dinleme
Dinleme iletişimin en temel alanlarından biridir. Empati yapılan etkileyici bir iletişim
sürecinde dinleme en önemli unsurdur. Böyle bir süreçte (karşıdaki muhatabı) sadece işitmek
yeterli değildir. Onun söylediklerini düşünmek, anlamak kısaca etkin bir dinleyici olmak
gerekir. Kuşkusuz dinleme işini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek kolay değildir.
Günlük yaşamımızda koşuşturma ve yorgunluk içinde sürekli bir şeyleri dinlemek
zorunda kalırız. Gerçek dinleme ise, söylenenlere dikkati yoğunlaştırmak, onları anlamaya
çalışmak ve çok daha fazlasını gerektirir. Dinleme yakın çevremizdeki arkadaşlarımızı ve aile
üyelerimizi daha iyi anlamamız, neler hissettiklerini öğrenmemiz ve ilişkilerimizi daha iyi
değerlendirmemiz açısından son derece yaşamsal bir öneme sahiptir. Dinlemek suretiyle iş
hayatında ve evimizde daha mutlu ve etkin olabiliriz. Sekiz çeşit dinleme vardır:
Görünüşte dinleme: Bu dinleme türü gerçekte dinlememek sadece dinliyormuş gibi
gözükme durumudur. Sınıfta veya diğer etkinliklerde insanların gözlerini size çivilediklerini,
arada sırada gözlerini hayret ifadesiyle açtıklarına ya da başlarını salladıklarına şahit olursunuz.
Görünüşte çok büyük bir dikkatle sizi dinliyor gibidirler. Ancak zihnen çok uzakta olan bu
insanlara seslendiğinizde uykudan uyanır gibi yerlerinden sıçrarlar.
Seçerek dinleme: Bu tür dinleme algıda seçicilikle ilgilidir. Bir annenin bir oda dolusu
çocuğun sesi varken, kendi çocuğunun ağlayışını ayırt etmesi ya da karnı aç olan kişilerin
sadece yemek reklamlarını fark etmesi gibi dinleyicinin sadece kendisi ile ilgili olan kısmı
duyması diğer anlatılanları duymaması durumudur. Halk arasında buna işine geleni duyma da
denilir.
Saplantılı dinleme: Bu tür dinleyiciler siz ne derseniz deyin kendi duymak istediğini
duyarlar. Bu tür dinleyicilerle belli bir noktaya ya da ortak paydaya gelmek çok zordur.
Savunucu dinleme: Bu tür dinleyiciler sürekli savunma durumundadırlar. Yapılan her
tür konuşmayı kendilerine yönelik bir saldırı girişimi olarak algılar ve sürekli kendilerini
savunma pozisyonunda bulunurlar. Konuşmaları genellikle ben merkezlidir.
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Tuzak kurucu dinleme: Bu dinleyiciler sinsice bir çaba içindedirler. Daha önceden
yapılmış planları vardır, konuşmacıyı usta sorularla tuzağa çekerler. Argoda kullanılan
“punduna getirip mosmor etmek” şeklindeki deyimi bu dinleme türüne karşılık gelir. Bu
dinleyiciler genellikle ellerinde bir kağıt kalemle dinlerler ve konuşmacının, konuşmasında
yakaladıkları açıkları not ederler, konuşma sonunda ilk söz alan ve bu açıkları sıralayanlar
genellikle onlardır.
Yüzeysel dinleme: Yüzeysel dinleyici konuşmanın ayrıntılarına dikkat etmez, genel
konu ve içerik hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir. Böylece söylenen sözün
görünürdeki yüzeysel anlamının arkasında yatan derin anlamı kaçırırlar.
Edilgen dinleme: Dinleyici söylenen her şeyi dinler ancak pasiftir. Konuşmaya
herhangi bir katkı sunmaz, eleştiri getirmez, sadece dinler. Konuşmacıda dinlenmiyormuş
izlenimi uyandırır.
Etkin dinleme: Etkin dinleme görünen mesajın arkasındaki gerçek mesajın ortaya
çıkmasını sağlar. “Yansıtmalı dinleme” ya da “açılımlı dinleme” olarak da bilinir. Etkin dinleme
de konuşmacı kendisinin ve söylediklerinin önemsendiğini hisseder. Böylece kendini daha iyi
ifade ederek, aldığı geri bildirimler olaya daha objektif bakmasını sağlar. Kabul edilmek
konuşmacıda özgüven oluşturarak, arada sevgi ve saygı zemini oluşur.
"Kendisini Tanımayan İnsan Hiçbir Şey Bilmiyordur"
Sokrates
2.2. Kendini Tanıma
Kendini tanıma, kişinin kendisi hakkındaki bazı bilgilerin farkında olması demektir.
Kendini tanıma becerisi gelişmemiş olanlar, başkalarının onlar için hazırladığı dünyayı
yaşayarak, “kendisi” olma şanslarını kaybederler. Bir insanın hedeflerini belirleyebilmesi,
sağlıklı seçimler yapabilmesi, olaylar karşısında nasıl tepkiler vermesi gerektiğini bilmesi,
kısaca “kendisi” olması; büyük oranda kişinin kendini tanımasıyla mümkündür. Bunu sağlamak
için; kendi iç dünyanızın farkında olmanız, duygu ve düşüncelerinizi ayırt edebiliyor olmanız,
bütün bunları da hem kendinizin hem de başkalarının davranışlarını anlama amacıyla
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kullanmanız çok önemli. Çok önemli olan bir başka nokta da; geleceğinizle ilgili doğru bir rota
belirleyebilmeniz için kendinizi tanımanız gerekiyor.
Kendimizi tanımak için;


Kişiliğimiz



Zaaflarımız



Güçlü Yönlerimiz



Tepkilerimiz



Niyetimiz



Empati yeteneğimiz



Beklentilerimiz



Duygularımızı ifade biçimimiz



Kendimizle iletişimimiz v.b. özelliklerimizi bilmemiz gerekir.
Başkalarını Bilen Kimse Bilgili, Kendini Bilen Kimse Akıllıdır.
(Lao-Tsze)
2.3. Kendini Doğru İfade Edebilme (Konuşma becerisi)
Konuşma, uyku dışında yaşamımızın önemli bir kısmını işgal eden günlük

gereksinimdir. Etkili bir konuşma için birçok faktör bir arada olması gerekir. Bunlar; ses tonu,
sözcüklerin seçimi, vurgu, içerik, simgesel dil ve mizahın kullanımı, hız telaffuz, ses perdesi,
hedefe yönelik konuşma, üslup-tarz, anlamlılık, zihinsel etkinlik ve kalıplardır. Şimdi bunlara
yakından bakalım.
2.3.1. Ses tonu
Konuşmanın temelinde doğal olarak ses bulunur. Çünkü vericiden alıcıya mesajı
ulaştıracak olan sestir. Konuşmada sesin yüksek veya alçak oluşu, tonlama, vurgulama, akıcılık,
işitilebilirlik, tınlama gibi farklılıklar mesajın anlaşılmasında olumlu veya olumsuz rol oynar.


Ses tonu konuşmanın içeriğine de işaret eder, kızgınlık, sevinç gibi duyguları dinleyene
aktarır.
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İletişim alanında çalışan uzmanlar, sesin yüksek ve alçak tonlarda beraber
kullanılmasıyla daha etkili olacağının altını çizerler. Çünkü monoton bir ses makine
gibidir, yaşamı aksettirecek duyguları içermez. Cümlelerin sonuna doğru yapılan
vurgular bu konuda daha çok yardımcı olur.



Konuşma sırasında, solunum sistemi gerektiği gibi kullanılmalıdır. Bunun için doğru
soluk almasını öğrenmek gerekir.
2.3.2. Kelimelerin seçimi
Kelimeler, insanın içinde doğduğu kültürün (aile kültürü, sokak kültürü vb.) sahip

olduğu dilin tekrar tekrar duyulmasıyla öğrenilir. İki insanın iletişim kurmaları için aynı sözcük
kalıplarına sahip olmaları gerekir. Bu da aynı dili konuşmayan kişilerin iletişim kurmalarını
engeller. Etkili sözlü iletişimde kullanılan sözcüklerin anlamlarının açık olmasına dikkat
edilmelidir. Konuşmalarda teknik sözcükler veya jargon kullanılması farklı mesleklerden veya
alanlardan olan kişilerin konuyu anlamamalarına sebep olabilir. Türkiye’de sık rastlanılan
durumlardan biri batı kaynaklı sözcükleri Türkçeye uyarlayarak kullanmaktır. Bu tür
sözcüklerle oluşturulan tümceler özellikle bu yabancı dili kullanmayan kişilerin verilen mesajı
anlamalarında zorluk yaşamalarına neden olabilir.
2.3.3. Vurgu
Konuşurken veya sesli okurken bazı sözcüklerin veya sözcüklerdeki bazı hecelerin
daha baskılı ve şiddetli olmasına vurgu denir. Örneğin, yer adlarında vurgu genellikle ilk
hecelerde bulunur. Vurgu sayesinde mesaj belirginleşir.
2.3.4. Konuşmanın içeriği
Etkili sözel iletişim için, daima açık sözcükler kullanılmalıdır. Fazla teknik veya farklı
cümleler kullanılmamalıdır. Dinleyicinin yaş, eğitim, kültür seviyesine mutlaka dikkat edilmeli
ve uygun konuşma içeriği hazırlanmalıdır. Eğer dinleyiciler konuya yabancı iseler, örnek olay
ve detaylar verilerek anlamaları sağlanabilir.
2.3.5. Simgesel dilin kullanılması
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Mecaz, teşbih (benzetme), abartma, alay ve buna benzer simgeler konuşmaya renk katar
ve anlamı kuvvetlendirir. Mecaz, bir sözcüğü gerçek anlamı dışında kullanmaktır. Kültürle
yakından ilişkilidir. Örneğin, Türk kültüründe kızılan bir insana “domuz” demek bir başka
kültürde aynı değerlendirmeyi vurgulamaz.
2.3.6. Konuşmada mizahın kullanılması
Konuşmadaki espriler dinleyenlerin dikkatlerini toplayabilir ve konuşmaya renk
katar. Ama zorla yapılmış, dinleyenlere uymayan veya onların anlamadığı bir mizah
konuşmanın tüm etkisini yok edebilir. Bu nedenle mizah kullanılacağı zaman dinleyicilerin
durumu, konuşmanın içeriği dikkate alınmalıdır.
2.3.7. Konuşma hızı
Konuşmada farklı hız kullanılarak dinleyenlerin dikkatlerini sürdürmeleri
sağlanabilir. Etkili bir konuşmada, konuşma hızının dakikada 140–150 kelimeyi geçmemesi
gerekir. Bundan daha hızlı konuşmada, insanlar söyleneni anlamak yerine konuşmacının ne
kadar hızlı konuştuğuna yoğunlaşırlar. Ancak etkili bir konuşma biçiminde ana mesajın
verilmesine doğru, hız biraz artırılır. Ana mesaj verilir verilmez, hız kesilerek birkaç saniye bu
mesajın sindirilmesine izin verilir. Konuşmada, çok hızlı konuşmak kadar, çok yavaş konuşmak
da etkililiği azaltacaktır. Ayrıca “eeee, ımmm” gibi sesler çıkararak veya hiç ses çıkarmadan
donup kalmak gibi aralıkları doldurmayı sağlayan duraksamanın da olması dinleyiciyi
sıkacaktır.
Etkin bir konuşma için; dinleyiciyi tanımak ve ona göre konuşmak, plan yapmak,
mesajın açık, net ve anlaşılır olması gerekir, Türkçeyi doğru kullanmak, karşıdakiyle alay
etmemek, argo konuşmamak, abartmamak, yalan söylememek, abartılı olmamak kaydı ile jest
ve mimik kullanmak, tatlı dil yılanı bile deliğinde çıkarır.
2.4. Beden Dili
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Bazen bir hareket bin söze bedeldir. Bir iletişim sürecinde söylediklerimiz ne kadar
önemli ise hareketlerimizle o kişide bıraktığımız intiba (el kol hareketleri mimikler dokunma
vücut pozisyonu) da o kadar önemlidir. İş yaşamında başarılı olmak isteyen kişi iletişim
kurduğu kişilerin sadece söylediklerini değil, yüz, el, kol ve bedeniyle yaptıklarını da
duymalıdır. Yapılan araştırmalara göre iletişimde kelimelerin etkisi % 7–10, ses tonu ve
konuşma şeklinin etkisi % 30 – 40, beden dilinin etkisi % 55 – 60’dır.
Neden vücut dili? Başkaları üzerinde olumlu bir etki yaratarak amacımıza ulaşmak;
karşımızdakileri daha iyi anlayarak etkili bir iletişim kurmak; kendi beden hareketlerimizi
denetleyerek sosyal ortamlara daha çabuk uyum sağlamak ve başkalarının gerçekte ne
söylemek istediğini anlamak için vücut dili kullanılır.
2.4.1. Göz teması
Göz teması iki kişinin aynı anda birbirlerinin gözlerinin içine bakmasıdır. Bir tür
sözel olmayan iletişim biçimidir olup, sosyal davranış üzerinde çok büyük etkisi olduğu
düşünülmektedir. Göz temasının sıklığı ve anlamı kültürler arasında farklılık göstermektedir.
Bir kişiyle konuşurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri, nereye baktığınızdır.
Doğrudan konuştuğunuz kişiye bakmak, karşınızdaki kişiye samimiyetinizi iletmenize
yardımcı olur ve mesajınızın etkisini artırır. Yere bakarak veya gözlerinizi kaçırarak
konuşmanız, karşınızdaki kişinin üstünlüğünü kabullenme olarak yorumlanacaktır.
Konuşurken göz temasından kaçınılması, boş boş ve sabit bir noktaya bakma, ellerle
ağzın örtülmeye çalışılması kişinin büyük ihtimalle yalan söylediğinin göstergesidir. Doğrudan
göz

ilişkisi

kurmak

ve

sürdürmek

konusunda

aşırılığa

kaçmamak

gerekir.

Sürekli olarak bir insanın gözlerinin içine bakmak hem o kimsede rahatsızlık doğurur, hem de
gereksizdir.
2.4.2. Mimik (yüz hareketleri)
Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması. "Yüzü
ekşidi, kaşları çatıldı, dudaklarını büzdü, gözleri hayretle açıldı!" gibi ifadeler bize o kişinin
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duygu durumu hakkında bilgi verir, mesaj iletir. Tüm duygu durumları yüz mimikleri ile ifade
etmek mümkündür. Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri oluşturur.
2.4.3. Baş hareketleri
Başın öne eğik oluşu dış dünya ile ilgilenmeme ve içe dönme durumunu, başın belli
bir kişiye yönelik olması onunla ilgilendiğimizi gösterir. Baş örneğin yukarıya doğru biraz fazla
kalkıksa bir duruma karşı çıkış, meydan okuma veya üstünlük duygusuna sahip olma gibi
yorumlanabilir. En yaygın olarak kullanılan iki tanesi onay için baş sallama ve reddetmek için
başı yana sallamadır. Onay için başı sallama hareketi çoğu kültürde 'Evet' veya onay anlamına
gelen olumlu bir harekettir. Diğeri de genellikle 'Hayır' anlamına gelen kafayı yana sallama
hareketidir

2.4.4. Jestler (beden hareketleri)
Bir jestten söz edebilmemiz için, yapılan hareketin görülmesi ve yaşadığımız duygu ve
düşünceyle ilgili bir bilginin karşımızdaki kişiye iletilmesi gerekir. Her bir jest, düşünce ve
duygu ürünü olduğu için aslında için de doğal olarak bu özelikleri barındırır. Yüz kaslarının
anlatım amaçlı kullanılması mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak ve bedenin kullanımı da jestleri
oluşturur. Esas jest ve mimikler düşünce ve duygularımızı destekleyen, onları somutlaştıran
hareketlerimizdir. Örneğin, sohbet esnasında göz kırpma, baş salama, kolları açma gibi işaret
ve hareketler iletmek istediğimiz ve programladığımız bir mesajı içeren jestlerdir. Öte yandan
kendiliğinden gelen ve hiç beklemediğimiz bir anda bizi yakalayan esneme hapşırma gibi
durumlarda bile jestler söz konusudur.
2.4.5. Beden duruşu
Oturma: Bazı insanlar arkalarına yaslanır, oturdukları alanın bütününü kaplarlar ve
durumdan memnun oldukları ve bulundukları yerden uzun süre kalkmayacakları izlenimini
verirler. Buna karşılık bazıları da, bulundukları sandalye veya koltuğun ucuna ilişirek, bütün
ağırlıklarını bacaklarına verirler ve adeta diken üzerinde otururlar. Koltuğun ucuna oturmak
kalkıp gitmeye hazır olmak ya da misafire veya önem verilen birine hizmete hazır olmak gibi
insanın yerinde durmaya istekli olmadığını gösterir. Böyle bir hareket isteği iç gerginliğin bir
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yansımasıdır. Kadınların koltuğun biraz ucuna oturmalarındaki inceliğe dikkat etmek gerekir.
Sandalyelerin bir ucuna adeta bir başkasına yer bırakacakmışçasına oturanlar haklarından
vazgeçmeye ve geri çekilmeye hazır insanlardır. Bu kimseler varlık sebeplerini başkalarına
hizmet etmekte görürler kendilerine dönük eleştirileri çok fazladır ve çeşitli sebeplerle sık sık
suçluluk duygusu yaşarlar. Buldukları koltuğa kendilerini bütünüyle bırakanların belki o an için
çok yorgun olduklarını düşünmek mümkün olabilir. Ancak bu kimseler büyük çoğunlukla iç
dünyalarında rotalarını bulamamış bu sebeple hareket etmekten kaçınan ve hareket etmeyi yük
gibi gören kimselerdir. Oturulacak boş yer olduğu halde bir koltuğun koluna oturanlar
kendilerine fazlasıyla güven duyan kimselerdir.
Ellerin tutuşu: İşaret parmağını kaldırıp konuşanlar, gizli bir şekilde karşısındakini
tehdit eder. Elleri kenetli olanlar ise, genel bir olumsuzluk ya da hayal kırıklığı yaşadıkları
mesajını verirler. Ellerini önde birleştirerek el pençe divan duran kişiler, karşısındakine ne
isterseniz yaparım demek isterken, ellerin arkada birleşmesi ise kendine olan özgüveni, meydan
okumayı anlatıyor. İnsanlarda elin çeneyi okşaması bir kimsenin karar verme sürecinde
olduğunu gösterirken, dinleyen kişinin eli yanaktayken, başparmağı çene altındaysa
karşısındakine eleştirel, hatta rekabetçi yaklaşımını sergiliyor. Diğer parmakların ağzı örtmesi
ise, iki şeyin ipucu olarak nitelendirilirken, 'Benim söyleyeceklerim var' veya 'Sana
inanmıyorum' olarak değerlendiriliyor. Vücut dilinde kişiler kendilerini güvende hissetmek için
genelde masa, kürsü gibi bir yerin arkasında olmak istiyor. Eğer bu yoksa savunma güdülerini
bacak bacak üzerine atarak ya da kolları kavuşturarak gösteriyorlar. Özellikle yabancı
ortamlarda bulunanlar, kollarını kavuşturarak savunmaya geçiyor, bu sırada başparmaklarını
dışarıda bırakanlar ise, 'Savunmadayım ama rekabete hazırım' mesajı veriyor.
Bacak mesajları: Bacak bacak üstüne atmak ise, savunmanın diğer bir şeklidir. Daha
çok kadınların tercih ettiği bu oturuş, içine kapanıklık ve savunmaya geçme duygusunun
göstergesi kabul ediliyor. Kişi kabuğuna çekiliyor ve fikrini açıklamaya karar verdiğinde bacak
bacak üzerine atmaktan vazgeçiyor. Bacağını dizden büküp diğerinin üzerine koyarak oturuş
ise meydan okuma, hırs ve rekabetin işareti olurken, ayakları çapraz durumda olan kişilerin
sakladıkları itirafları veya verebilecekleri tavizler bulunuyor. Yalan söyleyen kişiler ise, yüzüne
dokunup, gözlerini kaçırıyor, erkeklerin büyük çoğunluğu yalan söylerken yakasıyla oynuyor
ve gömleğini gevşetiyor.
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Ayakta olma: Vücudun genel duruşu da, o anki ruhsal durumumuz hakkında ipuçları
vermektedir. Örneğin kamburun çıkarılmadığı, dik ve dengeli bir duruş; kişinin özgüvenli,
fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı ve dinç olduğu etkisini bırakır. Omuzların düşük olduğu,
vücut ağırlığının önde toplandığı, başın öne düştüğü duruş karamsarlık ve çekingenliği temsil
etmektedir. Bu konumdayken elleri dibine kadar ceplere sokmak ise bedenle temas haline geçip
iç gerginliği azaltmak içindir. Göğüs gerilerek, ayaklar açılarak vücut alanının arttırıldığı, başın
yan arkada, başparmak dışarıda olmak üzere ellerin ceplerde tutulduğu konumda; kişi kendine
olan aşırı güvenini yansıtmaktadır ve bu pek hoş karşılanmaz.
2.4.6. Yakınlık
Mahrem bölge: (15–45 cm) kişiler bu bölgeyi kendi mallarıymışçasına
koruduklarından tüm bölgeler arasında en önemlisi budur. Sadece o kişiye duygusal olarak
yakın olan kişilerin bu bölgeye girmesine izin verilir. Burada bir de sadece fiziksel temas
sırasında girilebilen ve vücuttan uzaklığı 15 cm olan bir alt-bölge vardır. Bu da yakın mahrem
bölgedir.
Kişisel bölge: (46 cm–1.22 m) bu da kokteyllerde ofis partilerinde sosyal etkinliklerde
ve arkadaş toplantılarında başkalarıyla aramızdaki mesafedir.
Sosyal bölge: (1.22–3.6 m) yabancılar örneğin evimizde tamirat yapan tesisatçı veya
doğramacı, postacı, bakkal işyerindeki yeni eleman ve çok iyi tanımadığımız kimselerle
aramızdaki mesafe budur.
Ortak bölge: (3.6 m üzerinde) kalabalık bir gruba hitap ettiğimizde durmayı tercih
ettiğimiz rahat mesafe budur.
2.4.7. Yöneliş
Etkili bir iletişim için, daima konuştuğunuz ve sizinle konuşan insana dönük
olunmalıdır. İkiden fazla insanla bir gurup oluşturuyorsanız, sizin için önemli olanların
dışındakilere merkezinizi kapatmamalısınız. Mümkün olduğu kadar çok kişiye merkezinizi açık
tutmalısınız.
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2.4.8. Bedensel temas
Yapılan tüm araştırmalar bedensel temasın canlıların hayatında önemli bir rolü
olduğunu ortaya koymuştur. Bizim kültürümüz, duygularını aktarmak için temas öğesinden
Batı toplumlarına kıyasla daha fazla yararlanır. Birini öpme, kollarını ya da sırtını tutma bizdeki
insan ilişkilerinde sık ve bol olarak kullanılır. Aile bireyleri arasındaki ilişkilerde sarılma,
öpme, kucaklama ve okşamanın yaşanması, ilişkileri geliştirir. Temas öğesinin varlığı
büyüklere de, çocuklara da güven verir. İnsanları tedirgin etmeden, mümkün olan her durumda
bedensel temas kullanılmalıdır. Özellikle sizlerden gençlere, aynı cinsiyetten olanlara, sizlerden
daha alt statüde olanlarla bedensel teması kurmak için her fırsatı değerlendirmelisiniz.
2.4.9. Dış görünüş
Giysiler, kişiler arası iletişimde özellikle mesajların algılanması ve hedeflerin ikna
edilmesi ve hedef kitle üzerinde olumlu bir imaj yaratılmasında önem taşımaktadır. Ortama
göre seçilmiş güzel ve intizamlı kıyafet kaynağın kendisine duyduğu güvenin ve hedef kitleyi
oluşturan bireylere karşı duyduğu saygının göstergesidir.
Giyim kuşam ve fiziksel görünüm: İnsanların bireylerle ne tür iletişimleri
kuracaklarını belirleyen faktörlerden biriside fiziksel görünümlerdir. Tanıdığımız bir insanla
kuracağımız iletişimi, o gün üzerinde giymiş olduğu elbise bizi fazla etkilemez. Fakat ilk defa
karşılaştığımız insanla konuşmaya başlamadan önce, kıyafetini, boyunu, kilosunu
algılayabiliriz. Karşımızdaki insanın fiziksel görünümü, en azından iletişime nasıl
başlayacağımızı belirlemede etkili olur.
İlk İntiba: İnsanlar yeni karşılaştıkları birisinin dış görünüşüne kısa bir süre baktıktan
sonra zihnimizde bir kalıba yerleştirerek ona, `efendi, bey, beyefendi, dayı, amca, hemşerim,
bacı, bayan, hanımefendi` demeye karar veririz. Fiziksel görünüm, konuşmayı başlatan kişi için
ipucu olmanın yanı sıra, kendisine hitap edilen kişi içinde önemlidir. İnsanlar kendilerini nasıl
tanımlıyorsa, başkalarının da kendilerine öyle hitap etmesini isterler.
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Giyim, kuşama dikkat! Kişiler arası iletişimde giyimin önemi büyüktür. Yerine,
zamanına uymayan giyim çok değerli nice sözün üstünkörü dinlenmesine ve yanlı olarak
algılanmasına neden olur. Örneğin; bir topluluğun önünde konuşma yapmaya hazırlanan genç,
günlük yaşamında giydiği kot ve tişörtle konuşmasını yapmak istendiğinde insanlar daha onun
konuşmasını nasıl olduğunu düşünmeden bu daha çocuk diyebilir. Eğer resmi giyinseydi daha
çok dikkate alınırdı. Bu konuda söylenmiş şu özlü sözler güzel ve önemlidir:


“Kendinize gösterdiğiniz özen, kendinize verdiğiniz değerin ifadesidir.”



“Çevrenizden göreceğiniz saygı ve sevgi, kendinize gösterdiğiniz özen kadardır.”



“Güzel bir dış görünüş, sessiz bir tavsiye mektubudur.”



“İnsanları insan yapan kıyafetleridir, çıplak insanların toplumda yeri yoktur”.
Güvenli davranan kişinin beden dilinin ifadesi şöyledir: Bedeni diktir fakat rahat bir

duruş sergiler, omuzlar diktir fakat az hareketlidir, oturuşta bacaklar bitişiktir, eller açık ve az
hareketlidir, başla tasdik gerektiğinde yapar, düşünceli bir duruşu vardır, bakışları
karşısındakini önemser niteliktedir. Ayrıca ses akıcıdır, rahattır, alçalmalar ve yükselmeler
yoktur ve komik olaylarda yerinde güler.
Pasif davranış biçimi: Pasif davranışın verdiği mesaj aşağılık duygusudur. Güvenli
olmayanlar başkalarının istek, ihtiyaç ve doğrularının kendininkinden daha önemli olduğu
görüşünü benimser. Hem pasif hem de dolaylı davranır. Başkalarının istek ve duygularını ön
plana alır. Vücudu yığılmış gibi durur. Yüz hatları uzamış gibi ve çene sarkıktır. Bacaklar
rastgele bırakılmıştır. Eller devamlı hareketlidir. Omuzlar çekmiş gibidir. Ses tonunda
huzursuzluk vardır. Sinirli bir gülüş sergiler. Genelde vurguyu cümlenin sonuna koyar. Soru
sorar gibi konuşular. Alt dudağını ısırırlar.
Saldırgan davranış biçimi: Saldırgan davranış oldukça karmaşık bir tablo gösterir.
Bu kişiler aktif veya pasif yolla saldırgan olabilirler. Bu davranışın üstünlük duygusu veya
saygın olmayan bir ifadesi vardır. Beden duruşu dik ve gergindir. Omuzlar arkaya çekik ve
hareketlidir. Dudaklar gergindir. Oturuş, gergin, öne doğru eşik ve hareketlidir. Başla tasdik
etme keskin ve hızlı olur. Kaşlar çatıktır. Bakışlar öfkeyi ifade eder. Yüz aşırı kızarır. Ses tonu
emir verir gibidir.
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2.5. Yarı Dilsel İfadeler
Konuşmanın şeklini, tonunu, alçaklığı ve yüksekliğini ifade eder. İnsanlar gerçek
niyetlerini (bağırmak, titremek, kekelemek gibi) konuşma şekilleri ile de belli ederler. Sesin
yüksekliği; sevinç korku ve öfkeye; sesin alçalması ise, üzüntü yorgunluk ve hayal kırıklığının
ifadesidir.

2.6. Soru Sorma ve Cevap Verme
Soruların hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. İş görüşmelerinde sorulur, sınavlarda
sorulur, sohbetlerde sorulur, sorulur da sorulur. Soruyu doğru anlamakta önemlidir. Cevaplar
bazen içinde saklı oluyor soruların. İnsanları sorularından tanımak aslında o kadar kolay ki.
Sorunun asıl amacı gerçeği öğrenmektir. Gerçeği öğrenirken, yargı, inançsızlık, öfke, aşağılama
da sorunun içine gizlenebilir. Soruyu soran bu yüzden, cevabı verenden daha çok belli eder
kendini. Biz nasıl sorular soruyoruz acaba gün içinde? Doğru cevaplara giden yol, soru
sormanın inceliklerini bilmekten geçer. Kime, neyi, ne zaman, nerede, niçin ve nasıl
sorduğumuz, yanıtların kalitesini belirler. Sormayan gelişemez, gerçekleri öğrenemez, ezber
bozamaz, fark yaratamaz, daha iyiye ulaşamaz. Felsefenin, bilimin, teknolojinin; icatların ve
keşiflerin; tüm medeniyetlerin, nihayetinde gazeteciliğin temelinde soru sormak vardır.
2.7. Eleştiri
“Eleştiri belki güzel bir şey değildir ama gereklidir. Ağrılar ile aynı işi görür, zira
ağrılar da vücutta bir arıza olduğunu haber verir.” Ancak; birey değil davranış eleştirilmelidir,
eleştirilen davranışı eleştiren kişinin kendisinin yapmamış olması, eleştirileri hakaret unsurları
içermemelidir. Kesinlikle genellemelerden sakınılmalıdır. Eleştirilerin yapılacağı yer ve mekân
iyi seçilmelidir. Eleştiri yapılacak kişinin içinde bulunduğu duygusal zaman ayarlanmalıdır
2.8. Hayır Diyebilmek
Hepimiz biliriz ki onaylanmak ve beğenilmek insanların en önemli ihtiyaçlarından
biridir. Zaman zaman sırf bu ihtiyacını karşılayabilmek için insanlar, kendi isteklerini bir
kenara atarak diğer insanların istek ve beklentilerini karşılamak adına onlara “EVET”; kendi
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istek ve beklentilerini ise erteleyerek “HAYIR” derler. Fakat burada diğer insanlara
söylediğimiz hayır ve evetlerin dengesini çok iyi kurabilmek önemlidir. Çünkü ruh sağlığı
tanımlarından biri de: kendinin ve toplumun beklentilerine dengeli uyum göstermektir. Yani
uygun dengeyi kurabilmek ruh sağlığının açık bir belirleyicisidir.
Her şeyi kabul ederek sevilip benimseneceğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.
Hayır diyebilmek, hayatımızın kontrolünün bizim elimizde olması demektir. Hayır demenin
daha doğrusu karşımızdakini incitmeden hayır diyebilmenin bir yöntemi olabilir mi? Genelde
önerilen yöntem;
1) Sizden istenenin kendi cümlelerinizle tekrar ifade edilmesi,
2) Ardından, neden kabul etmediğinizle birlikte gerekçenizin belirtilmesi,
3) Hayır, cevabınızın sizden bir şeyler isteyen tarafından kabul edilebilmesini
kolaylaştıracak ifadeler kullanılmasıdır.
4) Acele etmeyip sabırlı olunuz,
5) Çok fazla özür dilemeyiniz,
6) Baskı altında eğilmemeye çaba gösterin,
7) Karşınızdaki ile aynı tarafta olduğunuzu göstermeye onun da bunu anlamasına çaba
gösterin.
2.9. Empati Nedir?
Empati kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilme sanatıdır. Empati kavramının
tanımı üç temel öğeden oluşmaktadır.
1) Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış
açısıyla bakmalıdır.
2) Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini
doğru olarak anlamamız gereklidir.
3) Empati tanımındaki son öğe ise, empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın,
karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır.
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Empatinin sempatiden farklılığı: Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip
olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Karşımızdaki kişiye sempati
duyuyorsak, onunla birlikte acı çekeriz ya da seviniriz. Empati kurduğumuzda ise
karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Kendimizi sempati kurduğumuz
kişinin yerine koymamız ve onu anlamamız şart değildir; sempatide "yandaş" olmak esastır.
Empati kurduğumuzda ise karşımızdaki kişiyle aynı duyguları ve görüşleri paylaşmamız
gerekmez; sadece onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışırız. Bir insanı anlamak
başka şeydir, ona hak vermek başka şey. Empatide anlamak, sempati de ise anlamış olalım ya
da olmayalım, karşımızdakine hak vermek söz konusudur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Beşinci haftanın konusu etkili iletişim olmuştur. Bu çerçevede etkili iletişim
teknikleri konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgiler verilmiştir. İletişim kavramının tanımı,
iletişim süreci ve unsurları, etkin iletişim süreci, iletişim engelleri ve iletişim geliştirme
yöntemleri, iletişim şekilleri ve iletişim kanallarının seçimi vb. konular üzerinde
durulmuştur. Ayrıca etkileyici iletişim becerileri ele alınmıştır. Son olarak ise empati ve
hayır diyememe gibi konular işlenerek bölüme son verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla
dolaşın” özlü sözü hangi süreci ifade etmektedir?
a) Empati
b) Motivasyon
c) İleti
d) Sempati
e) Özgecilik
2) Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin içerisinde yer almaz?
a) Yüz ifadesi
b) Baş hareketleri
c) Ses tonu
d) Jestler
e) Beden duruşu
3) Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?
a) Konuşmacıya bakmak
b) Sözünü bölmemek
c) Empatik dinleme yapmak
d) Önyargılı olmak
e) Hiçbiri
CEVAPLAR: 1-a, 2-c, 3-d.
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6. OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ
1.1. Olumlu Sosyal Davranışın Boyutları
1.2. Olumlu Sosyal Davranışın Kökenleri
1.3. Olumlu Sosyal Davranışın Türleri
1.4. Olumlu Sosyal Davranışın Nedenleri
2. YARDIM ETME DAVRANIŞI
2.1. İnsanlar Neden Başkalarına Yardım Eder?
2.2. Yardım Etme Davranışı Öğrenilebilir mi?
2.2.1. Pekiştireç kullanma
2.2.2. Modelleri izleme
2.2.3. Yükleme süreçleri
2.2.4. Norm etkisi
2.2.5. Empati ve uyarılma
3. ÖZGECİ DAVRANIŞ
3.1. Özgeci Davranış Kuramları
3.1.1. Evrimsel yaklaşım
3.1.2. Kültürel yaklaşım
3.1.3. Öğrenme yaklaşım
3.2. Duygu Durumu ve Özgeci Davranış
3.3. Yardım Etme Güdüleri, Empati ve Kötü Hissetme
4. DURUMUN OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞA ETKİLERİ
5. OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞI ETKİLEYEN DİĞER ETMENLER
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. İnsanlar neden başkalarına yardım eder?
b. Yardım etme davranışı öğrenilebilir mi?
c. Özgeci davranış nedir?
d. Olumlu sosyal davranış nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Olumlu Sosyal Davranış

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Olumlu sosyal davranışın Okuyarak ve araştırarak
anlam
ve
önemini
kavramaktır.

Yardım Etme Davranışı

Yardım

Konu

Kazanım

anlam

etme
ve

davranışın Okuyarak,
tartışarak
önemini

araştırarak

ve

kavramaktır.
Özgeci Davranış

Özgeci davranış davranışın Okuyarak, uygulayarak ve
anlam
ve
önemini araştırarak
kavramaktır.
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Anahtar Kavramlar
Olumlu sosyal davranış, yardım etme davranışı, özgeci davranış.
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Giriş
Altıncı haftada olumlu sosyal davranış konusu incelenecektir. Öncelikle, olumlu sosyal
davranışın boyutları, kökenleri, türleri ve nedenleri incelenecektir. Yardım etme davranışı ve
özgeci davranış ele alınacaktır. Son olarak da, durumun olumlu sosyal davranışa etkileri,
olumlu sosyal davranışı etkileyen diğer etmenler ve insanların gönüllü olması nasıl sağlanır?
Gibi konuları işlenerek bölüme son verilecektir.
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ALTINCI BÖLÜM
OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ
1. OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ
Olumlu sosyal davranış, bir başka kişi veya gruba yardım etme niyetiyle yapılan
gönüllü faaliyetler olarak tanımlanabilir. Kişinin kendisi dışında başkalarına yarar sağlayan ya
da kişinin diğer bireyler ile uyumunu güçlendiren davranışlar olarak da tanımlanmaktadır. Bir
başka tanıma göre ise, “başka bir insanın ya da bir grup insanın yararına olabilecek, kişinin
baskı altında olmadan ve kendi isteğiyle sergilediği davranışlar” olarak tanımlanmıştır. Olumlu
sosyal davranışı, ahlaki gelişimin olumlu yönü olarak ve anti sosyal davranışların zıddı olan
davranışlar olarak da tanımlanmaktadır. Yardım etme, paylaşma, teselli etme, işbirliği yapma
gibi davranışları kapsayan olumlu sosyal davranışı aynı zamanda “Prososyal Davranışlar”
olarak da adlandırılabilir. Yine başka bir tanıma göre ise olumlu sosyal davranışı, bireye bir
maliyeti olan diğerlerine yardım etme davranışı olarak tanımlanabilir. Daha önce yapılan bir
araştırmaya göre yüksek eğitim seviyesi olumlu sosyal davranışı teşvik etmektedir. Buna göre
yüksek eğitimli insanlar düşük eğitimli insanlardan daha fazla olumlu sosyal davranışılar
gösterme eğiliminde olabilmektedirler. Yüksek eğitimli insanlar düşük eğitimli olanlara göre
daha fazla gönüllüdür, kan verirler, organ bağışlarlar, hayırseverlikle meşguldürler.
Olumlu sosyal davranış, bireylerin diğerlerine faydalı ve bazen de kendileri için
maliyetli faaliyetleri icra ettiklerinde gerçekleşir. Birçok yardım etme davranışı prososyal
olarak sınıflandırılabilir ve genellikle iki gruba ayrılır. Birinci grupta özgeci davranışlar, ikinci
grupta ise diğerlerini dikkate alan davranışlar yer alır. Özgecilik, olumlu sosyal davranışın bir
türüdür. Ancak yardım eden kişi diğer bireye yardım ettiğinde bunun bir maliyeti söz konusu
olur. Aksine diğerlerini dikkate alan davranış bireylerin kendilerine bir maliyeti olmaksızın
diğerlerine yardım etmesi durumudur.
Olumlu sosyal davranışın iş ortamında daha çok “iyi vatandaşlık davranışı” veya
aşırı rol davranışları gibi isimlerle kullanıldığı gözlenmektedir. Olumlu sosyal davranış
sergileyen bireylerin niyetlerinden emin olmak oldukça zor bir iştir. Hatta bu davranışları
gösterme bireylerin kendine de bir miktar maddi (para ya da eşya) veya manevi (kişisel doyum,
sosyal onay) fayda sağlayabilir.
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Olumlu sosyal davranış topluma yararlı olan davranışlar olarak tanımlanabilir. Olumlu
sosyal veya özgeci kişiliğin ahlaki nedenleri, empatik ilgiyi, diğerlerinin bakış açısını görme
yeteneğini ve kabul edilebilirliği içerdiği söylenebilir. Bu geniş yapı en azından “küresel olumlu
sosyal davranış” ve “durumsal özellikli olumlu sosyal davranış” şeklinde iki farklı kategoriye
sınıflandırılabilir. Son yıllarda olumlu sosyal davranış hakkında birçok araştırma yapılmıştır.
Olumlu sosyal davranışın temelinde, özgecilik ve yardım etme, örgütsel vatandaşlık
davranışı, hayırseverlik, gönüllülük ve işbirliği olduğu söylenebilir. Olumlu sosyal davranış
diğer insanlara yardım etme davranışı türüdür. İnsanı egoist veya başkaları yönelimli davranışa
motive eden şeyler nelerdir? Örneğin sokak ortasında bir cüzdanın bulunması gibi sosyal
durumlarda insanın iki seçeneği vardır: Kendi çıkarına davranarak cüzdanı almak veya diğer
insanların çıkarına davranarak cüzdanı kanuni sahibine teslim etmek. Sosyal bilimlerde bu
birinci davranış türü egoist, ikincisi ise olumlu sosyal davranış (prosocial behavior) olarak
ifade edilir. Özgecilik (altruism) herhangi bir ödül tarafından dengeleştirilmeyen maliyetleri
içeren, diğerlerine yardım davranışı olarak ifade edilebilir. İşbirliği (cooperation) ise iki veya
daha fazla bireyin aynı amaca varmak için birbirlerine yardım etmesi durumunda olur.
Farklı disiplinlerde olduğu gibi sosyal psikoloji alanında da aynı veya benzer
davranışları tanımlayan farklı terimler olabilmektedir. Olumlu sosyal davranış, diğerlerinin
yararına olan gönüllü bir davranış olarak tanımlanabilir. Bu tanım olumlu sosyal davranışın
egoistik olandan saf özgeci (altustric) olana dek farklı motive ediciler tarafından
özendirilebileceğini vurgulamaktadır.
Özgeci davranış, herhangi bir biçimde ödüllendirilme beklentisi (iyi bir şey yapmış
olmanın verdiği duygu dışında) olmaksızın bir başkasına yardım etme davranışıdır. Diğer bir
deyişle, size bir çıkar sağlayabileceği düşüncesi ile bağışta bulunursanız, ya da birilerini
etkilemek, gösterişte bulunmak için para yardımı yaparsanız, söz konusu olan gerçek anlamda
bir özgeci davranış değildir. Özgeci davranış başkalarına yardım eden ya da yardımı amaçlayan
her türlü davranışı içeren daha geniş bir davranışlar. Özgecilik, karşılık beklemeksizin bir
başkasını yararlandıran herhangi bir davranıştır. Wilson, insanlarda özgeci davranışın genetik
olarak belirlendiğini ileri sürmüştür. Buna göre böylesi davranışlar insan doğasının bir
parçasıdır, yaşamımızı sürdürmemizde büyük rol oynarlar ve öğrenilmek zorunda değildirler.
151

Sosyal öğrenme teorisine göre ise olumlu sosyal davranışlar öğrenilebilinir. Buna göre olumlu
sosyal davranışla meşgul olan anne baba veya uzmanlar gibi sevilen ve saygı duyulan rol
modellerini gözlemlemek insanların nasıl olumlu sosyal olarak davranabileceğini veya
davranması gerektiğini sergilemektedir.
İnsanların hem saldırgan olarak hem de özgeci olarak davranma kapasiteleri vardır
ve bazen bu iki davranış kendiliğinden meydana çıkabilir. Olumlu sosyal davranış, diğerleri
yönelimli olsa bile daima hakiki olarak özgeci olmayabilir. Özgecilik, bağışta bulunana bir
maliyeti olan başkalarına niyetli bir davranışı karakterize etmektedir. Başka bir görüşe göre ise
özgeci davranışın herhangi dışsal ödül beklemeksizin yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.
1.1. Olumlu Sosyal Davranışın Boyutları
Prososyal eğilimler ölçeğinin revize edilmiş versiyonunda (Prosocial Tendencies
Measure-PTM-R), olumlu sosyal davranışların altı boyutunu “kamusal”, “gizli”, “acil”,
“duygusal”, “itaatkâr” ve “özgecilik” oluşturmaktadır. Kamusal olumlu sosyal davranışlar
diğer insanların gözü önünde yapılan başkalarına faydalı olacak istekli davranışlar olarak
tanımlanmaktadır. Örneğin, “insanlar beni izliyorken diğerlerine en iyi yardımı yapabilirim”.
Gizli olumlu sosyal davranışlar diğer insanların bilgisi olmaksızın başkalarına yardım etme
eğilimi olarak tanımlanabilir. Örneğin, “diğerlerinin bilgisi olmaksızın onlara yardım etmenin
en iyi davranış olduğunu düşünürüm”. Acil olumlu sosyal davranışlar acil ve kriz durumları
altında diğerlerine yardım etmeyi vurgulamaktadır. Örneğin, “gerçekten kriz veya ihtiyaç
içinde olan insanlara yardım etme eğilimindeyim”. Duygusal olumlu sosyal davranışlar
duygusallığı anımsatan durumlar altında yapılan diğerlerine faydalı olacak istekli
davranışlardır. Örneğin, “durumun oldukça duygusal olduğu zamanlarda diğerlerine en iyi
yardımı ederim”. İtaatkâr olumlu sosyal davranışlar kendisinden istenildiği zaman diğerlerine
yardım etmeyi vurgulamaktadır. Örneğin, “insanlar kendilerine yardım etmemi istediklerinde
hiç tereddüt etmem”. Son olarak özgecilik ise kendisine direkt ve açık bir ödülün biraz veya hiç
algılanmadığı zaman diğerlerine yardım etmeyi vurgulamaktadır. Örneğin, “yardım etme
davranışından herhangi bir şey alacağımı düşünmesem bile sık sık yardım ederim”.
Carlo ve Randall, olumlu sosyal davranışın hem durumsal hem de kişisel motive
edicilerini temel alan altı boyutunu şöyle tanımlamışlardır:

Özgecilik (kendi çıkarını
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düşünmeyen, başkalarının çıkarını düşünen yardım etme, genellikle sempati yoluyla motive
edilir), Kamusal (izleyicilerin önünde yardım etme, genellikle diğerlerinden onay, özdeğer ve
saygı kazanma isteği tarafından motive edilir), İtaatkar (başkası tarafından istendiği için yardım
etme), Duygusal (duygusallıkla ilgili durumlar altında yardım etme), Acil (acil durumlarda
yardım etme) ve Gizli (yardım edenin kimliğini alıcının bilgisi olmaksızın yardım etme).
Bu farklı olumlu sosyal davranışların tanımlanmasının önemi, her bir davranışın diğer
değişkenlerle benzersiz ilişkiler göstermesi yoluyla ortaya çıkmaktadır. Örneğin özgeci olumlu
sosyal davranış sempati, bakış açısı sergileme ve içselleştirilmiş ahlaki neden değişkenleriyle
pozitif yönde anlamlı ilişki göstermişken, kamusal olumlu sosyal davranışlar aynı değişkenlerle
negatif yönde anlamlı ilişki göstermiştir. Dolayısıyla her bir boyut kendi içerisinde
değerlendirilebilir.
İnsan doğal tercih olarak kendi beklentilerine uygun olanı seçer. Kendine faydası
olanı yapar. Fakat öyle örneklerle karşılaşılır ki; bu kapsamın dışında kalır. Olumlu sosyal
davranışlar diye tanımlanan diğerkâmlık, yardım etme, işbirliği vb. gibi davranışlar gelişim
psikolojisinde önemli bir araştırma konusudur. Konuyla ilgili araştırmalarda yaşa bağlı
değişiklikler ve bu tür davranışları etkileyen toplumsal beklentiler üzerinde durulmaktadır.
İnsanın neden bir diğerine yardım ettiği ve onun için neden riskleri göze aldığı
araştırılmaktadır.
1.2. Olumlu Sosyal Davranışın Kökenleri
Kandilli Rasathanesi, Ekim 2011’de ülkemizin doğusunda Richter ölçeğiyle 7,2
şiddetinde bir deprem kaydetti. Bu deprem Van ili Tabanlı Köyünü vurmuştu. Van depremi
olarak bilinen bu afetin sebep olduğu tahribatın görüntüleri uzun süre medya da yayınlandı. Bu
süreçte aynı zamanda başkalarını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan, hatta feda eden
insanlara da şahit olduk. Türkiye’nin diğer illerinden ve dünyanın diğer bölgelerinden insanlar
hayatta kalanları bulmak ve onlara yardım etmek umuduyla Tabanlı köyüne akın etti. Buradaki
insanların hayatta kalması için yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, battaniye, barınmak için yer
vb. ülkenin her yerinden yağmur gibi yardım yağdı.
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Bu insanlara yardımcı olmak için, yardım derneklerine binlerce lira yardımı gözünü
kırpmadan yapan, ülkesinin ya da dünyanın en bilinmez köşesine, oradaki insanlara faydalı
olmak için, giden insanı bu davranışa sevk eden saik ne olabilir?
Bu soruya benlik (ego) merkezli, insanın biricikliğini destekleyen bir anlayışla
yaklaşılırsa şaşkınlık ve arayış içinde kalmak son derece normaldir. Söz konusu olaylara biraz
daha geniş bir halkadan, insanî değerler açısından bakacak olursak vicdan denilen duygunun
farkına varabiliriz. İnsanı olumlu sosyal davranışa (ahlaklı ve erdemli davranışa) yönlendiren
en temel tetikleyici duygu vicdandır. Ahlaklı, fedakâr, diğerkâm davranışların ortaya
çıkmasında vicdandan sonraki adım diğer insanlarca pekiştirilmesi, tasdik almasıdır.
Dünyanın ücra bir yerinde hüküm süren açlık sıkıntısı insan vicdanının uç köşelerinde
bir yerde yankı bulur, acı ve sızı verir. Bu sızı insanı yardım etmeye, harekete geçmeye, bir
şeyler yapmaya sevk eder. Bu davranış yardım, fedakarlık, duygudaşlık (empati) benzeri
davranışlar salt bir olumlu sosyal davranış örneğidir.
Her insan ve her toplum yardım etme, verme, işbirliği, paylaşma, koruma, diğerkâmlık,
fedakârlık gibi olumlu sosyal davranışları yayma eğilimindedir. Ahlaklı, fedakâr, diğerkâm
davranışların ortaya çıkmasında vicdandan sonraki diğer bir adımda insanlarca pekiştirilmesi,
tasdik almasıdır. Olumlu sosyal davranışın insanoğlundaki gelişimine baktığımızda
karşısındaki sıkıntısına dair hassasiyet oluşumu bebeklikten başlamaktadır.
Okul yıllarında da olumlu sosyal davranışları ne kadar çoksa çocuk yaşıtları tarafından
o derece kabul görür, problemlerin üstesinden gelmeye yatkın olur. Öğretmenlerin,
öğrencilerinin öğrenmesi ve istendik davranışlar geliştirmesine yardımcı olmaları beklenir.
Çocuklukta belirli şekillerde yaşanan diğerkâmlık duyguları yetişkin insanda da saklıdır. Fakat
dışarıya çıkması kişilik yapısına, sosyal ilişkilerine, görev ve sorumluluklarına, sorunlarına,
yaşına, tercih ettiği hayat tarzına göre değişebilmektedir. Vicdanın yankısı olan olumlu sosyal
davranışların yetişkinlikte karşılaşılan etkenlerle kaybolmamasının ve bu etkenlere karşı
korunmasının yolu çocuklukta temele iyi yerleştirilmiş olumlu sosyal davranış modelleridir.
1.3. Olumlu Sosyal Davranışın Türleri
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Olumlu sosyal davranış (Toplum yanlısı davranış), kabaca antisosyal davranışın karşıtı
olarak, toplumca değer verilen davranışları anlatır. Genel olarak, gönüllü olarak yapılan ve
başkalarına fayda sağlayan davranış diye de tanımlanabilir. Bu kategoriye giren davranışlar
arasında özgecilik, çekicilik, tanık müdahalesi, hayırseverlik, işbirliği, dostluk, yardım etme,
birisini kurtarmak, fedakârlık, paylaşım, duygudaşlık ve güven vardır. Bununla birlikte
belirleyici faktörün, göz önünde tutulan toplumun perspektifi olduğu unutulmamalıdır. Örneği,
saldırganlığın genel olarak anti-sosyal bir davranış olduğu düşünülür, fakat eğer bu davranışa
değer verirse, saldırganlıkta toplum yanlısı bir davranış olarak düşünülebilir.
Carlo ve Randall olumlu sosyal davranışa ait araştırmaları inceleyip (İlişkisel,
Kültürel, Bilişsel ve Duyuşsal) olmak üzere 4 çeşit olumlu sosyal davranış olduğunu
belirtmişlerdir.


Özgeci olumlu sosyal davranış: başkalarına yardım etme olgusuyla tutarlı
içselleştirilmiş norm ve ilkelere ek olarak sempati duygusundan kaynaklanan ve
başkalarının ihtiyaçları ve iyiliklerini önemseme güdüsüyle sergilenen gönüllü
yardımlardır.



İtaatkâr olumlu sosyal davranış: sözlü veya sözsüz bir rica karşısında yapılan
yardım davranışıdır.



Duygusal olumlu sosyal davranış: duygusal uyarıcıların olduğu ortamlarda yardım
etme davranışı olarak tanımlanmaktadır.



Kamusal olumlu sosyal davranış: ise başkaları önünde saygı kazanma, onay alma
veya değer görme gibi güdülerle sergilenen yardım davranışıdır. İnsan ve toplum için
iyi olan çeşitli beceri, inanç, tutum ve davranışlar gelişmektedir. Yine zaman içersin
de iyi olan tutum ve davranışlar toplumsal normların bir parçası haline gelmektedir.
1.4. Olumlu Sosyal Davranışın Nedenleri
Batson, insanların toplumun yararına davranmasına neden olan 4 temel etken

olduğunu ileri sürmüştür:


Özgecilik: Başkalarına yardım etme amacıyla hareket etmek, başka bir insanın hayatını
kurtaran sürücü gibi.
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Egoizm: Kendi çıkarlarını düşünerek olumlu sosyal davranışta bulunmak, yapılan iyilik
karşısında (örneğin para ya da takdir) almak için yardımcı olabilmek.



Kolektivizm: Belirli bir gruba yardımcı olmak için olumlu sosyal davranış göstermek
insanlar ailelerinin, derneklerinin, politik partilerin vb. durumunu geliştirmek için
yardımcı davranışta bulunabilir.



Prensiplik: Ahlaki prensipleri desteklemek için olumlu sosyal davranışlar göstermek,
kişi dini ya da medeni prensiplerinden ötürü olumlu sosyal davranışlarda bulunabilir.
2. YARDIM ETME DAVRANIŞI
Yardım etme davranışı, toplum yanlısı davranışın bir alt kategorisini nitelemek için

kullanılır ve bir başka canlı varlığın ya da grubun yararına olan amaçlı davranış olarak
tanımlanabilir.
2.1. İnsanlar Neden Başkalarına Yardım Eder?
Bu sorunun cevabı iki açıdan verilebilir. İlki, biyolojik yaklaşım açısından; ikincisi
ise, sosyal öğrenme yaklaşımı açısındandır.
Biyolojik görüş şudur; insanlar nasıl yeme ve içmeye yönelik doğuştan eğilimlere
sahiplerse, aynı şekilde başkalarına yardım etmeye de doğuştan eğilimlidirler. Yardım etmeye
ilişkin bu açıklama temelde evrimsel sosyal psikolojiden kaynaklanmaktadır. Sosyopsikologlar insanın sosyal davranışına, çoğu psikologa göre oldukça farklı bir perspektiften
yaklaşmaktadır. Sosyo-biyologlar sosyal davranışı, genel olarak, bizim genetik mirasımızın bir
ürünü olarak görürler. Temel sav, sıkıntı içinde olanlara yardım etmek üzere biyolojik bir
yatkınlığımız olduğudur. Sosyo-biyolojiye göre; yaşamın özü hayatta kalma genidir ve
genlerimiz bizi kendilerinin hayatta kalma şansı maksimum olacak biçimde harekete geçirirler.
Böylece biz öldüğümüzde onlar yaşamaya devam eder. Sosyo-biyologlar, yardım eden için
görünür bir fayda olmadığında ortaya çıkan güçlü bir özgeciliğin varlığına inanırlar. Bu fayda
gerçekte kalıtımsaldır, çünkü davranış görünürde ki ödül ve cezalardan etkilenmez.
Yardım sever olmayı öğrenmek; yardım etmeye ilişkin güçlü bir açıklama, toplum
yanlısı davranışın ortaya çıkmasının karmaşık biçimde sosyalleşme sürecine bağlı olduğudur.
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Yani, toplum yanlısı davranış öğrenilen bir davranıştır, doğuştan gelen bir davranış değildir.
Bazı kuramcılar klasik koşullanmanın ve gözlem yoluyla öğrenmenin toplum yanlısı davranışın
gelişiminde hep birlikte rol oynadığını ileri sürmüşlerdir.
2.2. Yardım Etme Davranışı Öğrenilebilir mi?
Son dönemde araştırmaların odağı değişmektedir; ilgi toplum yanlısı davranışın
çocuklukta nasıl kazanıldığına yönelmiştir. Öğretim, çocuklara, başkalarına yardımcı olmaları
gerektiğini söylemek onların yardım etme eğilimlerini güçlendirir. Bir çocuğa hangi davranışın
uygun olduğunu söylemek, istendik davranışa dair bir beklenti oluşturur. Bu da, çocuğun daha
sonra ki davranışına yön verebilir. Başkalarına iyi davranmak gerektiği yolunda vaazlar
vermenin pek bir anlamı yoktur, sonuç alınmak isteniyorsa bunu etkili bir şekilde uygulamak
gerekir.
2.2.1. Pekiştireç kullanma
Davranış ödüllendirdiğinde tekrarlanma olasılığı artar. Küçük çocuklar doğal ortamda
bulunduklarında ve yardım önerisinde bulundukları için ödüllendirildiklerinde, muhtemelen
daha sonra bu davranışı tekrarlayacaklardır.
2.2.2. Modelleri izleme
İnsanlar yardım sever olmayı, bir yardım davranışı gerçekleştiren bir başka bireyi
gözleyerek ve onların sosyal davranışını başka durumlara genelleyerek de öğrenebilir.
Laboratuvar araştırmaları, örnek teşkil etmenin yardım etme davranışı üzerinde güçlü etkileri
olduğunu göstermiştir. Gözlem yoluyla yardımsever olmayı öğrenmek model almanın özel bir
durumudur. Amerika’da televizyonda toplum yanlısı davranışları izlemenin etkileri üzerine
yapılan bir araştırmada elde edilen bulgular, çocukların toplum yanlısı davranışlarının geliştiği
yönündedir.
Sosyal öğrenme kuramına göre gözlemcinin yardım edip etmemesini belirleyen şey,
modelin neler yaşadığını bilmektir. Doğrudan öğrenmede olduğu üzere, olumlu bir sonuç,
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modelin gözlemcinin yardım etmesi üzerinde ki etkisini artırırken, olumsuz bir sonuç modelin
etkisini azaltacaktır.
2.2.3. Yükleme süreçleri
İnsanların yardım etme veya etmeme davranışları ile yardıma ihtiyacı olanlar hakkında
yaptıkları yüklemeler belli bir rol oynayabilir. Bir insan bir vesileyle birisine yardımcı olsa da
yardımseverliğinin sürmesi için yardımseverlik fikrini içselleştirmesi gerekiyor. Yükleme
kuramı bunun kişinin kendisine yardımseverlik atfetmesiyle gerçekleştiğini ileri sürer. “Ben
yardımsever bir kişiyim” diyen bir çocuk, yardım etmenin bir seçenek olduğunu, ileri ki
durumlarda kendisine kılavuzluk edecek bir yüklemede bulunmaktadır.
2.2.4. Norm etkisi
Normlar insan davranışlarında sosyal etkiye arka plan sağlarlar ve doğuştan değil
bütünüyle sonradan öğrenilirler. Normlar, hangi davranışın beklendiğini ya da ‘normal’
olduğunu ve hangi davranışın anormal olduğunu belirleyen davranış kalıplarıdır. Normlar,
uygun sosyal davranışı dikte eden sosyal beklentilerdir.
Neredeyse her kültürün, başkalarına ilgi göstermenin iyi, bencilliğinse kötü olduğunu
bildiren bir normu vardır. Çoğu toplumdaki bu yazılı olmayan kural, bir başka birey muhtaç
halde olduğunda ve bedel ağır olmadığında, o kişiye yardım etmek için elimizden geleni
yapmamız gerektiğini dikte eder. Bazı sosyal sorumluluk normlarının evrensel olması, bu
standardın işlevsel bir değeri olduğunu ve sosyal yaşamı kolaylaştırdığını gösterir. Dolayısıyla
başkalarına yardım etmeyi açıklamanın bir yolu da bunun normatif olduğunu söylemektedir
Karşılık normu: Bize yardım edenlere yardım etmeliyiz. Bununla birlikte karşılık
verme yükümlülüğümüzün sınırları duruma göre değişir. Biri bizim için beklenmedik ve büyük
bir fedakarlıkta bulunursa kendimizi derinden borçlu hissederiz, fakat fedakarlık daha küçükse
ve beklenen bir şeyse duygularımız o kadar güçlü olmaz.
Sosyal sorumluluk normu: Muhtaç durumda ki kişilere, gelecekteki değiş tokuşlar
hesaba katılmaksızın yardım edilmelidir. Gerçekte insanlar bu normu seçici biçimde uygularlar;
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içinde bulundukları durumun sorumlusu olarak suçlanmayacak kişilere yardım ederler. Adil
dünya hipoteziyle tutarlı biçimde, sosyal sorumluluk normu, insanlara müstahak oldukları
şeyleri vermemiz gerektiğini bilirler.
2.2.5. Empati ve uyarılma
Toplum yanlısı bir davranışta bulunmamız için öncelikle bir uyarılma sürecine ihtiyaç
vardır. Daha sonra ortaya çıkan muhtemel bir empati, bireyi başkalarına yardım etmek üzere
harekete geçirir. Empati, bir başkasının acısına gösterilen duygusal bir tepkidir. Farklı empati
türleri, farklı yardım etme güdülerine yol açabilir. Bu, bir kimsenin neler hissettiği ile sizin aynı
durumda neler hissedeceğinizi anlamak arasındaki bir ayrımdır. Araştırmalara göre, bir
başkasının hissettiklerini hayal etmenin empati doğurduğunu, aynı zamanda sizin nasıl hayal
edeceğinizi hayal etmenin ise hem empati hem de benlik yönetimi rahatsızlığına neden
olduğunu göstermiştir.
3. ÖZGECİ DAVRANIŞ
Özgecilik (altruism) kelimesi “başkası için’’ anlamına gelen Latince kökenli bir
kavramdır. Herhangi bir ödül beklentisi olmadan, birisine isteyerek yardım etmedir. Özgeci
davranışta, birey elinden geleni isteyerek yapar. İnsanlara iyilik yapmış olmanın verdiği
doyumdan başka bir ödül ya da karşılığı yoktur. Buna göre bir davranışın özgeci olup
olmadığının ölçüsü, yardım edenin niyetidir.
Özgeci davranış boğulmakta olan ya da yanan bir evde mahsur kalanları kurtarmak
için yaşamını tehlikeye atma düzeyinde olabilir. Kucağında bebekle zorlanan bir bayanın
elindeki poşetleri arabasına kadar götürme, yaşlı birisinin koluna girip caddenin karşısına
geçirme ya da birisine yol tarif etme gibi sıradan olabilir. Karşılıksız olmak koşuluyla yapılan
her yardım ve iyilik özgecidir. Karda yokuşa çıkmayan bir arabayı itmek, birisinin sıkıntısını
dinlemek, hatta bir telefon etmek bile özgeci davranışa girer.
3.1. Özgeci Davranış Kuramları
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Özgecilik gibi olumlu insan olmaya yakışır davranışı aşağıdaki 3 kuramsal yaklaşım ile
açıklayabiliriz.
3.1.1. Evrimsel yaklaşım
Yunus balıklarının; bir arkadaşları yaralandığında, su altında havasızlıktan ölmemesi
için onu su yüzeyine çıkardıkları gözlenmiştir. Hayvanlar arasında var olan özgeci davranışlar
bilim insanlarının da dikkatini çekmiştir.
Hayvanda ve insanda yardım etme, gerektiğinde başkalarının hayatta kalması için
kendini tehlikeye atma davranışı; evrimsel psikoloji ile ilgilenenler tarafından, bir kuşaktan
diğerine aktarılan genetik bir özellik olduğunu ileri sürmüşlerdir. Evrimsel bakış açısına göre,
hayatın asıl amacı genlerin devamını sağlamak için yeniden üremektir. Bu bağlamda aile
üyeleri için özgeci davranışlar da bulunmak, hayatını tehlikeye atmak gen havuzunun hayatta
kalınmasına neden olur.
3.1.2. Kültürel yaklaşım
Bu yaklaşım; evrimsel yaklaşımın, sadece anne babaların çocuklarını bakıp büyütmesi
ile sınırlı bir yardım etme davranışı olduğunu kabul etmektedir. Kültürel yaklaşıma göre; özgeci
davranışın temelinde daha çok toplumsal değerlerin olduğu ileri sürülmektedir. İnsan ve toplum
için iyi olan çeşitli beceri, inanç, tutum ve davranışlar geliştirilmiştir. Bir gruba mensup üyelerin
nasıl düşünmesi ve davranması gerektiğine ilişkin kural ve beklentileri toplumsal normlar ile
açıklayabiliriz. Toplumsal sorumluluk, karşılıklılık ve toplumsal adalet bu üç norm yardım etme
davranışıyla ilgilidir.
Toplumsal Sorumluluk: Yaşamak için bize muhtaç olanlara yardım etmemizi
söylemektedir. Örneğin; Ebeveynler, çocuklarının fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bir
şekilde yetişmelerinden sorumludurlar. Aynı şekilde çalıştırıcıların sporcularına, sporcuların
birbirlerine yardım etmesi beklenir. Hemen her dinde insanların ihtiyacı olanlara yardımcı
olmaları emredilmektedir. Pek çok yasa ve yönetmelik, toplumsal sorumluluk maddeleri
içermektedir. Aksi durumda reddedilir, saldırganlık, sınır bilmezlik vb. antisosyal rollere kayar.
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Karşılıklılık: Yardım aldığımız insanlara bizim de yardım etmemizi söylemektedir.
İnsanların yardım gördüğü insanlara yardım etmek için fırsat kolladıkları araştırmalarla da
kanıtlanmıştır. Basit anlatmak gerekirse: “Ben senin sırtını kaşırsam, başkası da benim sırtımı
kaşır’’
Toplumsal Adalet: Bu ilkeye göre; Bir işe yaptıkları katkı eşit olan insanların
aldıkları da eşit olmalıdır. Bu durum şu şekilde açıklanabilir; birisi size iyilik yaptığında aradaki
eşitlik bozulur. Eşitliğin yeniden sağlanması için, yardım edenin bir gereksinimi olduğun da,
ona yardım edilmesi gerekecektir. Yapılacak yardım zor olsa da kolay olsa da o kişiye “hayır’’
denilemeyecektir. Bu görüş için “İyilik yapan, iyilik bulur’’ atasözünü söyleyebiliriz. İnsanların
hayır kurumlarına bağış yapmalarının altında yatan da bir tür hakkaniyet toplumsal adalet
duygusudur.
3.1.3. Öğrenme yaklaşımı
Özgeci davranışı öğrenme ile açıklayan yaklaşım, yardım etmenin toplumsallaşma
süreci içersin de öğrenildiğini (veyahut öğretildiğini) varsaymaktadır. Birey, bir davranışı yaptı
diye ya da yapmadı diye ödül aldığında (aferin denildiği, başının okşandığı gülümsendiği,
maddi bir karşılık verildiği...) en azından cezalandırılmadığında o davranışı benimser. Buna
karşılık yaptığı davranış ceza gördüğünde ya da hoş karşılanmadığında o davranışı
benimsemez. İşte yardım etme davranışı da bu şekilde ödüllendirmelerle pekiştirilerek edinilir.
Olumlu toplumsal davranış ödüllendirildiğin de, insanlardaki yardım etme ve paylaşma
eğiliminin

arttığı

araştırmalar

göstermektedir.

Ödül

davranışı

pekiştirmektedir.

Ödüllendirmenin en yaygın biçimi övgü sözleridir.
Bir çocuğun göstermiş olduğu olumlu bir davranışa istinaden kişiliğini ön plana
çıkaran övgüler, yaptığı davranışa vurgu yapan övmelerden daha etkili olmaktadır. Örneğin
çocuğun yardımcı olmaya çalıştığını belirtip “…çok iyi ve yardımsever bir kişisin’’, “ senin
gibi duyarlı biri var mı? ’’, “…bu çok güzel bir davranış ’’ demekten daha etkili olacaktır.
Çocuğun kendi kişiliğini ön plana çıkaran övgü dolu sözler çocuğun kendisini gelecekte de
yardım etmeye devam edecek bir insan olarak duyumsamasına yardımcı olmasına neden
olacaktır. Öğrenmeyi etkin ve kalıcı yapan bir başka etken gözlemdir. Bir çocuk televizyon,
sinema ya da çevresindeki bazı insanların davranışlarını gözler, model aldığı kişinin onay
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gören, alkışlanan, hoşnut kalınan davranışlarını kendi yaşamında da kullanır. Gözlem yolu ile
daha etkin olarak hangi davranışın hangi durumlarda ya da ne zaman kullanılacağı öğrenilir.
3.2. Duygu Durumu ve Özgeci Davranış
İnsanın kendini keyifli, mutlu neşeli hissettiğinde başkalarına yardım etmeye daha
istekli olduğunu kendimizden de bizzat fark etmişizdir. Uzun süre beklediğimiz bir işin
sonuçlanmasından sonra her şey bize güzel görünür; her durumdan keyif alacak bir yan bulunur.
Bu olumlu duygu durumu ile yardım etme arasındaki ilişkinin varlığı araştırmalar ile de kesin
olarak kanıtlanmıştır.
Güzel duygular içinde olmak bizi daha olumlu düşünmeye sevk etmektedir. İnsanın
kötü duygu durumunun yardım etme davranışı üzerindeki etkilerine ilişkin araştırma sonuçları
birbirini tutmamaktadır. İnsanın kendisini kötü hissetmesi, başkalarına yardım davranışını
azaltabilmektedir. Bu duruma “Kendi derdine düşmek” görüşü ışık tutabilir. Başkasına
yapılacak yardım insandaki kötümserliği, karamsarlığı giderek ya da hafifleyecekse, bu durum
insanı yardım etmeye de yöneltebilir. Başkalarına yardım etmenin genel olarak insanın kendini
iyi hissetmesine neden olduğunu söyleyebiliriz.
3.3. Yardım Etme Güdüleri, Empati ve Kötü Hissetme
Kötü hissetme, Başkalarının yaşadığı olumsuzluklara verilen duygusal bir tepkidir. Bir
kişinin tanık olduğu bir durum karşısında hissettiği sarsılma, kaygı ve çaresizlik gibi duygusal
tepkiler kötü hissetmedir.
Empati, bireyin kendisini bir başkasının yerine koyarak onu duygularını anlama ve
karşısındakine hissettirmedir. Empati, olayı yaşayan kişinin duygu ve düşünceleri üzerinde
odaklandığında gerçekleşir. Kötü hissetme de korkma, kaygılanma, isteksizlik gibi duygular
yaşanır. Bu yaşanılan duyguları azaltmak için insanlar zor durumda olan kişilere yardım eder.
Ancak kötü hissetme ile yardım etme davranışı arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Bazı insanlar
çevresindeki olumsuzlukları görmezden gelerek, oradan uzaklaşarak da kendisini iyi
hissetmesini sağlayabilir.
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Empatide ise, bu durum karşısındakini anlamaya çalışmak esastır; duygudaşlık ve
şefkate yol açar ve bizi yardım etmeye güdüler. Empatinin amacı başkalarının kendisini iyi
hissetmesine yardımcı olmaktır.
4. DURUMUN OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞA ETKİLERİ
Bu konuda yapılan araştırmalar, başkalarının olması durumunda yardım etme
davranışının azaldığını ortaya koymuştur. Bir acil durumda birden fazla insan yardım
edebileceği zaman, insanlar genelde başkalarının yardım edeceğini ya da etmesi gerektiğini
düşünüp, olaya karışmıyorlar. Bu durum sorumluluk dağılımından ortaya çıkmaktadır. Ne
kadar çok insan varsa, görgü tanıklarının müdahale etme olasılığı o kadar düşüktür. Zor
durumda kalan kişiye çevrede yardımcı olacak başka biri yok ise yardım etme sorumluluğu
bütünüyle ona ait olacak, eğer yardımcı olmaz ise suçlanacaktır. İnsanların yardım gerektiren
durumu uzaktan görüyor veya duyuyor olmaları halinde her biri bir diğerinin yardım için
gerekeni (örneğin polise haber vermeyi) yapmış olabileceğini varsayabilir.
Yardım yapılması gereken durumla ilgili çevresel koşullar, yardım davranışını
etkileyebilmektedir. Arabası arıza yapmış bir kişiye yardım etme ihtimali hava güneşli olduğun
da mı yoksa yağmurlu olduğun da mı daha yüksek olur? Şeklinde bir soru sorulduğunda yardım
etme davranışının havanın çok sıcak ve çok soğuk olmadığı günlerde daha yüksek olduğu
görülmüştür. İlginçtir; lokantada yemek yiyenler, havaların güzel olduğu günlerde daha çok
bahşiş bırakmaktadırlar. Küçük yerleşim birimlerinde zorda kalmış yabancılara daha çok
yardımcı olunduğu araştırmalar sonucu görülmüştür. Yani şehir büyüdükçe yardım etme
davranışı azalmaktadır. Bir diğer konuda insanlar zaman baskısından dolayı yardım
edebilecekleri durumu fark etmeyebilirler. Pek çok kişi kendi işleri ile meşgul olduğunda
(örneğin işe ya da bir randevuya giderken) yardım edebilecekleri durumu fark etmeyebilirler.
Belki de kendi endişelerine öle bir kapılıyorlardır ki acil yardımcı olmaları gerektiği durumu
görüyor fakat ciddi olduğunu görebilecek kadar dikkat etmiyor olabiliyorlar. Her iki durumda
da yardım etme davranışının durumu doğru olarak değerlendirmek için zaman ayırmaya bağlı
olduğunu görebiliriz.
5. OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞI ETKİLEYEN DİĞER ETMENLER
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Toplumsal etkileşimi etkileyen güdülerden biri adalet ve toplumsal eşitlik duygusudur.
İnsanlar her bireyin çabaları, becerileri ve önemli olduğunu düşündükleri başka şeyleri varsa
onlar ölçüsünde hak ettiğini alması gerektiği inancındadırlar. Homans buna toplumsal adalet
duygusu, Adams ise toplumsal eşitlik duygusu adını vermektedir. Eğer, iki kişi bir işe ya da
ödeve aynı ölçüde çaba harcamışlarsa, ilke olarak, aynı ödülü almalıdırlar. Eğer biri
diğerinden daha fazla alırsa, sonuç eşitsizliktir. İnsanlar, genellikle, ödülleri yeniden dağıtarak
eşitliği sağlamaya çalışırlar. Özellikle, hak ettiğinden daha fazlasını alan kişi aldığının birazını
çok az pay alan kişiye verebilir; ya da durumu gözleyen bir üçüncü kişi, haksızlığa uğrayanın
zararının bir kısmını ona vermek isteyebilir.
Bunun, hayır kurumlarına bağışta bulunmaların, yardım derneklerinde yer almanın ve
sosyal hizmet programlarının altında yatan temel güdü olduğu varsayılır. İnsanlar, dünya
kaynaklarından, en alt düzeyde de olsa, herkesin bir pay alması gerektiğine inanmak
eğilimindedirler. Hiçbir şeyi olmayan birine toplumsal eşitliği, bir ölçüde olsa, sağlamak için
genellikle bir şeyler verilir. Fakat biz ayrıca çaba gösterenlerin göstermeyenlerden, daha
fazlasını hak ettiğine de inanırız. Bu da iş arayıp, aramadıklarına, ya da yardımı hak etmek için
başka özel bir nedenlerinin bulunup, bulunmadığına bakılmaksızın yardım dağıtan sosyal
hizmet programlarına itirazları açıklayabilir. Diğer bir deyişle, herkesin bakım görmesi ve
herkese yiyecek ve barınak verilmesi gerektiği yönünde ki genel inanca ek olarak, bazılarının
harcadıkları çabaya ve yaptıkları katkıya bağlı olarak diğerlerinden daha fazla hak ettiklerini
düşünmek eğilimindeyizdir.
Kuşkusuz bu herkesin her zaman herkese karşı adaletli davrandığı ya da davranacağı,
dünyada aç gözlülük diye bir şeyin olmadığı, ya da insanların hak ettiklerinden daha fazlasını
aldıklarında memnun olmayacakları anlamına gelmez. Önemli olan, bir ölçüde de olsa,
insanların toplumsal adalet doğrultusunda bir baskı duyduklarını ve bunu başarmak için belli
bir eğilim gösterdiklerini belirtmektedir.
6. İNSANLARIN GÖNÜLLÜ OLMASI NASIL SAĞLANIR?
Gönüllülük; bir işi yapmaya hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenmektir.
Araştırmacılar insanları gönüllü olmaya iten nedenler üzerinde çalışmışlardır. Örneğin insanlar,
özgecilikle ilgili kişisel değerlerini ifade etmek, deneyimlerini arttırmak ve sosyal ilişkilerini
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güçlendirmek için gönüllü oluyorlar. Eğer gönüllülük pozisyonları bu isteklere cevap
vermiyorsa insanlar katkıda bulunmak istemeyebilir. Bu neden gönüllü insanlar işe almak
istiyorsanız, bu insanların aklında yatan nedenleri anlamanız gerekir.
İnsanlar bazen yapmaları gerektiği için de gönüllü olabilirler. Bazı okullar, toplum
hizmetlerini arttırabilmek için, zorunlu gönüllülük programları uygular. Ancak ne yazık ki bu
tür programlar insanların nedensellik yüklemelerini içsel kontrol odağından, dışsal kontrol
odağına kaydırtabilir. Yani insanlar “Yapıyorum çünkü benim için önemli” yerine “yapıyorum
çünkü yapmak zorundayım” demeye başlar. Böyle olduğunda insanların gelecekte gönüllü
olma olasılıkları azalır. İnsanlar gönüllü çalışma yürüttüğünde bu durumun hassasiyetinin
farkında olmalıdırlar.
İnsanlar gönüllü olmaya başladıklarında, işlerine devam etmelerini sağlayan nedir? Bu
soruya cevap vermek için araştırmacılar, gönüllüleri belirli bir süre izledikleri boylamasına
çalışmalarda bulundular. Örneğin, Florida’daki bir çalışmada 238 katılımcı bir sene boyunca
izlendi. Gönüllüler St. Petersburgh Free Clinic ve Eş Taciziyle Mücadele Merkezi gibi
kurumlarda çalıştılar. Katılımcıların memnuniyetini etkileyen en önemli etken, gönüllü olarak
çalıştıkları işlerde yaşadıkları stres miktarıydı. Bu sonuç sizi şaşırtmayabilir, ancak ilgililere işe
yarar ipuçları verebiliyor. Araştırmacılar, gönüllülere stres yaşatabilecek durumlara karşı
hazırlıklı olmaları konusunda eğitim yöntemleri gösterilmesi ya da onlara bu durumlarla nasıl
başa çıkacaklarının öğretilmesi gerektiğini vurguluyorlar.
Güneydoğu Amerika’da darülacezede 302 katılımcıyla yürütülen başka bir çalışmada,
insanların “gönüllülük” konusunu ne derece önemli bir sosyal rol olarak gördükleri üzerinde
duruldu. Daha önce insanların davranışlarının sosyal rollerden ne kadar çok etkilendiğinden
bahsedilmişti. Bu araştırma, gönüllülüğü kişiliklerinin bir parçası olarak gören kişilerin gönüllü
olarak çalışmaya devam etme olasılıklarının yüksek olduğu hipotezini öne sürdü. “Darülaceze
için çalışmak kişiliğimin önemli bir parçası” gibi cümlelerden, katılımcılar sosyal rolün ne
derece önemli olduğunu belirttiler. Katılımcıların bekledikleri gibi, rol kimliğinin gücü ve
gönüllü işe devam etme süresi arasında olumlu bir korelasyon (ilişki) olduğu ortaya çıktı. Bu
sonuçlar, yine, önemli bir sonuç ortaya koyuyor: “Kişi gönüllülüğe başladığında, sürdürme
çabaları gönüllü rol kimliği ortaya çıkarma üzerine yoğunlaşabilir…” “Tişörtler, plakalıklar
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gibi gönüllülerin halk tarafından fark edilmesini sağlayacak öğeler, rol kimliğin güçlenmesine
katkıda bulunabilir.’’
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu hafta olumlu sosyal davranış konusu incelenmiştir. Öncelikle, olumlu sosyal
davranışın boyutları, kökenleri, türleri ve nedenleri incelenmiştir. Yardım etme davranışı
ve özgeci davranış ele alınacaktır. Son olarak da, durumun olumlu sosyal davranışa
etkileri, olumlu sosyal davranışı etkileyen diğer etmenler ve insanların gönüllü olması
nasıl sağlanır? Gibi konuları işlenerek bölüme son verilmiştir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi olumlu sosyal davranış türleri arasında sayılmaz?
a) Özgecilik
b) Hayırseverlik
c) İşbirliği
d) Anti sosyallik
e) Duygudaşlık
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2. Aşağıdakilerden hangisi yardım etme davranışını etkileyen sosyal öğrenme
yöntemlerinden birisi değildir?
a) Pekiştireç kullanma
b) Modelleri izleme
c) Yükleme süreçleri
d) Norm etkisi
e) Fizyolojik etki
3. Aşağıdakilerden hangisi olumlu sosyal davranış tanımlarından biri değildir?
a) Kişinin kendi isteğiyle sergilediği davranışlar
b) Bir başka kişi veya gruba yardım etme niyetiyle yapılan gönüllü faaliyetler
c) Kişinin baskı altında sergilediği davranışlar
d) Kişinin kendisi dışında başkalarına yarar sağlayan davranışlar
e) Kişinin diğer bireyler ile uyumunu güçlendiren davranışlar
CEVAPLAR: 1-d, 2-e, 3-c.
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7. SOSYAL SORUMLULUK DAVRANIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
SOSYAL SORUMLULUK DAVRANIŞI
1- SOSYAL SORUMLULUK
1.1- Sosyal Sorumluluk Kavramı
1.2- Sosyal Sorumluluk Tanımı
1.3- Sosyal Sorumluluğun Önemi
1.4- Sosyal Sorumluluk Kavramının Tarihsel Gelişimi
1.5- Sosyal Sorumluluklarla İlgili Görüşler
1.5.1- Klasik görüş
1.5.2- Sosyo-ekonomik görüş
1.6- Sosyal Sorumluluk Türleri
1.6.1- Ekonomik sorumluluk
1.6.2- Yasal sorumluluk
1.6.3- Etik sorumluluk
1.6.4- Hayırseverlik sorumluluğu
1.7- İşletmelerde Sosyal Sorumluluğun Boyutları
1.7.1- Hisse sahipleri ya da Sermayedarlar
1.7.2- İşgörenler
1.7.3- Müşteriler
1.7.4- Toplum
1.7.5- Uluslararası toplum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Sosyal sorumluluk nedir?
b. Hayırseverlik nedir?
c. Sorumluluk nedir?
d. Gizli el yaklaşımı nedir?
e. Etik sorumluluk nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk türlerinin
kavranması
sorumluluğun
Sorumluluğun Sosyal
boyutları kavranması

Sosyal Sorumluluk Türleri
Sosyal
Boyutları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sosyal
sorumluluk Okuyarak ve araştırarak
kavramının kavranması
Okuyarak, araştırarak ve
tartışarak
Okuyarak, uygulayarak ve
araştırarak
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Anahtar Kavramlar
Sosyal sorumluluk, Hayırseverlik, Sorumluluk, Gizli el yaklaşımı, Etik sorumluluk
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Giriş
Yedinci hafta da sosyal sorumluluk davranışı konusu işlenecektir. Bu çerçevede; sosyal
sorumluluk kavramı, sosyal sorumluluk tanımı, sosyal sorumluluğun önemi, sosyal sorumluluk
kavramının tarihi gelişimi, sosyal sorumluluklarla ilgili görüşler, sosyal sorumluluk türleri ve
işletmelerde sosyal sorumluluğun boyutları konuları işlenecektir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
SOSYAL SORUMLULUK DAVRANIŞI
1. SOSYAL SORUMLULUK
Günümüz ekonomik ve toplumsal yaşamında işletmelerin vazgeçilmez bir kurum
haline gelmeleri sebebiyle bazı sorumluluklar üstlenmeleri de zorunluluk haline gelmiştir.
Çünkü işletmelerin toplumun sosyal, siyasal, bilimsel ve teknolojik kurumları üzerinde çok
önemli etkileri söz konusudur. Bu durum işletmelerde dikkatlerin sosyal sorumluluk üzerine
çevrilmesine neden olmuştur. İşletmeler için kalite ve düşük maliyetin yanında, sosyal
sorumluluk ve ahlaki ilkelere uygun faaliyet göstermek de rekabetin önemli bir koşulu
olmuştur. Sorumsuz bir şekilde üretim yapan (davranan) ve çevreyi tahrip eden işletmelerin
neden olduğu hava su ve toprağın kirletilmesi, hammadde kaynaklarının israfı, yeşil alanların
tahrip ve yok edilmesi, küresel ısınma. gibi çevresel sorunlar dünya yaşam kalitesini olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu nedenle, son zamanlarda toplumunun tamamında, yaşadığımız
çevrenin ekolojik dengesinin bozulmasına yönelik oluşan toplumsal tepkiler işletmeleri çevre
konusunda duyarlı davranmaya mecbur etmiştir.
Sosyal sorumluluk uygulaması işletmecilikte yeni bir konu değildir. Ticari hayatın
başlangıcından bu yana ticaretle uğraşanlar, içinde yaşadıkları toplumla iyi ilişkiler kurmaya
gayret göstermişlerdir. Çoğu işletmeci, müşterileri memnun etmenin, çalışanların moral
durumunu korumanın, tedarikçilerle iyi ilişkiler kurmanın, iyi bir komşu olmanın ve çevreyi
korumanın ticari açıdan gerekliliğinin zaten sezgisel olarak bilincindedir. Ancak uygulamada
yüksek kar ve maliyet endişeleri gibi nedenlerle bu konuda maalesef yeteri kadar hassas
davranmadıkları gözlenmiştir.
Son zamanlarda, toplumun tüm kesimlerinden özellikle müşterilerden, yerel halktan,
denetim mercilerinden, bankalardan, kredi veren kuruluşlardan ve sigortacılardan gelen
baskılar, firmaları sorumlu işletmecilik konusunda baskı altına almıştır. Aslında sosyal
sorumluluğu algılama konusunda bir zihniyet değişimi yaşanmıştır. Sorumsuz davrananlarda
dâhil tüm işletmeler, toplumda bu konudaki duyarlılığın artması nedeniyle çevre korumasına
özen göstermek zorunda kalmakla birlikte, aynı zamanda da bunu bir rekabet aracı olarak
görmeye başlamışlardır. Ayrıca çevreye karşı duyarlı olan işletmelerin aldıkları çevre dostu
semboller ve ödüller vasıtasıyla daha fazla tanınmakta ve tüketiciler tarafından takdir
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edilmektedirler. Sosyal sorumluluk uzun dönemde kârlılığı yükseltebilir ancak kısa dönemli
maliyetleri söz konusudur.
1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
Bir kavram olarak sorumluluk, belirlenen bir görevi yerine getirmek için o işi
yapmakla mükellef olan bir kişinin uymak zorunda olduğu kurallar bütünüdür. Sorumluluk,
başkalarını tanımak, onların değerlerine saygı göstermek; kısaca, onların varlığını
kabullenmektir. Sosyal ise, toplumla ilgili, toplumsal anlamına gelmektedir.
İşletmelerin üretim amacıyla kullandıkları bazı kaynaklar (su ve hava gibi)
yenilenebilen türdendir. Bazı kaynakların yenilenmesi yavaştır (petrol, kömür ve demir gibi);
diğer bir kısım kaynaklar ise yenilenemez niteliktedir. İşletmeler kullandıkları bu kaynakları
koruyarak, çevreyi kirletmeden ve zarar vermeden akıllıca kullanmaları sosyal sorumluluktur.
İşletmeler bu kaynakların uygun bir şekilde kullanımı için bazı sorumluluklar almalıdır.
Bir işletme, nasıl ki kendini oluşturan işgörenlerine karşı yükümlülüklerini yerine
getirmek zorunda ise, aynı şekilde alt sistemi (parçası) olduğu topluma karşı da yükümlülüğünü
yerine getirmek zorundadır. İşletmelerin ilişkili oldukları birçok sosyal sorumluluk alanları
vardır ve bunlar sosyal sorumluluklarının sınırlarını veya konularını oluşturur. Söz konusu
sorumluluklar; işletmenin ve yöneticilerinin hissedarlara veya sermaye sahiplerine karşı
yükümlülükleri, istihdam olanakları sağlaması, tüketicinin korunması, iş ahlakı, çevrenin
korunması gibi insanlığa karşı duyması gereken sorumluluklardır.
Çalışanlarına ve çevrelerine iyi (sorumlu) davranmayan işletmeler toplum tarafından
farklı şekillerde cezalandırılır. Geçmişte pek çok işletmeye çevreyi kirletmelerine ve toplumun
güvenliğini ihlal edici davranışta bulunmalarına rağmen bir yaptırım uygulanmamaktaydı.
Günümüzde ise, toplumlar bu tür firmalara karşı daha duyarlı hareket etmekte ve onların
ürettikleri malları almamakla cezalandırmaktadır. Çalışanlarının haklarını istismar eden ve
müşterilerini önemsemeyen bir işletme kalifiye eleman sıkıntısı çekmek ve üretmiş olduğu mal
ve hizmetlere yönelik müşteri boykotlarına maruz kalmaktadır. Söz konusu nedenlerle, artık
birçok başarılı işletmeler kendi çalışanlarına iyi davranmanın yanında, çevreyi de koruyarak
toplumun talep ve beklentilerine hitap etmektedirler.
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1.2. Sosyal Sorumluluğun Tanımı
Sosyal sorumluluk ile ilgili genel kabul görmüş bir tanım olmasa da, alanda çok sayıda
tanım bulunmaktadır. Söz konusu tanımlardan bazıları şöyledir:


Sosyal sorumluluk; işletmenin karar mevkiindeki sahip ve yöneticilerin kendi
menfaatlerinin yanında, bir bütün olarak toplum refahının korunmasına ve arttırılmasına
yönelik faaliyetlerin yapılmasıyla ilgili bir yükümlülüktür.



İşletmenin bir mal ya da hizmetin üretiminden başlayarak müşteri kullanana kadar ve
hatta kullandıktan sonra ki tüm aşamalarda, ortaya çıkabilecek tüm olumsuz durumları
sınırlayan, işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki
yükümlülükleridir.



Sosyal sorumluluklar genel olarak bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş
ahlâkına, işletme içi çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma
stratejisi ve politikası gütmesine, insanları mutlu ve memnun etmesine yöneliktir.
Sosyal sorumluluk, yasalar yerine geçen bir olgu olmayıp aksine gönüllülük esastır.

Bu nedenle (Örneğin; bir örgütün çalışanlarına fazla mesai ücreti ödemesi gibi) işletmelerin
uymaları gereken yasalardan dolayı yapmış oldukları faaliyetler sosyal sorumluluk kapsamına
girmez. Sosyal sorumluluk konusunda yapılmış çok sayıda tanım bulunmaktadır. Söz konusu
tanımların genelinde ortak olan dört unsur şunlardır:


İşletmelerin kâr elde etmek için mal ve hizmet üretmelerinin ötesinde sorumlulukları
vardır.



Bu sorumlulukların içinde, işletmelerin ortaya çıkmasına katkıda bulundukları sosyal
problemlerin çözümüne katkıda bulunmak da vardır.



İşletmeler sadece hissedarlara karşı değil, sosyal paydaşlar olan çevreye karşı da
sorumludurlar.



İşletmeler sadece ekonomik değerlere odaklanmamakta, daha geniş anlamda insani
değerlere hizmet etmektedir.
1.3. Sosyal Sorumluluğun Önemi
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Bir örgütün toplumdan aldığı girdileri işleyerek, ne kadar yüksek değerde çıktılar elde
ediyor ve bunları toplumun yararına sunabiliyor ise, toplumsal açıdan o kadar etkili bir örgüt
olduğu söylenebilir. İşletmenin ürettiği mal ve hizmeti tüketen toplumun örgütten memnun
olması ve örgüte ilişkin olumlu duygular ve görüşler geliştirmesi, örgütün toplum için
çalıştığını, topluma yararlı olduğunun bir göstergesidir. Toplum sağlığını tehlikeye sokacak
biçimde çevresini kirleten, yıkan ve tahrip eden bir örgütün ürettikleri ile ne kadar faydalı olursa
olsun diğer yandan, yıktıkları ile topluma zararlı olmaktadır.
Örgütsel sosyal sorumluluk genellikle “şirket (işletme) sosyal sorumluluğu” olarak
ifade edilir ve örgütlerin kendi ilgi alanları çerçevesinde sosyal refahın korunması ve
geliştirilmesi için zorunlu olduğu faaliyetlerin araştırılmasını içerir. Örgütün çevresini yıkıma
uğratmaması da örgütün yararlılığının bir yönüdür.
İşletmenin sosyal sorumlulukla ilgili ekonomik koşullar açısından uygun davranışları,
o ülkenin kendisine işletmek için emanet ettiği kaynakları en etkili ve verimli bir şekilde
kullanması, toplumun ihtiyaçlarına uygun miktar ve kalitede üretimde bulunması ve bunları
yaparken de çevreye zarar vermemesi gibi uygulamaları içerir. Yasal koşullara uygun davranış
göstermesi ise, işletmenin içinde bulunduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü toplumun kanunlarına,
kararnamelerine, yönetmeliklerine, örf ve adetleri ile diğer düzenleyici hükümlerine aykırı
hareket etmemesine ilişkindir.
İş ahlâkına gelince, fiyatları makul düzeyde tutma, fırsatçılıktan kaçınma, sahiplere
kar haksız rekabetten ve asılsız reklamlardan sakınma, alacaklılara karşı dürüst davranma ve
benzeri konular kapsamaktadır. İşletmenin içinde çalışan personele terfi, ücretlendirme ve
benzeri hususlarda dürüst davranma, kayırım yapmama, çocuklu hanımlar için kreş açma,
hastalar için evde çalışma imkânı hazırlama, mahkum ve sakatlara iş olanakları sağlama, çevre
halkına eşit istihdam olanakları tanıma gibi hususlar ile işletmenin çevresindeki kişi ve
kurumların başta devlete, belediyelere kar vergi yükümlülüklerini yerine getirme, müşterilerin,
satıcıların, çevre halkının, mali destek sağlayan kişi ve kurumların, sendikaların isteklerini,
ihtiyaçlarını insan sevgisi ve birlikte yaşama zorunluluğu açısından dikkate alma gibi konular
kapsamaktadır.
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Sosyal sorumluluklar çerçevesinde hassas bir şekilde hareket eden işletmenin
üzerine düşeni yerine getirmesi sonucunda işletme ve toplumun kazanımları şunlar olacaktır:


Aktif, iyimser, çalışmayı seven morali, motivasyonu ve verimliliği yüksek bir
toplum…



Sınıflar arası farkların azaldığı, gerilim ve düşmanlıkların törpülendiği insani
değerlere ve eşitliğe yönelmiş bir toplum…



Politik, sosyal, ekonomik ve dini tüm örgütlerde danışmalı, çoğulcu yaklaşım ve
yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplum…



Toplumsal ve yüksek çalışma sonucu oluşan üretim artışının sağladığı daha yüksek
hayat seviyesine sahip olan bir toplum.
Sonuç olarak, sosyal sorumluluk, karar verici durumda olanların, kendi çıkarlarını

olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin
yapılmasındaki zorunluluktur. Tüm bunlara dikkat edildiği takdirde hem toplumun hem de
işletmenin kazanacağı bir durum söz konusu olabilir.
1.4. Sosyal Sorumluluk Kavramının Tarihsel Gelişimi
Sosyal sorumluluk ile ilgili büyük endişeler geçmişte yaşanmış olan tecrübelerden
kaynaklanmaktadır. Sosyal sorumluluk kavramı, 1800'lü yılların sonlarında sanayi liderleri
olan büyük şirketlerin (John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt ve Andrew Carnagie) sayıca
artmasıyla ortaya çıkmıştır. O dönemlerde, baskı ya da anlaşma ile verilen komisyonlar ve sabit
fiyat anlaşmaları gibi anti-rekabet uygulamalar hükümetleri yasal reformlar yapmaya itmiştir.
Tarihin kaydettiği en önemli ekonomik buhranlarından biri olan ve 1929 yılında
patlak veren "büyük çöküntü" olarak da bilinen, dünya ekonomik bunalımı, başta Amerika
Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'nın sanayileşmiş ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede büyük
oranda işsizliğe ve üretim kayıplarına neden olmuştur.
Bu dönemle birlikte sosyal sorumluluk kavramındaki gelişmelerin hız kazandığı
görülmektedir. 1936'da Sears Şirketi tarafından ilk olarak, sosyal sorumlulukları ve davranış
şekillerini tartışmak üzere üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılar düzenlenmiştir.
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1960'larda sivil örgütler, kadın haklar ve çevrecilik gibi sosyal hareketler, işletmelerin sosyal
sorumluluklarına halkın verdiği değerlerin gelişmesine ışık tutmuştur. Belirtilen tarihsel
gelişim üç önemli sosyal sorumluluk perspektifini ortaya çıkarmıştır. Bunlar; gizli el, devlet ve
yönetim yaklaşımlarıdır.
A. Gizli el yaklaşımı: Gizli el teoremini savunanların ya da klasiklerin başı, Milton
Friedman'dır. Ancak kaynağını 18. yy'dan ekonomist Adam Smith'den almaktadır. Gizli el
yaklaşımı, ilk sosyal sorumluluk yaklaşımlarını şu şekilde özetler; "kâr yap ve kanunlara uy".
Bu yaklaşıma göre işletmeler, yasal zorunluluklar doğrultusunda kârlarını artırmaya
uğraşacaklardır. İşletmelerin sosyal sorumluluğunu, kaynakların toplum için en etkin
kullanımını (serbest piyasa mekanizması) sağlayacaktır. Ayrıca, Friedman yardımsever
yaklaşımların sosyal sorumluluk olmadığını ifade etmektedir. Çünkü bu pay sahiplerinin
paralarını elden nasıl çıkaracakları hakkında kendi kararlarını vermelerini engellemektedir.
B. Devletçi yaklaşım: Devlet açısından sosyal sorumluluk işletmelerin yasaların
varlığında kâr araştırmalarındaki rollerini ifade etmektedir. Toplumun ilgili taraflarına, yasal
ve politik süreçlerle yapılan düzenlemelerle, bir gizli elin vereceği hizmetten daha iyi hizmet
verileceği ifade edilmektedir. Böylece işletme faaliyetlerinin istenmeyen olumsuz etkileri
yasalarla önlenecektir.
C. Yönetimci yaklaşım: Bu yaklaşıma göre, ne gizli el ne de devletçi yaklaşım sosyal
konularda işletme liderlerine karar vermede genişlik vermektedir. Yönetimci yaklaşım,
işletmeleri ve yöneticilerinden sosyal refahın korunması ve yükseltilmesi konusunda işletmenin
ekonomik çıkarlarına mümkün olduğu kadar uygun olan, beklenen davranışlar üzerine kurulur.
1.5. Sosyal Sorumluluklarla İlgili Görüşler
Tarihsel gelişim süreci akademik ve genel politik yapı, sosyal sorumluluğun birbirine
zıt iki görüşünü ortaya koymaktadır. Bunlar; klasik ve sosyo-ekonomik görüşlerdir. Klasik
görüş, işletmelerin sadece kârlarını maksimize etme sorumluluğuyla ilgilidir. Sosyo-ekonomik
görüş ise, işletmelerin sadece işletme kârları ile değil sosyal refahın artması ile de ilgili olmaları
gerektiğini savunur.
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1.5.1. Klasik görüş
Sosyal sorumluluğun aleyhinde olan görüşlerdir. Bu dar "hissedarlar" modeli,
Friedman tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüşe göre sosyal sorumluluklar;


İşletme kârının düşüşüne,



İşletme maliyetlerinin çoğalmasına,



İşletme amaçlarının saptırılmasına,



İşletme için haddinden fazla sosyal güce,



Toplumda işletme sorumluluğunun eksilmesine neden olacaktır.
1.5.2. Sosyo-ekonomik görüş
Klasik görüşlere karşı olarak, sosyal sorumluluğun lehinde olan fikirleri ortaya koyan

bu görüşe, Elton Mayo, Peter Drucker, Adolp Berle, J. M. Keynes gibi düşünürlerin
çalışmalarında rastlanmaktadır. Bu kişilerin ileri sürdükleri farklı düşünceleri Thomas Petit iki
grupta toplamıştır:
1) Büyük işletmelerin sayısal olarak artması endüstriyel toplumda ciddi beşeri ve sosyal
sorunları beraberinde getirir.
2) Sorunlara sebep olan bu kuruluşların yöneticilerinin gerekli tedbir ve çareleri almaları
da zorunludur. Böylece işletme ya bu sorunları çözecek biçimde faaliyetlerini
değiştirmek ve yönlendirmek zorundadır ya da bu sorunları en azından iyileştirecek ve
zararlı etkilerini azaltacak şekilde hareket etmelidir.
Bu görüşe göre, sosyal sorumluluklar:


İşletmenin uzun dönem kârları,



İşletmenin sosyal sorumluluğunu destekleyen kamuoyu beklentileri,



İşletmenin geliştireceği imajı,



Herkes için daha iyi bir çevre için önemlidir.
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İşletmelerin elinde teknik, parasal ve yönetsel kaynakları vardır. Bu nedenle
zamanımızın karmaşık sosyal sorunlarının üstesinden gelebilirler ve gelmelidirler.



İşletmelerin etiksel zorunlulukları vardır.
1.6. Sosyal Sorumluluk Türleri
Carroll (1991) sosyal sorumluluğun ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik olmak

üzere dört türü olduğunu belirtmiştir. İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bu dört
farklı sorumluluk alanı belirli seviyelerde olmakla birlikte, etik ve hayırseverlik boyutu gün
geçtikçe artmaktadır.
1.6.1. Ekonomik sorumluluk
Ekonomik sorumluluklar, bütün işletmelerin ilk düzeydeki sorumluluğu olarak,
toplumun gereksinim duyduğu ve istediği mal ve hizmetleri üretmek ve temin etmek için
kaynakları uzun vadede verimli bir biçimde kullanması ve ürettiklerini kârlı bir biçimde
satmasıdır. Örgütün ekonomik sorumluluklarını yerine getirmeden diğer sorumluluklarını
yerine getirebilmesi mümkün değildir.
Ekonomik sorumlulukların unsurları:


İşletmeler için her bir hisse payına düşecek kazanç miktarını arttırmak önemlidir.



Mümkün olabildiğince en yüksek karı elde etmek önemlidir.



İşletme için güçlü bir rekabetçi pozisyon oluşturmak önemlidir.



Yüksek bir operasyonel etkinlik düzeyine ulaşmak önemlidir.



Başarılı bir işletme olmak için kar sağlamak gerekmektedir.
1.6.2. Yasal sorumluluk
İşletmenin ikinci düzeydeki sorumluluğu olan hukuki sorumluluk, tüm kanunlar ve

düzenlemeler çerçevesinde işletmenin faaliyetlerini yerine getirmesi olarak ifade edilebilir.
Başka bir ifadeyle hukuki sorumluluklar, yasal ve düzenleyici çerçeve içinde işletmenin
ekonomik sorumluluklarını yerine getirmesidir.
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Yasal sorumluluk unsurları:
Devletin ve yasaların beklentilerine uygun davranmak önemlidir. Yasal ve kurumsal



düzenlemelere uymak önemlidir.


Bir kurum olarak yasalara uyan bir vatandaş olmak önemlidir.



Başarılı bir işletme yasal gereklilikleri doğru ve zamanında yerine getirendir.



En azından asgari yasal gereklilikleri karşılayan ürün/hizmetlerin üretilmesi önemlidir.
1.6.3. Etik sorumluluk
İşletmenin ekonomik ve yasal sorumluluklarının hak ve adalet kavramlarına ilişkin

etik normları da içerdiği düşünülebilir. Etik sorumluluklar ise yasalarda yer almasa da toplumun
işletmelerden beklediği doğru ve adil davranışlarını kapsamaktadır. Etik sorumlulukların içinde
tüketicilerin, çalışanların, hissedarların ve toplumun hak ve adalete ilişkin algılamaları vardır.
İşletme bu algılamaları da dikkate alarak ekonomik sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Etik sorumluluğun unsurları:


Sosyal değerler ve etik normlara uygun bir şekilde davranmak çok önemlidir.



Toplumda yeni ve gelişen normları fark etmek ve bunlara saygı göstermek önemlidir.



Örgütün amaçlarına ulaşmayı engelleyebilecek etik normlardan kaçınmak önemlidir.



İyi bir kurumsal vatandaş sosyal değerlere ve etik normlara uyum gösterendir.



Dürüst kurum olma ve etik davranış aynı zamanda yasalara ve düzenlemelere uyumu
da beraberinde getirmektedir.
1.6.4. Hayırseverlik sorumluluğu
Hayırseverlik sorumluluğu işletmenin ülkesine, topluma tüm dünyaya yararlı

faaliyetlerde bulunma olarak açıklanabilir.
Hayırseverlik sorumluluğun unsurları:


Toplumun yardımseverlik ve hayırseverlik beklentilerine uygun davranmak önemlidir.
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Sanatın desteklenmesi önemlidir.



Çalışanların ve yöneticilerin gönüllü ve toplumsal faaliyetlerde bulunması önemlidir.

 Eğitimin desteklenmesi önemlidir.
 Toplumsal faaliyetlere destekte bulunurken temel amaç hayat kalitesinin arttırılması
olmalıdır.
1.7. Sosyal Sorumluluk Alanları
İşletmeler sosyal sorumluluklar üzerinde durduklarında, önemli bir konu ortaya
çıkar. Kime karşı sorumlu olunacak? Bu konuda beş büyük grup vardır: Hisse sahipleri ya da
sermayedarlar, İşgörenler, Müşteriler (tüketiciler), Ulusal toplum, Uluslararası toplum.
1.7.1. Hisse sahipleri ya da sermayedarlar
İlk konu, işletmenin ve onun yöneticilerinin hissedarlara veya sermaye sahiplerine
karşı olan yükümlülükleridir. İşletmelerin en önemli kaynağı sermayesidir. Sermaye sağlayan
hissedarlar bunun karşılığı belirli bir kâr beklerler. Ancak işletmelerin öncelikli rollerinin kâr
elde etmek ve bunları pay sahiplerine dağıtmak olduğu konusunda da hala bir fikir birliği söz
konusudur. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyümeleri için gerekli sermaye pay
sahiplerince sağlanacaktır. Bunun karşılığı olarak, yönetimden, kâr dağıtım ya da varlık değer
artışı şeklinde yatırımlarına mümkün olan en yüksek dönüşün sağlanmasını beklerler.
Çağdaş işletmecilik ve sosyal devlet anlayışına göre; bir bireyin elinde bulunan
tasarruf ve sermaye, sadece o bireyin değil toplumun malıdır. Böylece, birey bunu kendi
yararına olduğu kadar toplumun yararına da kullanmak sorumluluğundadır. Yani, onu
harcayamaz, toplumun genel çıkarına aykırı amaçlar için kullanamaz. Böylece işletme
yöneticileri sermayenin kullanımında birer emanetçi sıfatıyla ve sosyal sorumluluk bilinciyle
hareket etme durumundadırlar.
1.7.2. İşgörenler
Çok az sayıda işletme, işgörene saygılı özel anlaşmalara ve işveren-işgören
ilişkilerini düzenleyen yasalara ihtiyaç duyarlar. Kanunlar ve hükümetler, istihdam şekilleri,
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ödeme, sağlık, güvenlik konularında olduğu gibi, işgörenle ilgili özel sorumlulukları düzenler.
Bu düzenlemelerin sayılarının artması da bazı işgörenlerin durumunun toplumu rahatsız
etmesinin doğurduğu tepkiden kaynaklanır.
İş ahlâkı kapsamında değerlendirilmesi gereken bu konu, kanunen yasak olduğu
veya toplumsal değerlere aykırı bulunduğu halde, çocuk denecek yaşta işçileri çalıştırmak,
kadın ve çocuklara düşük ücret politikası uygulamak, ücret, terfi ve teşvik politikasında adil
davranmamak, anne olan işçilerin emzirme saatlerinde hassas olmamak ve adam kayırmak gibi
konuları kapsar.
İşletmelerin personel temin ederken uyması gereken sorumlulukları da vardır.
Özellikle otomasyonun ve nüfusun artması işsizlik oranlarının yükselmesine neden olmaktadır.
Öncelikle bu konu bir sosyal sorun olarak tehlike arz etmektedir. Ayrıca işe almada; cinsiyet,
ırk, özürlülük, mahkûmiyet veya sosyal sınıf farkı gözetme sosyal sorumluluğun diğer
boyutlarını ifade eder.
1.7.3. Müşteriler
Sosyal kapsamlı iki alan tüketicilerin dikkatini çekmektedir; sağlıklı, güvenli
ürünler ve kalite. Ürün güvenliği ve sağlığa uygunluğu; ürünü tanıtmak, onun hakkında
tüketiciyi bilgilendirmek, ürünlerin hangi hammaddelerden yapıldığı, herhangi bir tehlike arz
edip etmediği, nasıl kullanılacağı hakkında prospektüsler, kullanma kılavuzları ve etiketler
hazırlamak, ürünün üzerine tutturmak veya ambalajının içine yerleştirmek gerekmektedir.
Kalite konusunun gelişimi her geçen gün hız kazanmaktadır. Özellikle, alıcı kendine
sunulan mal veya hizmetten memnun olmadığı takdirde nasıl bir mekanizma ile işletmeye
şikâyetlerini bildirecektir? Ne tür ve ne kadar süreli garantiler verilecektir? Satış sonrası
hizmetten nasıl yararlanacaklardır ve bu tür bilgiler tüketicilere nasıl ulaşacaktır? Tabii ki, bu
tür çalışmalar, satış artırma çabalarına destek olacak bir sorumluluk konusu da sayılabilir.
1.7.4. Toplum
Toplum düzeyinde sosyal sorumluluklar iki seviyede düşünülebilir. Birincisi bölgesel,
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ikincisi ise, ulusal seviyedir. Toplumun, eldeki kaynakların etkin kullanımının ötesine yayılan
birçok sosyal ihtiyaçları vardır. Bunun bir sonucu olarak, toplumun işletmelerden bir takım
istekleri söz konusudur. Son yıllarda, hava ve su kirliliğinin kontrol altına alınması, kültürel
aktiviteler, şehir gelişim planları, yerel sağlık programları, eğitim etkinlikleri gibi birçok
istekler büyük fabrikatörlerden ilgililerce talep edilmektedir.
Toplum sık sık işletmelerden isteklerde bulunduğu zaman, işletmeler de toplumdan
değişik ihtiyaçlarının karşılanmasını istemektedirler. Bu ihtiyaçlar; konforlu ulaşım olanakları,
eşit vergiler, polis, itfaiye, su, gaz, kanalizasyon, elektrik gibi devlet hizmetleri olarak
görülmektedir.
1.7.5. Uluslararası toplum
Sosyal sorumluluk, giderek artan bir şekilde uluslararası konular içinde yer almaya
başlamıştır. Özellikle uluslararası işletmeleri ilgilendiren bir yaklaşımdır. Dolayısıyla
çokuluslu işletmeler bu konuda çok daha fazla duyarlı olmaktadır. Uluslararası işletmeler,
bilinmeyen, az tanınan, karışık ve hızlı değişen bir çevrede çalışmaktadırlar. Bu olaylar altında
sosyal çatışma sonuçları daha çok olumsuz etkiler yaratmaktadır. Dolayısıyla çok uluslu
işletmeler bu konuda çok daha fazla duyarlı olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yedinci hafta da sosyal sorumluluk davranışı konusu işlenmiştir. Sosyal sorumluluk
kavramı, sosyal sorumluluk tanımı, sosyal sorumluluğun önemi, sosyal sorumluluk
kavramının tarihi gelişimi, sosyal sorumluluklarla ilgili görüşler, sosyal sorumluluk türleri
ve işletmelerde sosyal sorumluluğun boyutları irdelenerek konu bitirilmiştir.

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Carroll’a göre, işletmelerde sosyal sorumluluk türleri arasında
sayılmaz?
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a) Ekonomik sorumluluk
b) Yasal sorumluluk
c) Klasik sorumluluk
d) Etik sorumluluk
e) Hayırseverlik sorumluluğu
2) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin müşterilerine karşı sosyal sorumluluğu
kapsamında sayılamaz?
a) Ürünün fiyatı
b) Ürünün güvenliği
c) Ürünün kalite kontrolü
d) Ürün şikâyet bürosu
e) Ürün sonrası hizmetler
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk konusunda yapılmış çok sayıda tanımın
genelinde olan ortak unsurlardan biri değildir?
a) İşletmelerin kâr elde etmek için mal ve hizmet üretmelerinin ötesinde
sorumlulukları vardır.
b) Bu sorumlulukların içinde, işletmelerin ortaya çıkmasına katkıda bulundukları
sosyal problemlerin çözümüne katkıda bulunmak da vardır.
c) İşletmeler sadece hissedarlara karşı değil, sosyal paydaşlar olan çevreye karşı
da sorumludurlar.
d) İşletmeler geniş anlamda insani değerlere hizmet etmektedir.
e) İşletmeler sadece ekonomik değerlere odaklanmaktadır.
CEVAPLAR: 1-c, 2-a, 3-e.
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8. DAVRANIŞIN PSİKOLOJİK TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
DAVRANIŞIN PSİKOLOJİK TEMELLERİ
1- PSİKOLOJİYE GİRİŞ
1.1- Psikolojinin Tanımı
1.2- Psikolojinin Konusu
1.3. Psikolojinin Amaçları
1.4. Psikolojinin Hedefleri
2- PSİKOLOJİNİN TARİHSEL TEMELLERİ
3- PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR VE BAKIŞ AÇILARI
3.1. Strüktüralizm (Yapısalcılık)
3.2. Fonksiyonalizm (İşlevselcilik)
3.3. Behaviorism (Davranışçılık)
3.4. Psikodinamik Yaklaşım (Psikoanalitik Psikoloji)
3.5. Gestaltçı Yaklaşım (Bütünlük Psikolojisi)
3.6. Hümanist (İnsancıl) Yaklaşım
3.7. Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım
3.8. Biyolojik Yaklaşım
4. GÜNÜMÜZ PSİKOLOJİSİNDE UZMANLIK ALANLARI
4.1. Deneysel Alanlar
4.2. Uygulamalı Alanlar
5. PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
5.1. Psikoloji ve Antropoloji İlişkisi
5.2. Psikoloji ve Etnoloji İlişkisi
5.3. Psikoloji ve Sosyoloji İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Psikoloji nedir?
b. Behaviorism nedir?
c. Strüktüralizm nedir?
d. Gestaltçı Yaklaşım? nedir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Psikoloji nedir

Psikoloji bilimini tanıma

Psikolojinin Tarihsel

Psikolojinin tarihsel

Temelleri

temellerinin kavranması

Psikolojide Yaklaşımlar Ve
Bakış Açıları
Günümüz
Psikolojisinde
Uzmanlık Alanları

Psikolojide yaklaşımlar ve
bakış açılarını anlama
Günümüz
psikolojisinde
uzmanlık alanlarını anlama

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak ve araştırarak

Okuyarak,
tartışarak

araştırarak

ve

Okuyarak, uygulayarak ve
araştırarak
Okuyarak, araştırarak ve
uygulayarak
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Anahtar Kavramlar
Strüktüralizm (Yapısalcılık), Fonksiyonalizm (İşlevselcilik), Behaviorism (Davranışçılık),
Psikodinamik Yaklaşım (Psikoanalitik Psikoloji), Gestaltçı Yaklaşım (Bütünlük Psikolojisi),
Hümanist (İnsancıl) Yaklaşım, Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım, Biyolojik Yaklaşım
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Giriş
Sekizinci hafta davranışın psikolojik temelleri konusu işlenecektir. Öncelikle,
psikolojiye girişi başlığı altında psikolojinin tanımı, konusu, amaçları ve hedefleri ele
alınacaktır. Daha sonra psikolojinin tarihsel temelleri, yaklaşımları ve bakış açıları olan
yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, psikodinamik yaklaşım, gestaltçı yaklaşım, hümanist
yaklaşım, bilişsel yaklaşım ve biyolojik yaklaşım incelenecektir. Son olarak ise, günümüz
psikolojisinde uzmanlık alanları ve psikolojinin diğer bilimlerle ilişkileri incelenerek bölüme
son verilecektir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
DAVRANIŞIN PSİKOLOJİK TEMELLERİ
“Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.”
KONFİÇYUS
“Her eylemin atası düşüncedir.”
R. V. EMERSO
1. PSİKOLOJİYE GİRİŞ
Psikoloji kelimesinin ilk kısmı “ruh” ya da “hayatın özü” anlamına gelen bazen de zihni
simgeleyen bir kadın figürü olarak resmedilen Yunanca “psyche” sözcüğünden gelmektedir.
Kelimenin ikinci kısmı da Yunanca “logos” sözcüğünden köken alır ve “bilgi ya da bilim”
anlamına gelir. Dolayısıyla bu ikisinin bir araya gelmesi bize psikolojinin “ruh bilimi” olduğu
fikrinin verir.
Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. İnsanoğlu merak eden ve öğrenme
ihtiyacı duyan bir varlıktır. Bu nedenle, hem kendisini hem de kendi dışındaki dünyayı anlamak
ve bilmek ister. Tüm bunları yaparken de, çevresine uyumu kolaylaşır. İnsan yalnızca çevresini
ve dış dünyayı değil, kendisi ile ilgili olayları da merak eder. "İnsan nedir?" sorusuna cevap
arar. Bu sorunun cevabını aslında bildiğini zanneder. Oysa insanın kendi hakkındaki bilgisi
düşünüldüğünden çok daha azdır. İnsanoğlu, felsefe, dinler, antropoloji, etnoloji, biyoloji,
sosyoloji gibi çeşitli bilimlerin araştırma konusu olmuştur. İnsanı inceleyen alanlardan biri de
psikolojidir. Psikoloji, insanın neden, niçin ve nasıl davrandığını araştıran bir sosyal bilim
dalıdır.
Psikoloji biliminin gerçek anlamda önemini takdir edebilmek için, psikologların bu
alanı nasıl açıkladıklarını ve araştırma ile uygulama sürecindeki hedeflerini göz önüne almak
gerekir. Birçok psikolog şu temel soruya cevap arar. İnsan doğası nedir? Psikoloji bu soruya
insanların birbirleri, fiziksel ve sosyal çevre ile olan etkileşimlerini süreçlerini inceleyerek
cevap verirler. Bu açıdan baktığınızda; psikoloji, bireysel davranışların ve zihinsel süreçlerin
bilimsel incelemesidir. Bu tanımı incelemek gerekirse en önemli kısımları; bilimsel, davranış,
bireysel ve zihinsel kısımlardır.
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Psikolojinin bilimsel yönü psikolojik sonuçların bilimsel yöntemlere uygun kanıtlarla
ortaya çıkarılmasını gerektirir. Bilimsel yöntem tarafsız bilgi toplanması ve yorumlanması için
kullanılan hata ihtimalini azaltıp güvenilir genellemeler yaptıran yöntemler bütünüdür. İçinde
problemlerin analiz edilmesi ve çözülmesini sağlayan adımlar bulundurur. Bu yöntem, objektif
olarak toplanmış bilgileri gerçekler olarak kabul eder ve sonuçlar ortaya çıkarır.
Davranış; hareket etme anlamına gelip, organizmaların çevrelerine uyum sağlama
yolları olarak bilinir. Psikolojinin konusunun büyük bölümü davranışları gözlenebilen insanlar
ve hayvanlardır. Gülümseme, ağlama, koşma, vurma, konuşma ve dokunma gözleyebileceğiniz
bariz davranışlara örnektir. Psikologlar bireyin ne yaptığını, bunu yaparken genel bir sosyal ve
kültürel içeriğe bakarak nasıl davrandığını inceler.
Psikolojik analizin öznesi genellikle bireydir. Yeni doğmuş bir bebek, genç bir atlet, yurt
hayatına alışmaya çalışan üniversite öğrencisi, orta yaşlarında kariyer değişikliği yaşayan bir
adam veya kocasının Alzheimer hastalığı sebebiyle stresli olan bir kadın olabilir. Ancak bu
özne bazen de iletişim kurmak amacıyla sembolleri öğrenen bir şempanze ya da küçük bir
labirentte gezinen beyaz bir fare de olabilir.
Birçok psikoloji araştırmacısı zihinsel süreçleri ve insan zihninin çalışma şeklini
anlamadan insan davranışlarının anlaşılmasının mümkün olmadığı kanısına vardılar. Düşünme,
planlama, yaratma ve hayal etme gibi birçok insan aktivitesi bireysel ve gizli yaşanır. Birçok
psikolog zihinsel süreçlerin psikolojik araştırmanın en önemli yanı olduğunu düşünür.
Psikolojik araştırmalar bu özel deneyimleri ortaya çıkartmak ve bu zihinsel aktivite ve süreçleri
incelemek için üstün teknikler kullanır.
Tüm bu nedenler psikolojiyi benzersiz bir bilim dalı yapmaktadır. Sosyal bilimler
çerçevesinde psikologlar büyük ölçüde bireylerin değişik ortamlardaki davranışlarını inceler.
Sosyologlar grup ve kurumların sosyal davranışları üzerine odaklanırken, antropologlar ise
davranışların kültürler arasındaki farklılığını incelerler.
1.1. Psikolojinin Tanımı

196

Psikoloji psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimelerinin
birleşmesinden meydana gelmiştir. Kelime anlamı ruh bilgisidir. Ancak değişik tanımlar
verilmesine rağmen, en genel anlamda psikoloji, "organizmanın davranışlarını inceleyen
pozitif bir bilimdir." Tanımda geçen kavramları kısaca açıklayalım.
Organizma, geniş anlamıyla her türlü canlıdır. Psikolojinin organizma teriminden
anladığı hayvan ve insandır. Psikolojinin asıl amacı insanı incelemektir. Bazı nedenlerle; (insan
davranışlarıyla karşılaştırmak amacıyla, deney aracı olarak) hayvanlar da psikolojinin konusu
içinde yer alır.
Davranış,

organizmanın doğrudan veya dolaylı

olarak

gözlenebilen tüm

etkinlikleridir. Yürümek, koşmak, ağlamak, gülmek, yemek, içmek, bisiklete binmek, saz
çalmak, konuşmak gibi eylemler birer davranıştır Bu davranışların bazıları doğrudan doğruya
gözlenebilirken (rüya görmek, öğrenmek, hayal kurmak düşünmek, duygulanmak gibi) bazıları
ise dolaylı olarak gözlenebilir (rüyanın anlatılması, düşüncenin konuşmayla açıklanması gibi).
Davranışın ortaya çıkması için insanın zihninden bir şeylerin (düşünme, problem çözme,
duygulanma, anlama, algılama vb.) geçmesi gerekir. İşte bu işlemlere “zihinsel oluşumlar” adı
verilir.
Bilim, belirli bir alanda bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen
organize bilgiler kümesi, düzenli bilgiler elde etme sürecidir. Tanımda belirtildiği gibi bilim
sadece olmuş bitmiş bilgiler yığını değil, aynı zamanda devam eden çalışmaları da içerir. Belirli
alanda elde edilen her bilgi, bilim değildir. Fizik, kimya, biyoloji, psikoloji, sosyoloji gibi
olgulara dayanan, olguları deneysel yöntemlere açıklayan bilimlere “pozitif bilim” denir.
Günümüzde kabul gören yaygın bir tanıma göre psikoloji, bütüncü bir bakış açısıyla
‘insanın ruhsal yönünü ve davranışlarını’ incelemeyi konu edinen bilim dalıdır. Bu
tanımlamada yer alan ruhsal yön; kişinin genelde, yalnızca kendisinin farkına vardığı duyguları,
düşünceleri, hayalleri, sevinç ve üzüntülerini, umut ve umutsuzluklarını ifade eder. ‘Davranış’
ise dar anlamda ruhsal yaşayışın dışa yansıyan görüntülerini, söz, tepki ve hareketleri; geniş
anlamda ise insanın içsel ve dışsal olarak bütün ruhsal süreçlerini ifade eder.
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Tüm bu açıklamalar da dikkate alınarak psikoloji; insanın iç yaşantıları ve bunların dışa
yansıyan belirtilerini bütüncü bir şekilde inceleyerek, sebep ve sonuçları hakkında düzenli
bilgiler oluşturmaya çalışan bir disiplini olarak tanımlanabilir.
1.2. Psikolojinin Konusu
Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir, insan merak eden, öğrenme
ihtiyacında olan bir varlıktır; hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anlamak ister. Elde
ettiği bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır.
İnsan yalnızca çevresini, dış dünyayı değil, kendisi ile ilgili olayları da merak eder.
"insan nedir?" sorusuna cevap arar. Bu sorunun cevabını aslında bildiğini zanneder. Oysa insan
hakkında bilgimiz, düşündüğümüzden çok daha azdır.
İnsan, felsefenin, dinlerin, antropoloji, etnoloji, biyoloji, sosyoloji gibi çeşitli alanların
konusu olmuştur. İnsanı inceleyen bilimlerden biri de psikolojidir. Psikoloji, insanın neden,
niçin ve nasıl davrandığını araştırır.
1.3. Psikolojinin Amaçları
Her bilim dalının belirli çalışma alanı ve bir amacı bulunur. Psikolojinin amaçları da
aşağıda özetlenmiştir:


Psikolojinin amacı organizmanın, özellikle insanın davranışlarını inceleyerek genel
yasalara varmaktır.



Psikolojinin çalışma alanı insan davranışlarıdır. İnsan davranışlarının ne olduğunu, nasıl
olduğunu, niçin olduğunu araştırmak, araştırma sonuçlarından hipotez, yasa, teorilere
varmak psikolojinin görevidir.



İnsan bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ister. Psikoloji de elde ettiği yasaları
yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklayabilir, önceden kestirebilir, kontrol
edebilir. Böylece, insana çevresine uyum sağlamasında yardımcı olabilir.
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Günümüzde psikolojinin bulgularından, çok değişik alanlarda yararlanılır. Eğitim, tıp,
endüstri, ekonomi gibi olaylarda psikolojik bilgiler, insanların daha başarılı olmasını
sağlamaktadır. Büyüme, gelişme, yetenekler, ilgi, zekâ, heyecan, bellek, düşünme, öğrenme
konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim alanında kullanılması ile daha sağlıklı, daha
modern bir eğitim anlayışı gelişmiştir.
1.4. Psikolojinin Hedefleri
Psikologların temel bir araştırma yaparken hedefleri, davranışı tanımlamak, açıklamak,
tahmin etmek ve kontrol etmektir. Bu hedefler psikolojinin temelini oluşturur. Söz konusu
hedefleri gerçekleştirirken şu adımlar atılır:
Ne olduğunu tanımlamak; psikolojideki ilk hedef davranış hakkında net gözlemler
yapmaktır. Psikologlar bu tür gözlemleri veri olarak değerlendirirler. Davranışsal veri, canlı
varlıkların davranışları ve davranışın görüldüğü ya da değiştiği koşulların gözlem raporlarıdır.
Araştırmacılar veri toplama türünde uygun analiz şeklini belirler ve davranışı doğru
gözlemleyip en objektif şekilde değerlendirmek için belirli yöntemler kullanırlar. Psikolojik
analizin en geniş seviyesinde araştırmacılar kişinin sosyal ve kültürel çevresini bir bütün
halinde bulundurarak davranışı inceler.
Ne olduğunu açıklamak; tanımlamalar gözlenen bilgilerden çıkarılabilirken,
açıklamalar detaylı bir biçimde gözlemlerin ötesine geçer. Psikolojinin birçok alanında ana
hedef davranışsal ve zihinsel süreçlerde rutin yolları bulmaktır. Psikologlar davranışların nasıl
gerçekleştiğini keşfetmek isterler. Olaylar beklediğinizden farklı geliştiğinde neden gülersiniz?
Hangi şartlar kişiyi intihara ya da bir başkasına tecavüz etmeye yönlendirir? Psikolojideki
açıklamalar; genelde davranışın birçok faktörünün kombinasyonu sonucunda olduğu gerçeğine
göre yapılır. Bazı faktörler (genetik yapı, motivasyon, zeka seviyesi veya kendine güven)
bireyin kendi içinde olur. Bu tür içsel belirleyiciler organizma hakkında özel bilgiler verir.
Ancak diğer bazı faktörler ise dışarıdan etki ederler.
Ne olacağını tahmin etmek; psikolojide tahminler, davranışların olabilecek şartlarda
ve ilişkilerde nasıl olabilecekleri hakkındaki bildirimlerdir. Genelde bir davranışın sebebinin
net bir açıklaması ileride gerçekleşecek diğer bir davranış hakkında tahminler yapmayı sağlar.
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Objektif bir şekilde yapılan gözlemler gibi bilimsel tahminler de denenilmesi ve yeterli kanıt
yoksa reddedilebilmesi için açık bir şekilde belirtilmelidir.
Ne olduğunu kontrol etmek; birçok psikolog için kontrol çok önemli, hatta en önemli
hedeftir. Kontrol davranışı ortaya çıkartmak ya da çıkartmamaktır.(başlatmak, sürekliliğini
sağlamak, durdurmak, yapısını ve güçlülüğünü etkilemek, oluş sıklığını belirlemek vs...)
Davranışın sebepsel açıklaması, davranışı yaratan etkenleri kontrol edebilmekten geçer.
2. PSİKOLOJİNİN TARİHSEL TEMELLERİ
Psikolojinin bir bilim alanı olması konusunda Avrupalı araştırmacıların katkısı çok
önemlidir. Psikoloji laboratuarlarının kurulması ve çeşitli araştırmaların yazılı kaynaklara
geçirilmesiyle de giderek hız kazanmıştır. Bütün bunlara rağmen insan duygu ve düşüncesi
(insan psikolojisi) doğal olarak insanlık tarihi ile başlar. Bu aşamada kişinin kendi ruh dünyası,
toplum içinde, topluma karşı hisleri davranışları; hatta tarihte yer almış bütün devletlerin siyasi,
ekonomik, kültürel ilişkileri psikoloji çatısı altında yer alır. Geçmişe bakıp bu durumun tarih
sahnesinde farklı örneklerini de rahatlıkla görebiliriz.
İstanbul’un fethi sırasında Osmanlı ordusunun Bizans surlarına hücum etmesinden bir
gece önce Anadolu yakasındaki yüksek tepelerde Osmanlı askerleri hücum hazırlıkları
yaparken sabaha kadar meşaleler yakmışlardır. Bu durumu kale burçlarından izleyen Bizanslı
gözcüler ise (gördükleri manzara karşısında dehşete düşerek), karşıda bulunan dağların,
tepelerin yandığını ve büyük bir felaketin üzerlerine doğru gelmekte olduğunu düşünmüşlerdir.
Bu korku psikolojisi çok kısa bir süre içinde bütün şehre yayılmıştır. Ne halkta ne askerde şehri
bu felaket karşısında koruyabilecek takat kalmamıştır. Bu örnek, psikolojinin kişi, toplum ve
siyasi oluşumlar üzerinde çok derin etkiler oluşturabileceğinin yaşanmış gerçek bir
göstergesidir.
Her ne kadar Avrupa’daki araştırmalar sonucu psikolojinin bilim dalı olarak kabul
görmesi 19. yüzyılda meydana gelmiş olsa da, bu alana verilen önem çok daha eski tarihlere
dayanmaktadır. Özellikle Anadolu'da bunun birçok örneği mevcuttur. Anadolu Selçuklu
Devleti döneminde psikoloji üzerine yapılan çalışmalar ve akıl hastalarının tedavileri için
açılmış olan Bimarhaneler (tımarhaneler) konuya açıklık getirmektedir. Bunların yanında 15.
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yüzyılda Avrupa’da akıl hastalarının diğer insanlar tarafından dışlandığı bilinmektedir. Bazı
papazlar bu akıl hastalarının bedenlerine sözde şeytan girdiğini ve cezalandırılmaları için
işkence görmeleri gerektiğini savunmuşlardır. Yine aynı yıllarda İspanya’da, İsviçre’de
yüzlerce insan kazıklara geçirilip yakılmıştır. Bununla birlikte 15. yüzyılın ortalarında Osmanlı
Devleti’nde akıl hastaları İkinci Beyazıt tarafından Edirne'de yaptırılan akıl hastanesinde
müzik, su sesi, güzel kokularla tedavi edilmişlerdir. Söz konusu hastane günümüzde de müze
olarak sergilenmektedir.
Psikolojinin zihinsel temelleri çok eskilere dayanmasıyla birlikte, modern bir bilim olarak
ortaya çıkması yenidir. Psikoloji, eski felsefi geleneğinden ayrılıp modern bir bilim olarak
yoluna devam etmesini, insan doğasına ait soruları cevaplandırırken kullandığı metotlara
borçludur.
18. yüzyılın ilk dönemlerinin Alman matematikçisi ve filozofu Gottfried Wilhelm
Leibnitz (1646–1716) Monadologie teorisini geliştirmiştir. Leibnitz’e göre tüm gerçekliğin
bireysel elementleri olarak düşündüğü “monad”lar fiziksel olmayan atomlardır. Hatta bunlar
tam anlamıyla maddesel bile değildir. Her bir monad yayılmayan bir ruhsal varlıktır. Leibnitz
her bir monadın doğası gereği ruhsal olmasına rağmen bazı fiziksel madde özellikleri de
taşıdığını ısrarla iddia etmiştir.
Bir asır sonra, Johann Friedrich Herbart (1776–1841) Leibnitz’ci bilinçaltı görüşe
başlangıç eşik kavramını getirmiştir. Eşiğin altındaki fikirler bilinçaltıdır. Bir fikir bilinç
seviyesine yükseldiğinde, (Leibnitz'ın deyişiyle) tam algısı oluşur; fakat Herbart bunun da
ötesine gitmiştir. Bir fikrin bilince yükselmesi için, daha önceden bilinçte olan fikirlerle
uyuşabilmesi gereklidir. Bunlarla uyum içinde olmayan fikirler, aynı zamanda bilinçte
barınamazlar ve konuyla ilgisi olmayan fikirler bilinçaltına itilirler ve Herbart'ın bastırılmış
fikirler (inhibited ideas) dediği fikirleri oluştururlar.
Ayrıca Fechner da bilinçaltı teorilerin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Başlangıç
veya eşik kavramını kullanmıştır, fakat onun önerisi zihnin bir buz dağına benzediği
yönündedir. Buzdağının önemli bir bölümü yüzeyin altında kalan ve görünmeyen buzdağıdır,
zihnin gözlemlenemeyen güçler tarafından idare edilen bölümünü temsil eder. Bu benzetme
Freud üzerinde de büyük bir etki bırakmıştır.
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1888 yılına kadar, psikoloji üzerine çalışmalar yürüten insanlar, üniversitelerin felsefe
bölümlerinde çalışabilmekteydiler. Pennsylvania Üniversitesi 1888 yılında James McKean
Cattell'ı dünyanın ilk psikoloji profesörü olarak göreve atanmıştır ve böylelikle psikoloji
kendini akademik alanda da ispat etmiştir. Cattell, "psikoloji profesörü" unvanına sahip olan
dünyadaki ilk isim olmuştur.
1908 yılında William McDougall isimli İngiliz bir psikolog, psikolojiyi ilk kez "davranış
bilimi" olarak tanımladı. Böylelikle psikoloji ilk kez tam zeminle tanımlanmış ve literatüre
"davranış bilimi" olarak geçmiştir.
Psikolojinin bilim olarak kabul görmesinin ardından konu ile ilgili değişik görüşleri
benimseyen farklı okullar da ortaya çıkmıştır. Bu okullardan biri yapısalcılık (structuralism)
okuludur. Wilhelm Wundt ilk psikoloji laboratuarını kurduğu zaman psikolojinin konusunun
bilinç ve bilinci meydana getiren zihinsel olaylar olduğunu ileri sürmüştür. “Struktur“,
Almancada yapı, bünye anlamına gelir. Psikoloji alanında ilk bilimsel çalışmalara girişen
Wundt ve arkadaşları, bilinç olaylarının yapısal açıdan çözümlenmesi ile psikolojik olayların
daha iyi anlaşılabileceğini ortaya atmışlardır. Yapısalcılar her öğenin bir duyum olması
gerektiğini düşünmüşler ve bu öğelerin incelenmesi için içebakış dedikleri özel bir teknik
kullanmışlardır.
Bir başka okul ise Darwin ‘in evrim kuramından etkilenen ve kurucuları William James
ve John Dewey olan işlevselcilik (functionalism) dir. James'in 1890'de yayımlanan "The
Principles of Psychology" (Psikolojinin İlkeleri) kitabı işlevci bakışı ortaya koyan klasikleşmiş
bir eserdir. İşlevselciler, yalnızca zihin yapısını değil, davranışın ve zihinsel yaşamın uyumsal
işlevlerini de incelemişlerdir.
1910'lu ve 1930'lu yıllarda John B. Watson tarafından geliştirilen Pavlov ile Dashiel 'in
öncülüğünde geliştirilen davranışçılık (behavioralism) okulu ise içe bakış tekniğini tümüyle
reddeder ve psikolojinin sadece davranışların incelenmesi ile sınırlandırılması gereken bir bilim
olduğunu ileri sürer.
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Başka etkili bir okul ise Gestalt Psikolojisidir ve 1900’lerde Almanya'da gelişmiştir. Bu
okul diğer okulların parçacı yaklaşımına karşı çıkar ve bu okulun psikologlarına göre
davranışlarımız ve yaşantılarımız basit öğelerin birleşiminden oluşmaz.
Psikoloji okulları bu tartışmaları sürdürürken psikiyatri uygulama alanında psikoanaliz
denen başka bir görüş doğdu. Psikoanaliz 1885 ve 1939 yılları arasında Sigmund Freud (18561939) tarafından ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Nevrotik hastalardan edindiği izlenim ve
bilgilere dayanarak Freud bastırılmış içgüdülerin kişilik yapısında önemli rol oynadığını ileri
sürerek bir tedavi yöntemi ve kişilik kuramı geliştirmeye çalışmıştır.
Günümüzde bahsi geçen psikoloji okullarının çoğu yok olmuş ve iki genel yaklaşım,
insancıl (humanistic) ve modern davranışçılık görüşleri hâkim olmuştur. Her iki yaklaşım
davranışın farklı yönlerini inceleme konusunda yarar sağlamaktadır.
3. PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR VE BAKIŞ AÇILARI
Psikoloji felsefeden ayrılıp bağımsız bir bilim haline geldikten sonra (kısmen de olsa)
bazı filozofların düşünce biçimlerinin etkisinde kalmıştır. Sistem ve ekol halinde gelişen
psikoloji akımları ortaya çıkmıştır. Ekoller genellikle tek yanlı ve determinist anlayışta
görüşlerdir. İncelemek istedikleri konuyu temel öğeler açısından ele alırlar. Psikolojinin belli
başlı ekolleri Strüktüralizm (yapısalcılık), zihin yapısı ile ilgili; Fonksiyonalizm (İşlevselcilik)
zihin göreviyle ilgili psikoloji; Behaviorizm (davranış psikolojisi), Psikanalitik Psikoloji,
Gestalt psikolojisidir. 20. asır psikolojisi zihinsel süreçleri açıklamak için iç gözlem yöntemini
kullanan yapısalcılıkla başladı, daha sonra psikanalitik psikoloji gelişti. Bu süreçte de
Yapısalcılığa karşı olan Davranışçılık ve Gestalt psikolojisi gibi akımlar ortaya çıktı. Daha
önceki okulların tek yanlı determinist (belirleyici) görüşlerine tepki olarak da, hümanistik
(insancıl) psikoloji doğdu.
2. Dünya Savaşı sırasında ise ekoller önemini kaybederek, görüşler yavaş yavaş
birbirine yaklaştı. Teorisyenler ve araştırmacıların aynı miktarda katkıda bulunduğu çoğulcu
anlayış, ekollerin tek yanlı anlayışı yerine geçti. Psikolojinin günümüzdeki durumunu daha iyi
anlamak için yaklaşımları kısaca gözden geçirmek gerekir:
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3.1. Strüktüralizm (Yapısalcılık)
1879 da Wilhelm Wundt’un psikoloji laboratuarını kurması ile deneysel psikolojinin
temelleri atılmıştır. Bu laboratuarda psişik olaylar (fizik olayları gibi) incelenmeye çalışılmıştır.
Wundt ilk çalışmalarında duyum ve imgeleri araştırmıştır. Wundt ve izleyenleri karmaşık
zihinsel yaşantıların yapısını incelemeye çalışmışlardır. Bu nedenle bu ekole yapısalcılık
denilmiştir. Örnek aldıkları bilim dalı ise kimya olmuştur. Kimyada, nasıl birleşik maddelerin
yalın elementlerden oluştuğu çözümleme ile anlaşılıyorsa, karmaşık bilinç olaylarının yapısal
açıdan çözümlenmesi ile de psişik olayların daha iyi anlaşılıp açıklanabileceği ileri sürülmüştür.
Bunlara göre, psikolojinin amacı, bilincin karmaşık yapısını çözümlemek zihnin en
yalın öğelerini araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkileri bulup yasalar halinde formüle etmektir.
Artık duyumlar, algılar, anılar laboratuarda incelenmeye başlanmıştır. Yapısalcıların
araştırmalarında kullandıkları yöntem iç gözlem ve deneydir. Temsilcileri Wundt ve
Titcher’dir.
3.2. Fonksiyonalizm (İşlevselcilik)
William James, James B. Angell ve John Dewey gibi Amerikan filozoflarının ve
eğitimcilerinin oluşturduğu ekoldür. Sonradan Angell, Woodworth gibi, zamanın genç
psikologları katılmışlardır. Fonksiyonalistler, yapısalcıların görüşlerine karşı çıktılar; onlara
göre bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğunu bilmek önemlidir. Yani bilincin amacı ve
işlevini bilmek asıl amaç olmalıdır. Bunlara göre insan davranışlarını anlamak için sadece bilinç
olaylarını çözümlemek yoluyla incelemek yeterli değildir. Bilinç incelenmelidir ama bunun
yanında insanın çevresine uyumunda yardımcı olacak, öğrenme gibi duyum davranışları da
incelenmelidir. İşlevselcilik davranışı, çevreye uyum süreci olarak tanımlamıştır. Bu ekolün
amacı algılama, düşünme, duygulanma gibi içsel eylemlerin, hayatta karşılaşılan çeşitli
problemlerin çözümlenmesine nasıl yardım ettiğini açıklamaktır. İşlevselciler eyleme ve
yararcılığa dönüktür. Fonksiyoncular, yöntem olarak iç gözlem ve gözlemi kullanmışlardır.
Davranışları, özel olarak da öğrenmeyi açıklamaya çalışmışlardır.
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Farklılıklarına rağmen işlevcilik ve yapısalcılık psikolojinin gelişebilmesi için
entelektüel bir bilgi birimi oluşturmuştur. Günümüzde psikologlar davranışın hem yapısını hem
de fonksiyonunu incelemektedirler.
3.3. Behaviorism (Davranışçılık)
Birinci Dünya Savaşı sıralarında behaviorist denilen bir grup Amerikan psikologu,
yapısalcılığa ve işlevselciliğe karşı olarak çıkmışlardır. Bilincin iç gözlem yöntemi ile
incelenmesini eleştirmişlerdir. Bilinç hallerinin değil, gözlenebilir durumların (davranışların)
incelenmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Davranışçılara göre, gerek yapısalcıların, gerekse
işlevselcilerin kullandıkları iç gözlem yönteminin kullanılması bilime aykırıdır. Psikolojinin
bilim haline gelebilmesi için gözlenebilir, ölçülebilir fenomenlerin doğa bilimlerinde kullanılan
objektif ve bilimsel yöntemlerle incelenmesi gerekir.
Davranışçıların önde gelen temsilcileri Watson, Pavlov ve Dashil’dir. Bunlar bilinç
kavramını bir yana bırakıp davranışları incelemişlerdir. Davranışçılara uyaran-tepki (stimulusresponse) psikologları da denir. Davranışçılar, gözlem ve deney yöntemini kullanmışlardır.
Davranışçılar, organizma ve çevre ilişkilerinin insan ve hayvanlarda birbirinin aynı olduğu da
iddia etmişlerdir. Böylece, hayvanlar üzerinde psikolojik araştırmalar yapmışlardır. Örneğin
Pavlov koşullu öğrenme deneylerini köpekler üzerinde yapmıştır.
3.4. Psikodinamik Yaklaşım (Psikoanalitik Psikoloji)
19. asrın sonlarında Sigmund Freud öncülüğünde ile bir grup hekim, fiziksel veya
organik kaynakları bulunamayan akıl ve ruh hastalıklarını psikolojik açıdan incelemeye
çalışmışlardır. Bu doğrultuda öncelikle hipnoza başvurulmuştur. Daha sonraları da psikanaliz
yöntemi geliştirilmiştir. Freud akıl hastalıklarının psikolojik nedenlerini incelerken
“Bilinçaltı”nı keşfetmiştir. Freud ve arkadaşları psikoz ve nevrozların çoğunun, kişinin
çocukluktan itibaren tatmin edilmemiş olan arzu ve ihtiyaçlarının baskı altına alınmasından,
bilinç dışına itilmesinden meydana geldiğini öne sürmüşlerdir. Kliniklerde yaptıkları
deneylerde bunu kanıtlamaya çalışmışlardır
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Freud’a göre içsel yaşantılar bilinçlilik bakımından birbirinden farklı üç düzeyde
bulunurlar. Bunlardan tam bilinç düzeyinde kişi, anılar, düşünceler, duygular gibi içsel
yaşantıların farkındadır. Bilinç tam olarak aydınlıktır. İkinci düzey bilinç öncesidir, burası
bilince yakın olan anıların, arzuların bir deposu gibidir. Kişi bunların farkında değildir, ama
istediği anda bilinç alanına çıkabilir. Üçüncü düzey ise bilinçaltıdır. Burada kişinin istediği
zaman bilinç alanına çıkaramadığı varlıklarından bile haberdar olmadığı duyguları, düşünceleri,
anıları, dürtüleri bulunur. Bilinçaltında bulunan bu düşünceler yok olmazlar. Kişiyi rahatsız
eder, davranışlarını şu ya da bu şekilde etkilerler. Bilinçaltı düşünceleri rüya ve hayallerde
ortaya çıkar.
Freud’a göre anormal davranışlar, aslında insanların ruhsal çatışmalarından
kurtulabilmek için başvurdukları çabalardır. Bu nedenle bu davranışlar asla anlaşılmayacak
olan davranışlar değildir. Normal davranışlarla aralarında yalnızca bir derece fark vardır. Freud
ayrıca kişilik konusunda da yeni bir görüş getirmiştir. İnsanın id-ego-süper ego denilen üç
yanını ve bunların etkileşimini incelemiştir.
3.5. Gestaltçı Yaklaşım (Bütünlük Psikolojisi)
Max Wertheimer, Kurt Kafka, Kurt Lewin gibi Alman psikologlarından oluşan
psikoloji ekolüdür. Gestalt psikolojisinin temsilcileri davranışların bir bütün olduğunu, bunun
parçalara ayrılamayacağını savunmuşlardır. Algı ve bellek konusunda inceleme yapmışlardır.
İç gözlem, gözlem ve deney yöntemlerinden yararlanmışlardır. Görüşleri özellikle eğitim
alanında kullanılmıştır. Gestalt psikolojisine göre parçaların bir bütünlük içinde anlam
kazanması önemlidir. Tek tek anlamı olmayan parçalar bütünlük halinde anlam kazanır.
Örneğin bir tablo, tuval, boya ve renklerin toplamından çok daha farklı bir şeydir.
3.6. Hümanist (İnsancıl) Yaklaşım
Varoluşçu felsefe akımının görüşlerini benimseyen günümüz psikoloji akımıdır. Bu
yaklaşımın öncü ve temsilcileri Rogers, Maslow, Sartre, Charolette Bühler, Frankl, Binswagner
olup Gestaltçılardan etkilenmiştir. Davranışçı ve psikanalitik yaklaşımlara karşı görüşleri
vardır. Özellikle insanı ele alışları açısından öteki ekollerden ayrılırlar. Bu yaklaşıma göre
insan kendine göre bir değerdir, belli bir toplum düzeninin ya da iş örgütünün aracı haline
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getirilmemelidir. İnsan kendisinden, davranışlarından, oluşturacağı kimliğinden kendisi
sorumludur. Hayatı kendisi için yaşamaya değer, anlamlı bir hale getirmek kişinin kendisine
düşer. Ölümlü olan insanın hiçbir yaşantısı tekrar etmeyecektir. Geçmiş ya da gelecek değil,
içinde yaşanılan an önemlidir. İnsan için bilim amaç değil, ancak araç olabilir. İnsanı tanırken
dogmatik görüşlerden kaçınmak gerekir. İnsan davranışlarını denetim altına almak yerine, daha
çok özgürlüğe yer verilmelidir. İnsanı anlamak için onun içyapısını bilmek gerekir. Bunun için
iç gözleme başvurmak zorunludur. İnsan cansız bir nesne olmadığından, dıştan bakılarak
davranışları tahmin edilemez. Bu akım insanı inceleme yöntemini getirmiştir. Psikolojiyi bir
bakıma yeniden felsefeye yaklaştırmıştır.
Psikolojinin amaçlarından biri insan davranışlarını kontrol etmektir. Oysa Hümanistik
yaklaşımda olanlar, psikolojik kontrolün insanlığın zararına kullanılabileceği inancındadırlar.
Örneğin, iyi insan yetiştirmek doğru amaç gibi gelebilir. Ancak bu konuda çok çeşitli görüşler
ortaya atılabilir.
3.7. Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım
Bilim ve biliş (cognition) olguları hep insanın ilgisini çekmiş, değişik yaklaşımların
konusu olmuştur. Bilgi edinme ve bilinçli duruma gelme sürecinin öğrenme ve davranış
üzerindeki etkileri psikolojinin konusunu oluşturur.
Günümüz biliş anlayışında iki yaklaşım göze çarpar. Bunlardan biri Bilgi işleme
yaklaşımdır. Bunda düşünceyi ve usavurma (akıl yürütme) süreçlerini açıklamak amaçtır. Bu
yaklaşım insan zihnini çeşitli programlara göre bilgi edinmek, bilgiyi işlemek, depolamak ve
kullanmak üzere tasarlanmış gelişkin bir bilgisayar sistemi olarak ele alır.
Diğer yaklaşım Jean Piaget’nin çalışmalarına dayanan yaklaşımdır. Gelişme psikolojisi
alanındaki çalışmaları ile tanınan Piaget, çocuğun yetişkinliğe değin bir dizi zihinsel gelişim
evrelerinden geçtiğini savunmuştur. Piaget, çocukta dört gelişim evresi saptamıştır. Piaget’nin
gelişme ile ilgili görüşleri eğitim anlayışında değişiklikler getirmiştir. Belli kavramların
özümlenebilmesi için zihinsel gelişmede belli aşamaların tamamlanmış olmasının gereği
anlaşılmıştır. Öğretmenin görevi çocuğa yalnızca bilgi aktarmak değil, ona dünyayı
keşfetmesinde rehberlik etmektir.
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ABD’li psikolog ve eğitimci Jerome S. Bruner, küçük çocuklarda algı, öğrenme, bellek
gibi biliş biçimleri konularındaki çalışmaları ile eğitim anlayışında etkili olmuştur. Çalışmaları,
ders programlarının yeniden düzenlenmesini sağlamıştır. Bruner’e göre; bütün çocuklarda
doğal bir merak ve değişik konulara ilgi vardır. Hangi gelişim amacında olursa olsun her
çocuğa uygun biçimde verilmesi koşuluyla her konuyu öğretmek mümkündür.
3.8. Biyolojik Yaklaşım
Buna psikobiyolojik yaklaşımda denilebilir. ABD’li psikiyatr Adolf Meyer`in
öncülüğünü yaptığı Psikiyatri Okulu’nun yaklaşımıdır. Meyer, insanı bütünselliği olan
biyolojik bir birim olarak kabul eder. İnsan davranışını anlayabilmek için psikoloji ve
sosyolojiden yararlanmak gerekir. Meyer’e göre zihinsel bozukluklar organik ve kalıtsal
etkenlerin karmaşıklaştırdığı gerçekçi olmayan beklentiler ve yanlış alışkanlıkların sonucunda
ortaya çıkar.
4. GÜNÜMÜZ PSİKOLOJİSİNDE UZMANLIK ALANLARI
Günümüz psikolojisinde uzmanlık alanları “Deneysel Alanlar” ve “Uygulamalı
Alanlar” olarak ayrılmıştır. Deneysel alanlar daha çok akademik odaklı araştırmalar içerirken;
uygulamalı alanlar söz konusu akademik çalışmalarla elde edilen bilgileri pratik hayata
uygular.

4.1. Deneysel Alanlar
Deneysel alanlarda psikolojinin amacı daha çok teorik bilimsel araştırmalardır. Bu
nedenle Akademik Psikoloji de denilir. Bunlar:
Genel Psikoloji: Psikoloji ile ilgili prensipler oluşturan ve davranışın temellerini
araştırarak, psikolojinin temel kavramlarına anlam kazandıran psikoloji dalıdır.
Genetik Psikoloji: Davranışların ortaya çıkmasından itibaren gelişmesini, gelişme
dönemlerini araştıran psikolojidir.
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Deneysel Psikoloji: Laboratuar deneylerinin yapıldığı, hipotezlerin gerçekleşmesi ile
ilgili deneysel araştırmaların sürdürüldüğü ve davranışların açıklandığı psikoloji dalıdır.
Sosyal Psikoloji: toplum içerisinde bireyin davranışlarını, bireyin toplumla ilişkilerini
ve toplumun bireyi etkilemesi ile ilgili olaylar üzerinde araştırmalarını sürdüren psikolojidir.
Çocukluk, Gençlik, Yetişkinlik Psikolojisi: Çocukluk psikolojisi, bebeklikten ergenlik
dönemine kadar olan davranışlarda, gençlik psikolojisi 12–20 yaşları arasındaki davranışlarda,
yetişkinlik psikolojisi 20 yaştan itibaren meydana gelen davranış değişmelerini ve gelişmelerini
araştıran psikoloji alanıdır.
Fizyolojik Psikoloji: İnsanın anatomik yapısı, sinir sistemi, salgı bezleri vb. fizyolojik
olayların davranışlarla ilişkisini araştıran psikoloji dalıdır.
Karşılaştırmalı Psikoloji: Farklı cinslerde görülen davranışların karşılaştırılmasını ve
farklılıklarını inceleyen psikoloji dalıdır.
Ayrıca insan davranışlarını inceleyen “insan psikolojisi”, hayvan davranışlarını
inceleyen “hayvan psikolojisi” başlıca uzmanlık alanları olarak sıralanabilir.
4.2. Uygulamalı Alanlar
Uygulamalı psikoloji ise deneysel alanlardan elde edilen bulguların günlük hayatta
karşılaşılan sorunların teşhisini kolaylaştırmak amacıyla kullandığı alanlardır. Bunlardan
bazıları; Eğitim psikolojisi, Kimlik psikolojisi, Endüstriyel psikolojisi vb. dir.
Eğitim Psikolojisi: Psikolojinin algılama, öğrenme, düşünme, motivasyon, heyecan,
zekâ ve kişilik çevre-insan etkileşimini araştıran, alanlarındaki bulguların eğitime uygulanması
ile gelişen bir alandır. Eğitim ve öğretim alanındaki birçok problemin çözümünde bu teorik
(kurumsal) bilgilerden yararlanılmıştır.
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Klinik Psikolojisi: İnsanların zekâ, kişilik, ruh hastalıkları gibi çeşitli konulardaki
problemlerinin teşhis edilmeleri ile ilgili olarak geliştirilen çeşitli teknikler üzerinde çalışılan
uygulamalı psikoloji dalıdır. Kliniklerde çeşitli ruh hastalıkları teşhis edilir. Psikologlar,
özellikle klinik psikolojide psikiyatristlerin yardımcısı olarak çalışırlar.
Endüstri Psikolojisi: Psikolojinin verilerinden yararlanarak endüstriyel işe göre
elaman seçme, üretilen araç ve gereçleri insan yapısına uygun olarak düzenleme, çalışanların
psikolojik problemlerini çözme amacıyla araştırma yapan bir daldır.
Hukuk Psikolojisi: Hukuk alanında psikolojinin teorik bilgilerinden yararlanan
psikoloji dalıdır. Sanık ve tanığın psikolojik durumları, sorgulanması, yargılanması ve yasalar
karşısında insanların tutum ve tavırlarını araştıran alanlardan biridir. Sanık ve tanığın
tanımlanması, suçlu insana karşı gösterilen tavır değişmeleri, cezaevi şartlarında yapılan
düzenlemeler, bu çalışmaların bir sonucudur.
5. PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
Her bilim dalının diğerleri ile ilişkisi olduğu gibi Psikolojinin de diğer bilimlerle ilişkisi
bulunur. Ancak birbirlerine yakın olan bilim dallarının ilişkisi diğerlerinden daha yoğun olması
da kaçınılmazdır. Örneğin psikoloji bilimi, insanı konu olarak ele alan antropoloji, etnoloji ve
sosyoloji gibi bilimlerle diğerlerine nazaran daha yakındır.
5.1. Psikoloji ve Antropoloji İlişkisi
Antropoloji, insanı inceleyen bilim dalıdır. İnsanın gelişim sürecini, ırkları inceler. Elde
ettiği sonuçlar günümüz psikolojisine ışık tutar. Antropoloji ikiye ayrılır.
Fiziki Antropoloji: İlkel insandan günümüz insanına kadar insanın vücudunda meydana
gelen değişiklikleri inceler.
Sosyal Antropoloji: İlkel insandan günümüze kadar insanın davranışlarında,
düşüncelerinde kültüründe meydana gelen değişiklikleri inceler.
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Psikoloji, insan davranışlarını anlamak için insanın kökenini inceleyen Antropolojiden
faydalanır.
5.2. Psikoloji ve Etnoloji İlişkisi
Etnoloji, insan toplumlarının günümüzde ya da tarih öncesi dönemlerde yaşayan ilkel
toplulukların kültürlerini inceler. İnsanın, kişiliği, algıları, kanıları üzerinde içinde yaşadığı
kültürün etkisi oldukça çoktur. Bu nedenle Etnoloji çalışmaları psikolojiye yardımcı olur.
5.3. Psikoloji ve Sosyoloji İlişkisi
Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumun yapısını, toplumsal sistemleri inceler. Toplum
bireylerin bir araya gelmesiyle oluştuğuna göre sosyoloji ile psikoloji oldukça yakından ilişkili
olan iki bilim dalıdır. Ayrıca her iki bilimin ortak ürünü olarak sosyal psikoloji dalı doğmuştur.
Ancak bu iki bilim dalının oldukça farklı yanları ve çalışma alanları da bulunmaktadır. Örneğin,
sosyoloji yalnızca insan toplumlarını incelemesine karşın psikoloji bazı nedenlerle hayvanları
da inceler.
Ayrıca psikolojinin, fizyoloji, siyaset bilimi, istatistik, hukuk, psikiyatri, felsefe, iktisat
ve coğrafya gibi bilim dallarıyla da yakın ilişkileri söz konusudur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sekizinci hafta davranışın psikolojik temelleri konusu işlenmiştir. Öncelikle,
psikolojiye girişi başlığı altında psikolojinin tanımı, konusu, amaçları ve hedefleri ele
alınmıştı. Daha sonra psikolojinin tarihsel temelleri, yaklaşımları ve bakış açıları
incelenmiştir. Son olarak ise, günümüz psikolojisinde uzmanlık alanları ve psikolojinin
diğer bilimlerle ilişkileri incelenerek bölüme son verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Psikolojiyi bir bakıma yeniden felsefeye yaklaştıran yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Yapısalcılık Yaklaşım
b) İşlevselcilik Yaklaşım
c) Davranışçılık Yaklaşım
d) Hümanist Yaklaşım
e) Bilişsel Yaklaşım
2) Psikoloji bilimindeki temel amaçlardan hangisi davranışların önceden tahmin edilmesi
ile ilgilidir?
a) Betimleme
b) Açıklama
c) Kontrol
d) İnceleme
e) Yordama
3) Aşağıdakilerden hangisi Uygulamalı psikolojinin alt dallarından biri değildir?
a) Eğitim psikolojisi
b) Fizyolojik psikoloji
c) Klinik psikoloji
d) Hukuk psikolojisi
e) Endüstri psikoloji
CEVAPLAR: 1-d, 2-e, 3-b.
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9. BENLİK VE DAVRANIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
BENLİK VE DAVRANIŞ
GİRİŞ
1. BENLİK NEDİR?
1.1. Benlik Tanımı
1.2. Benlik Oluşum Süreci
1.3. Benlik Gelişim Süreci
1.4. Benlik İşlevleri
1.5. Benliğin Bileşenleri
1.6. Benlik Kuramları
1.7. Benlik Kavramının Alt Öğeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Benlik nedir?
b. Benlik ve Davranış arasında nasıl bir ilişki vardır?
c. Benlik işlevleri nelerdir?
d. Benlik bileşenlerinin insanlar için önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Benlik Oluşum Süreci
Süreci

Benlik oluşum süreci
Süreci kavranır

Benlik Gelişim

Benlik gelişim
anlaşılır

Benlik İşlevleri

Benlik işlevleri kavranır

Benliğin Bileşenleri

Benliğin bileşenleri anlaşılır

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak ve araştırarak

süreçleri Okuyarak,
tartışarak

araştırarak

ve

Okuyarak,
tartışarak

araştırarak

ve

Okuyarak,
tartışarak

araştırarak

ve
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Anahtar Kavramlar
Benlik algısı, benlik saygısı, benlik tasarımı, benlik imgesi, benlik farkındalığı, benlik bilinci,
benlik kurgusu, benlik yeterliği, benlik sunumu, benlik ayarlaması/kendini ayarlama, kendini
gerçekleştirme ve benlik karmaşıklığı
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Giriş
Bu hafta benlik ve davranış konusu incelenecektir. Öncelikle benlik nedir? Sorusu
çerçevesinde benlik tanımı, benlik oluşum süreci, benlik gelişim süreci, benlik işlevleri,
benliğin bileşenleri ve benlik kuramları geniş bir şekilde incelenecektir. Daha sonra benlik
kavramının alt öğeleri olan benlik algısı, benlik saygısı, benlik tasarımı, benlik imgesi, benlik
farkındalığı, benlik bilinci, benlik kurgusu, benlik yeterliği, benlik sunumu, benlik
ayarlaması/kendini ayarlama, kendini gerçekleştirme ve benlik karmaşıklığı kavramları ortaya
konulacak.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
BENLİK VE DAVRANIŞ
İlim, ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır
(Yunus Emre)
İnsanoğlu var olduğu günden beri, kendini ve davranışlarını anlamaya çalışmıştır.
Cassirer’in de belirtmiş olduğu gibi din odaklı yaşantıların en üst düzeyinde “Kendini Bil!” bir
kanun olarak yer alır. Felsefenin de temel uğraşı, insanın kendini bilmeye çalışmasıdır. Bu
düşünce “Kendini bilen Rabbini bilir” hadis’inde ve Herakleitos’un felsefeyi “kendimi
araştırdım” sözüyle özetlemesinde net olarak görülür. Kısaca, insanoğlu tarih boyunca “ben
kimim” sorusuna çeşitli sistemler içinde cevap aramıştır.
Bilimsel açıdan, insanın kendisini ve davranışlarını anlama ihtiyacı ve çabası
Psikolojinin doğumuyla sonuçlanmıştır. Psikoloji bilimi içerisinde benlik kavramının ele
alınması William James’in “The Principle of Psychology” adlı eseriyle başlamıştır. James bu
eserinde benlik kavramının “bilinen benlik” (self as knower) ve “bilen benlik” (self as know)
olarak iki boyutta düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca James bilimin konusunun ise
“bilinen benlik” olmasının zorunlu olduğunu eklemiştir. Burada bilen benlik özne (I) bilinen
benlik ise nesne (me) dir. Konu bilginin nesnesi olduğuna göre, benlik bilime konu edildiğinde
“nesne” durumuna geçer. Bu nedenle psikolojinin konusu bilinen benliktir.
Benlik kavramı (self-concept), son elli yıldır üzerinde en çok tartışılan psikoloji
kavramlarından biridir. Bu kavram, ‘gelişimi, tek veya çok boyutluluğu, ilişkisi kurulan diğer
kavram ve alanlar’ gibi bir çok yönden inceleme konusu olmuştur. Örneğin, Markus ve Zajonc,
psikoloji açısından benlik kavramını, bireyin bilişinin temel bileşeni olarak ele alırken, Erikson,
benlik kavramının, psikolojik stres ve çatışmanın kaynağı olduğunu ifade etmiştir. Kaplan ise,
sosyoloji açısından değerlendirerek, benlik kavramının, hem bir sosyal ürün hem de sosyal bir
güç olduğunu iddia etmiştir.
William James ayrıca, öz-deneyimin üç bileşenini de belirlemiştir. Maddesel ben
(çevredeki fiziksel nesnelerle birlikte cismani öz), sosyal ben (başkalarının sizi nasıl gördüğüne
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ilişkin farkındalığınız) ve manevi ben (özel duygu ve düşünceleri izleyen öz). James’e göre,
kimliğinizle ilişkilendirdiğiniz her şey bir bakıma ben’in bir parçası haline gelir. Bu da
insanların aile fertlerinden ya da arkadaşlarından biri (ben’in bir parçası) saldırıya uğradığında
neden savunmaya geçtiklerini açıklayabilir.
Benlik kavramı, bireyin kendine ilişkin bilinçli algılarından oluşur. Yani, insanın
kendisini tanıma ve değerlendirme şeklidir. İnsanın iç varlığını oluşturduğundan aynı zamanda
da anlaşılması zor ve karmaşık bir kavramdır. Kısacası, kendimiz hakkında ne düşündüğümüz
veya neler hissettiğimizdir. Benliğinizle ilgili düşünceniz nedir? Benliğinizin dünyayla uyumlu
şekilde tepki verdiğini düşünüyor musunuz? Arkadaşlarınıza ve ailenize tutarlı bir benlik
göstermeye çalışıyor musunuz? Olumlu ve olumsuz deneyimlerinizin benliğiniz hakkında
düşünme biçiminiz üzerindeki etkisi nedir? Bu bölümde bu ve benzeri sorulara cevap bulmaya
çalışacağız.

1. BENLİK NEDİR?

Üç adam yürüyordu yolda
O yürürken yol boyu:
Olduğu adam,
Arkadaşlarının gördüğü adam,
Olmak istediği adam.
(Anonim)

Benlik öncelikle kendimizle ilgili inançlarımızın bütünüdür. Önemli olduğunu
düşündüğümüz özelliklerimiz nelerdir? Hangi konularda iyiyiz? Zayıf yönlerimiz nelerdir? Ne
tür durumları tercih ederiz? Birisi kendisini gol kralı meşhur bir futbolcu olarak düşünebilir.
Başka biri yazarlığa meyilli, ünlü bir köşe yazarı olduğunu düşünebilir. Bir başkası da, kendisini
ülkenin en zengin adamı olmak gibi geleceğe yönelik bir amaç açısından düşünebilir. Kim
olduğumuza dair sahip olduğumuz inançların tümüne birden benlik adı verilir.
Benlik kavramı, kişinin kendini algılayış biçimidir, insanların kendilerini algılayış
biçimleri ve gösterdikleri davranışlar arasındaki ilişkiyi araştırmada benlik kavramı yaygın bir
yaklaşım olmuştur. Benlik kavramı oldukça karmaşık olmasına karşın, iyi örgütlenmiştir ve
tutarlı bir biçimde çalışır. En geniş benlik açıklaması benliği, ideal ve gerçek olmak üzere iki
boyutta inceler. İdeal benlik, kişinin kendisini ideal olarak, olmasını istediği gibi algılaması
olarak tanımlanabilir. Gerçek benlik ise, kişinin kendini gerçekte olduğu gibi algılamasıdır,
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ideal benlik ile gerçek benlik arasında çok kesin bir ilişki vardır, insanlar gerçek benliklerini
ideal benliklerine yaklaştırmak için üstün çabalarda bulunurlar.
Bazen kim olduğumuza dair açık ve net bir fikrimiz bulunur. Fakat bazen de bu konuda
kafamız karışık olabilir. Dış baskılar ve başkalarının değerlendirmeleriyle kendimizi yenilgiye
uğramış hissederiz. Bu farklı durumlar, yani bazen kim olduğumuzdan emin bazen de belirsiz
olmamız, benlik kavramının açıklık ve belirginliğiyle ilgilidir. Ayrıca bu durum, tutarlı bir yön
duygusu sağlayan, açık ve güvenilir bir biçimde tanımlanmış bir benlik duygusuyla da ilgilidir.
Kendine saygı, bizim kendimiz hakkında yaptığımız öznel değerlendirmemizdir. Başka
bir deyişle, sadece hangi niteliklere sahip bir kişi olduğumuzla değil, aynı zaman da bu
nitelikleri nasıl değerlendirdiğimizle de ilgileniriz. Kendine saygısı yüksek insanlar, kişisel
niteliklerinin neler olduğu konusunda nettirler, kendileri hakkında olumlu düşünürler, kendileri
için uygun amaçlar belirlerler, benliklerini zenginleştirici bir biçimde geribildirim kullanırlar,
zor durumlarla başarılı bir şekilde başa çıkabilirler. Aksine, kendine saygısı düşük bireyler;
daha az açık ve belirgin bir benlik kavramları vardır, kendileri hakkındaki düşünceleri
olumsuzdur, sık sık gerçekçi olmayan amaçlar belirlerler ya da kendileri için amaç
belirlemekten kaçınırlar. Bunlar kötümser olmaya eğilimli olup, eleştiriye karşı daha olumsuz
duygusal ve davranışsal tepkiler verirler. Ayrıca başkaları üzerindeki toplumsal etkileriyle daha
çok ilgili olup, stres ya da depresyona daha açıktırlar.
Kendimize duyduğumuz genel bir saygının yanında, belirli alanlardaki yeteneklerimize
dair özgül değerlendirmelerimiz de mümkündür. Yani bir kişi, genel olarak kendisi hakkında
olumlu olarak düşünürken, çok fazla diplomatik olmadığını ve siyasi davranamadığını da
bilebilir. Ya da genel olarak kendi hakkında olumsuz düşünürken, iyi bir aşçı olduğunu
düşünebilir. İşte kendimize dair bu daha özgül görüşlere yüklediğimiz anlam ve verdiğimiz
önem genel benlik değerimiz üzerinde etkili olur.
1.1. Benlik Tanımı

Bireyin farkında olduğu veya algılayabildiği tarafı (parçası) olarak nitelendirilen benlik,
aynı zamanda kişinin bilinçli bir şekilde kendi varoluşu olarak adlandırabildiklerinin
toplamıdır. Kişinin “ben” veya “benim” olarak ifade ettikleridir. Başlangıçtaki benlik kavramı,
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sözel ifade öncesi bile olsa, büyük ölçüde benlik yaşantılarından oluşmaktadır. Bu benlik
yaşantıları da bireyin “ben”, “benim” veya “kendim” olarak ayırt ettiği fenomenolojik alandaki
olaylardan oluşur. Benliğimiz, zaman içinde herhangi bir anda farkındalığımız hakkında sahip
olduğumuz fikir ve tutumlardan oluşur. Böylece, kendimizle ilgili farkındalığımızdan,
kendimizi bir varlık olarak nasıl değerlendirdiğimize ilişkin fikirler ortaya çıkmaktadır. İşte, bu
benlik durumu, bilinçlilik halidir ve zihinsel bir içeriktir.

Benlik, ego’yu da içine alan bir kavramdır. Kişinin atıf merkezidir, deneyimleri ve geçmişi
yaşayan yönüdür. Her birimizi, bir diğerinden ayıran özelliktir. Organizma içinde, bireyde
bütünü oluşturan parçaların, hem birbirlerine, hem de çevreye karşı geliştirdikleri ilişkidir.
İnsanın herhangi bir şey olmasından öte, bir nitelik olmasıdır. Gelişme ve olgunlaşma ile ortaya
çıkan kişisel bilinçliliktir.

Sonuç olarak, “benlik kavramı; kişinin kendi kimliği, değeri, yetenekleri, sınırları, değer
yargıları, amaçları, vb. gibi kendisi hakkında algılayabildiği görüşlerinin, duygularının ve
tutumlarının tamamı; bireyin kendi benliğine ilişkin tanımı; kendine ilişkin zihinsel
tablosudur”.
1.2. Benlik Oluşum Süreci
Benlik, kişinin kendini nasıl gördüğü, kişiliğine ilişkin kanılarının ne olduğunu açıklar.
Benlik kavramı; anne, baba, arkadaşlar, öğretmenler ve diğer önemli kişiler ile ilişkiler
sonucunda oluşur. Benlik kavramına göre, kişi benliğini ideal olarak geliştirmeye çalışacaktır.
Bu ideal durum hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Ancak bu bireyi, yeteneklerini ve bilgilerini
arttırmaya hizmet etmektedir.
Genel anlamda benlik kavramı, bireyin kendisini algıladığı gibi, ne olduğunun ve neyi,
niçin yapmak istediğinin bir ifadesidir. İnsanlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları
belirginleştirir. İnsanoğlu dünyaya algılama, hissetme ve hareket etme kapasitesi ile birlikte
gelir. Çevresiyle ilişkilerinde, çeşitli alanlarda ve çeşitli rollerde kapasitesini kullanarak neyi
yapabildiği neyi yapamadığı konusunda deneyim kazanır. Bu süreçte çevreden aldığı
geribildirimlerle kendini değerlendirmeye alır. Böylece kendisinin ne olduğuna karar verir.
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Ben kavramı, olumlu değerler taşıdığı zaman olumlu, olumsuz değerler taşıdığı zaman
ise olumsuz kabul edilir. Olumlu benlik kavramı, insanın içinde bir filtre görevi ifa eder. Bireyin
dikkatine sunulan her türlü algılama bu filtreden geçer. Filtreden geçen her bir algılamaya
bireyin geçmiş deneyimlerine göre, bir anlam verilir. Eğer bu anlam, olumsuz ise sıkıntıyla,
beğenmeyerek alınıp kaydedilir; olumlu ise sevinerek gülerek kaydedilir. Olumlu benlik
kavramının yüksek olduğu kabul edilen çocukların kendilerini yeterli ve zeki buldukları ve bu
kanaate de geçmişten getirdikleri tecrübe birikimleriyle vardıkları görülmüştür. Olumlu bir
benlik kavramının gelişmesinde önemli rol oynayan faktörler arasında yeterlilik, diğer kişilere
önem verme, doğru olan şeyleri yapma ve manevi güç gibi etmenler sayılmalıdır. Bunlar
Erickson tarafından tarif edilen bir birini takip eden dört devredir.
Olumsuz benlik kavramının gelişmesinde, bireyin kendini yetersiz görmesi, başarısız
geçen tecrübelerinin yanı sıra bireyin çevresindekilerin tavırları da etkili olmaktadır. Özellikle
okul dönemlerinden başlayarak, başkalarının yanında alay etme, beğenilmemesi nedeniyle
iğneleyici konuşmalara maruz kalma, çocuğun başarısızlığı yüzünden başka çocuklarla
mukayese etme, değersiz görme, çocuğun bazı davranışlarına bakarak (unutkanlık, düzensizlik,
kirlilik, tembellik, sakarlık gibi) serzenişlerde bulunma ve geçmişte yaptığı hataları devamlı
olarak yüzüne vurma gibi durumlar, “düşük olumsuz benlik” kavramının gelişmesine zemin
hazırlayan etmenler olarak geçer.
1.3. Benlik Gelişim Süreci
Benlik duygusu nasıl gelişir? Benlik gelişimiyle ilgili en önemli kuramlardan biri Erik
Erikson (1963) tarafından ortaya atılmıştır. Erikson benlik gelişiminde bir “evre kuramı” ileri
sürmüştür. Bu kurama göre, kimlik gelişimi hayat boyu devam eden bir süreç olmakla beraber,
ergenlikte ve genç yetişkinlikte yaşamsal öneme sahiptir. Genç yetişkin bir kere sağlam bir
kimlik duygusu geliştirdikten sonra, artık sağlam bir temele sahip olur. Erikson bu konuda haklı
olmakla birlikte, kişisel bir benlik duygusu geliştirme süreci çocuklukta başlayan ve ölünceye
kadar devam eden bir süreç olduğu açıktır.
Araştırmalar benlik kavramının insanda 2 yaş civarında geliştiği tespit edilmiştir. İnsan
yaşı ilerledikçe benlik kavramı da daha karmaşık bir hale gelmektedir. Psikologlar benlik
kavramının nasıl geliştiğini anlamak için çeşitli yaş gruplarındaki deneklere “ben kimim?”
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sorusunu nasıl cevaplandırdıklarını araştırmışlardır. Çocuklar bu soruyu genelde yaş, cinsiyet,
hobiler ve ikamet ettikleri semt gibi kesin, somut ve kolaylıkla görülebilir özelliklerle
cevaplarken; yetişkinler ise, fiziksel özelliklerden ziyade psikolojik durumlarını (duygu ve
düşüncelerini) ve diğer insanların kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin fikirlerini ön plana
çıkartmışlardır.
Benlik kavramı kişinin kendisi hakkında bildikleri, başkalarının kişiye ilişkin
görüşlerinden kişiye yansıyanlar ve kişinin kendine ilişkin değerlendirmelerinden elde edilir.
Çoğu zaman bu bilgiler ve değerlendirmeler çevreden hazır alınır. Benlik kavramının
oluşumunda,

başkalarının

kişiye

yansıttığı

özellikler,

kişinin

kendisi

hakkındaki

gözlemlerinden elde ettiği bilgiler gibi etkili olur. Kişi kendisi hakkında sıklıkla söylenen
şeyleri benliğinin parçaları olarak görür ve ifade eder. Çoğu zaman da benlik kavramına uygun
davranmaya çalışır.
Kişinin kendi gözlem, duygu ve düşüncelerinden elde ettiği benlik, bazen çevreden
dikte edilen benlikle çelişir. Bu durumda iç çatışmalar yaşanır. İç çatışmalar, yanılgılı benlik
tanımları ve düşük benlik değeri sosyal etkileşimde önemli sorun kaynaklarıdır.
Benlik kavramı, kişinin bireysel benlik kuramı olarak tanımlanabilir. Benlik kavramı,
kişinin etnik ve cinsiyeti de dâhil olmak üzere kendi yeterliliği ve karakteristik özelliklerine
yönelik tüm algılarını içerir. Bu kuram deneyimle birlikte sürekli olarak değiştirilir, çocuk
büyüdükçe benlik kavramı yenilenir ve belirginlik kazanır. Olumlu bir benlik kavramı, yaşam
boyu mutluk ve doyum için çok önemlidir.
Ericson'a göre, olumlu benlik kavramı okul öncesi dönemde girişim duygusu ile
ilişkilidir. Oyunda yaratıcı çabalar gösteren ya da akranları ile aktif bir şekilde etkileşimde
bulunan çocuk kendisini başarılı hissedecektir. Bu yapmanın ve yaratmanın hayati öneme sahip
olduğu bir süreçtir. Sağlıklı bir girişim duygusuna sahip çoğu çocuk kendisine yönelik olarak
olumlu şeyler hisseder. Ancak yaptıkları konusunda yetişkinler tarafından hayal kırıklığına
uğratılan veya acımasızca eleştirilen çocuklar zayıf benlik kavramı geliştirirler.
Sosyal girişimin, olumlu benlik kavramına önemli etkileri bulunmaktadır. Arkadaşları
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ile etkileşiminde girişimci olan ve yetişkinlere daha az bağımlı olan çocukların daha özgüvenli
oldukları ve yeteneklerine daha çok güvendikleri bulunmuştur.
1.4. Benlik İşlevleri
Benliğin, daha önceden, bireyin kendine ilişkin bilinçli algılarından oluştuğunu
söylemiştik. Bireyin kendine ilişkin algıları “ben zekiyim”, “ben yakışıklıyım” gibi kişisel;
“insanlar benim iyi biri olduğumu düşünüyor” gibi sosyal ve “çok başarılı olmak istiyorum”
gibi ideallere ilişkin olabilir.
Benlik kavramımız, diğer insanlarla etkileşimde bulunduğumuzda bize ait olan ile
bizim dışımızda kalanı ayırt eden bir alan gibidir. "Ben çok çalışkanım", "ben iyi bir insanım",
"ben işimi seviyorum", "ben gürültüden hoşlanmam" dediğimizde kendimizi, içinde
bulunduğumuz toplumun veya grubun içinde konumlandırmış oluruz. Benlik kavramı ile
kendimizi bizim dışımızda kalanlardan ayırır, kendimize özel bir alan oluştururuz.
Oluşturduğumuz alanı korumak, geliştirmek ve sosyal etkileşim içinde konumlandırmak için
de çok büyük çaba gösteririz. Bu çaba "ben olma savaşı" biçiminde nitelendirilir.
Etkileşim içindeki konuma bağlı olarak farklı benlik kavramları geliştirilebilir. Evde
çocuğumuza karşı ebeveyn, iş yerimizde patronumuza karşı çalışan ve yönettiğimiz insanlara
karşı amir benliğimizi takınırız. Bu şekilde benliğimizi sınırsız sayıda özellikle ifade edebiliriz.
Benliğin bu esnek ve sınırsız görünüşüne karşılık kişilik, bireyin kararlılıkla gösterdiği davranış
örüntülerinden oluşur. "Yardımseverlik " gerekli durumlarda gösterilen bir davranış olduğunda
bir kişilik özelliğidir; bireyin yardıma ihtiyacı olanlara yardım etme davranışını düzenli olarak
gösterdiğini ifade eder. Örneğin, "yardımseverlik" davranışını gerekli durumların çoğunda
göstermeyen bir insan, yardımsever biri olmadığı halde, sınırlı sayıdaki yardım davranışlarına
bakarak "ben yardım severim" biçiminde bir benlik kavramı geliştirebilir. Benlik kavramı
çeşitli biçimlerde ölçülebilmektedir. "Kendilik değeri" (self-esteem) sıklıkla başvurulan
ölçülerden biridir. Kendimizi değerli bulmamız benlik değerimizin yüksek olduğu anlamında
yorumlanır. Yardımseverlik örneğindeki kişi, yardımsever kişilik özelliğine sahip değildir ama
kendilik değeri yüksektir. Kendilik değeri bir kişilik özelliği olarak değerlendirilebilir.
Örneğimizde, "kendilik değerinin yüksek olması" kişilik özelliğidir.
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Benliğin başlıca üç işlevi bulunur. Bunlar örgütleyici işlev, duygusal işlev ve yönetici
işlevdir. Bu işlevleri kısaca açıklayalım:


Örgütleyici işlev: Benliğimiz, kendimiz ve dış sosyal dünya hakkındaki bilgileri
toplama ve yorumlama faaliyetlerimizi organize etme işlevi ifa eder.



Duygusal işlev: Benliğimiz, duygusal tepkilerimizi belirlemeye yardımcı olur. Çoğu
zaman kim olduğumuzu düşünür ve bu düşüncelerimizi olmak istediğimizle yani
idealimizdeki benlikle ve olmamız gereken benlikle karşılaştırırız. Gerçek benliğimiz
ideal benliğimizin gerisinde kalırsa, mutsuzluk hissederiz; gerçek benliğimiz olmamız
gereken benliğimizin gerisinde kalırsa huzursuz oluruz.



Yönetici işlev: Benliğimiz bir işletmenin üst düzey yöneticisi gibi geleceğe ilişkin
planlar yapar, seçenekler arasından en uygununu seçer ve davranışlarımızı düzenler.
1.5. Benliğin Bileşenleri
Benlik kavramı, kendine dönük ve bireyler arası davranış ve süreçleri güdüleyen,

yorumlayan, düzenleyen ve bunlara aracılık eden dinamik bir zihinsel yapıdır. Benlik kavramı
pek çok bileşen içerir. Bu bileşenler içerisinde; kendinizle ilgili anılarınız, karakter
özellikleriniz, güdüleriniz, değerleriniz ve yeteneklerinizle ilgili olan inançlarınız, en çok
olmayı istediğiniz ideal benlik, ulaşmak istediğiniz muhtemel benlikler, kendinizle ilgili olumlu
ya da olumsuz değerlendirmeleriniz (özsaygı) ve diğerlerinin hakkınızda düşündükleriyle ilgili
inançlarınız yer alır.
1.6. Benlik Kuramları
Benlik kavramı, psiko-dinamik kuramların merkezinde yer alır. Freud’un psikolojik
kavramlarından biridir. Hümanist psikologlar tarafından geliştirilmiştir. Benlik kuramları
doğrudan doğruya her bireyin benlik anlayışının nasıl olduğuyla ilgilenir. Kişiliği ve
davranışları etkileyen faktörlerden biridir benlik. Benlik bireyin kendi kendini görmesi ve
kavramasıdır. Bu yönden benlik kişiliğin öznel yanını oluşturur. Benlik, kişi doğduğu andan
itibaren başından geçen sayısız olaylar ve çevresindeki kişilerin etkisiyle yavaş yavaş oluşur.
Benlik acı ve tatlı birçok yaşantılar sonunda öğrenilen ve her an gelişmeye devam eden bir
kavramdır. Her yaşantı her baştan geçen olay benliğe katkıda bulunur.
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Carl Roger, bireyin doğasına iyimser bakan psikologların başında gelir. Roger’a göre
birey,


Özgürdür, kendisi için ve kendi başına kararlar verebilir.



Mantıklıdır, doğruyu ve yanlışı en iyi biçimde değerlendirir.



Benlik ve kişilik bütünlüğüne sahiptir.



Hem biyolojik yapısı hem de çevre tarafından etkilenir.



Değişme yeteneğine sahiptir.



Kendi dünyasını gerçek olarak görür.



İç odaklarının etkisinde davranır.
Roger benlik bilincine önem verir. Bir bireyin benlik bilinci onun kendisiyle ilgili

düşüncelerini, algılamalarını ve kanaatlerini içerir. Benlik bilinci bizim kendimizi nasıl
gördüğümüzü özetler. Olumlu bir benlik bilinci geliştirebilmemiz için koşulsuz sevgi içinde
yetişmemiz gerekir. Koşulsuz sevgi, birey ne yaparsa yapsın, onun sevgi ve saygıya layık
olduğunu kabul eden anlayışın ürünüdür. Koşulsuz sevgi içinde büyüyen kişilerin benlik
anlayışları güçlü ve olumludur. Bireyin gösterdiği davranışla benlik bilinci arasında bir farklılık
varsa o zaman kaygı ortaya çıkar. Farklılık ne kadar büyükse, kaygı da o kadar kuvvetli olur.
Roger, bireyin kendini aldatmaya başlamasıyla kaygı düzeyinin artacağını ve zamanla bireyin
bilincinin temelinden sarsılacağını söyler.
Maslow’un kuramında benlik bilinci önemli bir yer tutar. (Daha önce Maslow’un
kuramı güdülenme ünitesinde işlenmişti.) Güdüler basamaklı bir yapı gösterir. Bireyler alt
basamaktaki ihtiyaçları giderir gidermez üst aşamadaki güdüleri doyurmaya yönelir. Kendini
gerçekleştirme, çoğu insan için bir anlık bir yaşantıdır. Bazı insanlar uzun zaman bu anı
yaşayabilirler.
Maslow’un kendini gerçekleştirmiş bir kişide gördüğü özellikler şunlardır:


Gerçeğin bilinen ve bilinmeyen yönlerini doğru olarak algılar



Gerçeği, kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul eder



Yaşamın getirdiği olayları tam anlamıyla yaşayarak tadını çıkarma eğilimindedir
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Kendiliğinden hareket eder



Yaratıcı bir biçimde davranabilir



Kendine ve yaşama gülebilir



İnsanlığa değer verir



Son derece yakın birkaç dostu vardır



Yaşamı bir çocuğun gözü ve kalbiyle görüp yaşayabilir



Gerektiğinde çok çalışır ve sorumluluğun farkındadır



Dürüsttür



Çevresinin farkındadır. Sürekli çevresini araştırır ve yeni şeyler dener



Savunucu değildir
1.7. Benlik Kavramının Alt Öğeleri
Benlik kavramının içeriğine dayanarak yapılan araştırmalar, bu kavramın farklı yönlerinin

olduğunu göstermiştir. Bugün literatüre giren çok sayıda öğe (alt kavram) bulunmakla birlikte,
benlik kavramıyla ilgili en çok kullanılan öğe, “benlik saygısı” olmuştur. Bu öğeler,
aralarındaki çok küçük farklardan dolayı bazen birbirleri yerine veya eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Öğeler hakkında verilen bilgiler, yapılan tanımlamalar irdelendiğinde,
“benlik algısı” ile “benlik kavramı”; “benlik imgesi” ile “benlik tasarımı”; “benlik farkındalığı”
ile “benlik bilinci” alt kavramlarının benzer veya aynı anlamda kullanıldıkları gözlenmektedir.
Bu durumun nedeni, sözkonusu kavramların soyut olması ve bu kavramları kullanan
araştırmacıların bakış açılarının farklılığıdır. Tüm bu nedenlerle, söz konusu kavramlar
hakkında kısa bilgiler vermek faydalı olacaktır. Aşağıda Tablo 1’de hepsi toplu olarak
sunulmuştur.

Tablo 1. Benlik Kavramı ve Öğelerinin Tanımları (Öne Çıkan Özellikleri)
KAVRAMLAR

Benlik-Kavramı
(Self-Concept)
1. Benlik-Algısı
(Self-Perception)

TANIMI VEYA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Kişinin kendi kimliği, değeri, yetenekleri, sınırları, değer yargıları,
amaçları, vb. gibi kendisi hakkında algılayabildiği görüşlerinin,
duygularının ve tutumlarının tamamı; bireyin kendi benliğine
ilişkin tanımı; kendine ilişkin zihinsel tablosudur
Kişinin kendi hakkındaki belirli görüşleri, duyguları, arzuları,
yetenek ve sınırlılıkları, ilgi ve ilgisizlikleri ile hakim davranış
biçimlerine ilişkin algılaması ve yorumudur. Bu yorum, şu andaki
görüşlerin yanında gelecekle ilgili umut ve beklentileri de içerir.
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Benliğin duygusal boyutu. Benlik-kavramının tasvirine veya
kısımlarına ilişkin duygular ve hoşnutluk düzeyidir.
Benlik-kavramını oluşturan parçalardır, bunların tümü, benlikkavramının içeriğiyle örtüşmeyebilir.Yani gerçek-benlik/idealbenlik kavramları ön-plana çıkar.
Kendimize, ne olduğumuza ilişkin bir imaj olarak
betimlenmektedir. Bu imaj, gerçekçi olabileceği gibi fantastik ya
da idealleştirilmiş de olabilir. Burada da gerçek-benlik/ideal benlik
kavramları ön-plandadır.
5. BenlikBireyin dikkatinin kendi üzerinde yoğunlaşması sonucu, başka
Farkındalığı
insanlardan ve şeylerden ayrı bir varoluşa sahip olduğu bilincinde
(Self-Awareness)
olması yönünü ifade eder.
6. Benlik-Bilinci
Benlik-bilinci, benlik-farkındalığıyla meşgul olma eğilimidir
(Self-Consciousness) Yani, benlik-bilinci, bireyin kendini başkalarından ayrı bir insan
olarak sosyal kimliğinin farkında olmasıdır.
7. Benlik-Kurgusu
Benlik-kavramının içerdiği sosyo-kültürel işlevler ve değerler ön(Self-Construal)
plandadır.
8. Benlik-Yeterliği
Hayat mücadelesinde, hissedilen yeterlik ve beceri duygusunu
(Self-Efficacy)
ifade eden benlik-saygısı duygumuzla ilişkilidir.
9. Benlik-Sunumu
Kişinin kendini toplumsal veya kültürel açıdan kabul edilen eylem
(Self-Presentation)
ve davranış normlarına uygun yollardan ve arzu edilen imajı
bırakacak şekilde sunmasıdır. Sosyal roller ve sosyal maskeler
kullanılmaktadır.
10. BenlikBenlik-sunumuna ilişkin görüşlerden hareketle, bu kavram,
Ayarlaması/Kendini- bireyin farklı ortamlarda duruma uyum sağlayabilmek, sosyal
Ayarlama
beklentileri karşılayabilmek gibi etkenlerden dolayı kendini bu
(Self-Monitoring)
farklı durumlara ayarlaması anlamına gelir.
11. KendiniBenlik, kişinin kendi hakkında doğru ya da yanlış olan bir takım
Gerçekleştirme
hipotezlerinden oluşur ve hiçbir zaman tamamlanmaz, sürekli
(Self-Actualization) değişir. Organizma ve benlik, kendini gerçekleştirmeye,
genişletmeye, zenginleştirmeye yöneliktir, kendini gerçekleştiren
kimseye, ‘kapasitesini tam olarak kullanan’ kimsedir.
12. BenlikStresle başa-çıkmada bir tampon etkisi olduğu ileri sürülmüştür.
Karmaşıklığı
(Self-Complexity)
2. Benlik-Saygısı
(Self-Esteem)
3.Benlik-Tasarımı
(SelfRepresentation)
4. Benlik-İmgesi
(Self-Image)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu hafta benlik ve davranış konusu incelenmiştir. Öncelikle benlik nedir? Sorusu
çerçevesinde benlik tanımı, benlik oluşum süreci, benlik gelişim süreci, benlik işlevleri,
benliğin bileşenleri ve benlik kuramları geniş bir şekilde incelenmiştir. Daha sonra benlik
kavramının alt öğeleri olan benlik algısı, benlik saygısı, benlik tasarımı, benlik imgesi, benlik
farkındalığı, benlik bilinci, benlik kurgusu, benlik yeterliği, benlik sunumu, benlik ayarlaması,
kendini gerçekleştirme ve benlik karmaşıklığı kavramları ortaya konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Psikoloji bilimi içerisinde benlik konusu ilk olarak hangi bilim adamı ile yer almıştır?
a) Sigmund Freund
b) William James
c) Harry Stack Sullivan
d) Eric Fromm
e) Karen Horney
2) İnsanda benliğin gelişmesi ne zaman başlar?
a) 5 yaşında başlar
b) 3 yaşında başlar
c) 2 yaşında başlar
d) Doğuştan başlar
e) Gençlik döneminde başlar
3) Aşağıdakilerden hangisi benliğin işlevlerinden biri değildir?
a) Örgütleyici işlev
b) Duygusal işlev
c) Yönetici işlev
d) Kişisel işlev
e) Benlik koruyucu işlev
CEVAPLAR: 1-b, 2-c, 3-d.

232

10. ZEKÂ VE ZEKÂ ÖLÇÜMÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ZEKÂ VE ZEKÂ ÖLÇÜMÜ
1. ZEKÂ NEDİR?
2. ZEKÂYI ÖLÇME NEDİR?
2.1. Zekâ Ölçümünün Tarihi ve Temel Özellikleri
2.2. Zekâ Ölçümü
2.3. IQ Testleri
2.3.1. Stanford – binet zekâ ölçeği
2.3.2. Wechsler zekâ ölçeği
2.4. Zekânın Uç Noktaları
2.4.1. Entelektüel gelişim bozukluğu ve öğrenme bozuklukları
2.4.2. Üstün zekâlılık
3. ZEKÂ TEORİLERİ
3.1. Psikometrik Zekâ Teorileri
3.2. Sternberg’in Üçlü Zekâ Teorisi
3.3. Gardner’in Çoklu Zekâsı
3.4. Goleman’nın Duygusal Zekâsı
4. ZEKÂNIN BAZI KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ
4.1. IQ ve Kalıtım İlişkisi
4.2. IQ ve Çevre İlişkisi
4.3. IQ ve Kültür İlişkisi
4.4. IQ ve Yaş İlişkisi
4.5. Zekâ ve Yaratıcılık İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Zeka nedir?
b. Duygusal zeka nedir?
c. Çoklu zeka nedir?
d. Stanford – binet zekâ testi neyi ölçer?
e. Wechsler zekâ testi neyi ölçer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Zekâ nedir
Zekâyı ölçme
Zekâ teorileri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Zekâ kavramını anlaşılması
Okuyarak, tartışarak ve
araştırarak
Zekâyı ölçme yöntemlerinin Okuyarak, araştırarak ve
kavranması
tartışarak
Zekâ teorilerinin anlaşılması

Okuyarak ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar
Stanford – binet zekâ ölçeği, Wechsler zekâ ölçeği, Üstün zekâlılık, Psikometrik Zekâ Teorileri,
Sternberg’in Üçlü Zekâ Teorisi, Gardner’in Çoklu Zekâsı, Goleman’nın Duygusal Zekâsı
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Giriş
Sizden zekâ kelimesini tanımlamanız istendiğini düşünün. Tanımınıza ne tür
davranışları dâhil ederdiniz? Öncelikle kendi tecrübelerinizi hatırlayın. Okul hayatına ilk
adımınızı attığınızda davranışlarınız nasıldı? Ya da ilk işinize sahip olduğunuzda? Bu ve benzer
durumlarda davranışlarınızın büyük bir ihtimalle zekice-aptalca ya da akıllıca-akılsızca gibi
yaftalanmışsınızdır. Bu yaftalamalar günlük konuşmalara uygulandığında, nispi olarak pek az
sonuçlar doğurur. Ancak davranışlarınızın zekice bulunup bulunmamasının önemli olduğu pek
çok durum söz konusudur. Örneğin, ABD’de büyüyenlerin, “zekâ potansiyeli” küçük yaşlarda
mutlaka ölçülür. Bu ülkede birçok okulda, öğretmenler ve yöneticiler çocukların zekâsını ölçme
girişimlerinde bulunurlar. Bunun amacı çoğunlukla, öğrencilerin yeteneklerine uygun sınıf içi
etkinliklerle eşleştirmesini sağlamaktır. Ancak insanların yaşamları daha çok iş hayatında
uygulanan zekâ testlerinden etkilenmektedir.
Bu bölümde, zekâ ölçümünün temel yapısı ve kullanımını inceleyeceğiz. Psikologların
zekâ alanlarında kişisel farklılıkların anlaşılmasına yaptığı katkıları gözden geçireceğiz. Aynı
zamanda insanlar bu farklılıkları yorumlamaya başladığı zaman neredeyse kaçınılmaz olarak
ortaya çıkan görüş ayrılıklarını tartışacağız. Ancak asıl odağımız;


Zekâ testlerinin nasıl çalıştığı,



Herhangi bir testi neyin işe yarar kıldığı



Ve testlerin neden yapması gerektikleri işi yapamadığı üzerine olacak.
Şimdi zekâ nedir? ve psikolojik ölçümün genel uygulamaları üzerine kısa bir genel

bakışla başlayalım.
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ONUNCU BÖLÜM
ZEKÂ VE ZEKÂ ÖLÇÜMÜ
1. ZEKÂ NEDİR?
Zekâ mantık kurma, planlama, sorun çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirleri kavrama,
hızlı öğrenme ve deneyimden öğrenmeyle birlikte birçok başka şeyleri de içeren genel zihinsel
yetenektir.
En genel olarak, yepyeni bir duruma, bu yeni oluşumun öğeleri arasında var olan
ilişkileri kavrayarak kolaylıkla uyum sağlama gücü, melekesi; insan varlığının deneyimini ve
bilgisini yeni karşılaştığı somut durumlara uydurmak suretiyle sergilediği problem çözme
yeteneğidir. Gösterge ya da sembolleri yorumlama ve ilişkileri kavrama ve böylelikle de
gözlemlenen olayların ve eşyanın mahiyetini açıklama yetisi; insan zihninin karşı karşıya
kaldığı teorik ve pratik problemleri belleğin, imgesel ve kavramsal düşüncenin de yardımıyla
tatmin edici bir biçimde çözebilme kapasitesi, olarak tanımlamıştır.
Zekânın tanımıyla ilgili zorluklar, onun ölçülebilirliğine, ifade ettiği farklı yetenek
alanlarına, kalıtsal ve çevresel yapısına dair söz söylemeyi de güçleştirmiştir. 20.yüzyılın
başlarından itibaren bu soruya verilen yanıtlara kısaca göz atıldığında zekânın tek bir genel
yetenek olduğu görüşü (tek etmen kuramı); genel yetenek ile birlikte özel yeteneklerden
oluştuğu görüşü (çift etmen kuramı) ve farklı alanlardaki yeteneklerin toplamı olduğu görüşü
(çok etmen kuramı) günümüze dek ileri sürülen görüşler olmuştur. Ancak zekânın "genel
yetenek" olduğunu kabul edenler bile bu genel yeteneğin "ne" olduğu konusunda
anlaşamamışlardır. Onlara göre zekâ "soyut düşünme", "problem çözme", "muhakeme
sağlama" yeteneklerinden birisidir. Bu genel kabuller, zekânın öğrenebilme yeteneği olarak
görülebildiği gibi, bireyin çevresine uyum gücü ile ilişkilendirilen bir yetenek olduğu da
söylenebilir. Ancak, süreçlerden ziyade, başarıya odaklanan bir sistemde, klasik anlamda zekâ
deyince, bugün de daha çok matematik, fen, mantık, dil gibi alanlardaki yetenekler
anlaşılmaktadır. Uzmanlar bu alanlardaki kapasiteyi tanımlamak için "akademik zekâ" terimini
tercih etmektedirler. Ancak, yaşamdaki başarı ve mutluluğun sadece okulda en yüksek notları
almakla sağlanamadığı, giderek zekânın sosyal, duygusal, müzikal, kinestetik vs. alanlardaki
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yetenekleri de kapsaması gerektiğini kabul etmeye doğru bir yöneliş olduğu da bir gerçektir.
İşte "duygusal zekâ" böyle bir süreçte 1990'larda gündeme gelmiştir.
Zekânın bu güne dek birçok tanımı yapılmıştır. Bu konuyla ilgilenen her alan kendine
uygun bir zekâ tanımı yapmıştır. Bazen uyum, bazen de sorun çözme yeteneğine ağırlık
verilmiştir. Bütün bunları da içerecek bir zekâ tanımı ise; “zihnin öğrenme, öğrenilenden
yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir”
şeklinde yapılabilir. Bu tanımdan hareketle yaratıcılık zekânın en üst işlevi gibi görünmektedir.
Geleneksel "zekâ" kavramı çocuklara sunabileceklerimizin sınırlarını daraltmaktadır.
Okullar zekâ göstergesi olarak sözel ve matematiksel yetenekler üzerine yoğunlaşmıştır. Oysa
psikologlar ve eğitim araştırmacıları yetenek ve zekânın, insanın pek çok özelliğini ve etkinliğini
içine alan geniş bir kavram olduğu doğrultusunda inandırıcı kanıtlar ileri sürmektedirler.
Her bireyin çeşitli yetenekleri ve bir zekâ kapasitesi vardır. Öğretenlerin görevi her
öğrencinin kendine özgü güçlü yanlarını, daha az gelişmiş becerilerini güçlendirmek için
kullanmalarına yardım etmek olmalıdır.
Stanford Üniversitesi araştırmacılarından Elizabeth Cohen yaptığı araştırma sonucunda,
eğitim sistemlerinde zekânın en önemli göstergesi olarak okuma yeteneğinin temel alındığını;
öğretmenlerin okuma yeteneği gelişmiş öğrencilerin her alanda başarılı olacaklarını
varsaydığını, bunun sonucunda da hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sadece bu yeteneğin
geliştirilmesi üzerine yoğunlaştıklarını ortaya koymuştur.
Cohen çocukların daha başka birçok yeteneğe sahip olduklarını ve bu yetenekler ile kendi
yollarında gelişim göstereceklerini belirtmektedir. Cohen'in belirlediği (ama bunlarla sınırlı
olmayan) yetenekler:


Yaratıcılık,



Yeni fikirler ileri sürme,



Karar almada gruba yardım etme,



Sorunları ve çözümleri gözünde canlandırabilme,



Fiziksel beceriler, örneğin bedensel güç ve el becerisi (ustalık)
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Usa vurma (yapıları ve ilişkileri belirleme, bunları sınıflandırma vb.



Problem çözme



Merak ve icat yeteneğidir.

2. ZEKÂYI ÖLÇME
Psikolojik ölçüm, kişinin becerileri, davranışları ve kişisel özelliklerini değerlendirmek
için kullanılan test etme usulleridir. Psikolojik ölçüm genellikle “kişisel farklılıkların
ölçülmesi” olarak bilinir. Çünkü ölçümün büyük bölümü, belirlenmiş bir boyutta, kişilerin
diğerlerinden nasıl farklı olduklarını ya da onlara nasıl benzer olduklarını tespit eder.
Psikolojik testin temel özelliklerinin detaylı bir biçimde incelemeden önce ölçüm tarihinin ana
hatlarını belirleyelim. Bu tarihi genel bakış ölçümü sınırlarını ve uygulanmasını anlamamıza ve
gündemdeki bazı tartışmaları kavramamıza yardımcı olacaktır.
2.1. Zekâ Ölçümünün Tarihi ve Temel Özellikleri
Zekâ ölçümünün resmi tarihi ve testlerin gelişimi, 1900’lü yılların başında yaygınlaşması
nedeniyle Batı psikoloji dünyası için nispi olarak yeni bir gelişmedir. Ancak, Batı psikolojisi
insanları değerlendirmeye başlamadan çok önce, ölçüm teknikleri eski Çin’de yaygın olarak
kullanılmaktaydı. Aslında, Çin 4000 yıl önce devlet hizmeti için karmaşık bir yol kullanmıştır.
Burada her üç yılda bir belirli aralıklarla memurların yeterliliklerini görmek amacıyla, sözlü
sınavları yapılmaktaydı. İki bin yıl sonra, Han Haznedarlığı zamanında, hukuk, askeri, tarım ve
coğrafya alanında yeterliliğini ölçmek amacıyla yazılı devlet testleri uygulandı. Ming
Hanedanlığı zamanında kamu görevlileri nesnel bir seçim uygulamasının üç aşamasında
gösterdikleri başarıya göre belirlenirlerdi. İlk aşamada yerel düzeyde sınav yapılırdı. Bu testi
geçenlerin yüzde dördü, ikinci aşamaya göğüs germek durumunda kalırlardı. Bu sınavlar:
Klasikler üzerine dokuz gün dokuz gece deneme yazma sınavlarıydı. Deneme yazma sınavlarını
geçenlerin yüzde 5’i ülkenin başkentinde yürütülen son sınavı tamamlama hakkını kazanırdı.
Çin’de seçim usulleri İngiliz diplomat ve misyonerler tarafından 1800’lü yılların başında
incelenmiştir. Çin’deki incelemelerin bir kısmı Britanya tarafından ve devlet memuru
seçiminde kullanılmak üzere Amerika tarafından kabul edilmiş ve uygulanmıştır.
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Batı Zekâsının gelişimindeki en önemli figür, İngiliz zenginler tarafından Sir Francis
Galton’dur. 1869’da basılan kitabı ’Kalıtsal Deha’ zekâ testinin prosedürleri teorileri ve
uygulaması üzerine müteakip düşünceyi derinden etkilemiştir. Charles Darwin’in ikinci
dereceden kuzeni olan Galton, Darwinci evrim teorisini insan becerileri çalışmalarına
uygulamayı denemiştir. İnsanların becerilerinde neden ve nasıl farklılık gösterdiğiyle
ilgilenmiştir. Bazı insanların kendisi gibi yetenekli ve başarılıyken, diğer birçok insanın neden
böyle olmadığını merak etmiştir.
Galton Zekâ ölçümüyle ilgili dört önemli fikri ortaya koyan ilk kişiydi. İlk olarak, zekânın
derecesi söz konusu olduğunda aradaki farklılıklar ölçülebilirdi. Başka bir deyişle insanların
zekâ düzeyleri arasındaki farklılıklar sayısal olarak gösterilebilirdi. İkinci olarak, insanlar
arasındaki farklılıklar çan eğrisi veya normal dağılım oluştururdu. Çan eğrisinde çoğu insanın
skoru ortada toplanırdı. Deha ve zekâ eksikliği uç noktalarında ise daha az insan bulunurdu.
Üçüncü olarak zekâ ya da zihinsel yeti, içindeki her sorunun yalnızca bir cevabı olduğu nesnel
testlerle ölçülebilirdi. Dördüncü olarak, iki test sonucunun ne derece birbiriyle bağlantılı
olduğu, Galton’un “co-relations” olarak adlandırdığı şimdi ise “korelasyon” olarak bilinen
istatistiki prosedürle bilinebilirdi. Bu fikirlerin daha sonradan kalıcı değerleri olduğu ortaya
çıkmıştır.
Galton, nispi olarak daha tartışmalı olan fikirlerde öne sürmüştür. Örneğin, dehanın
kalıtımsal olduğuna inanmıştır. Onun görüşüne göre, yetenek ya da üstünlük, aileden gelirdi ve
yetişme koşullarının zekâ üzerine en az düzeyde etkisi vardır. Bu görüşe göre, zekâ, Darwinci
türlerin sağlığına ve bir şekilde de kişinin ahlaki liyakatine bağlıdır. Galton, kamu politikasını
genetik olarak üstün ve aşağı derecedeki insanlar üzerine oluşturmuştur. Biyolojik olarak aşağı
derecedeki insanların çocuk sahibi olmasının önüne geçmeye çalışırken, biyolojik olarak üstün
insanların aralarında üremesini destekleyen “öjenik hareketi” başlatmıştır. Bu tartışmalı fikirler
ileride bazı Amerikalı psikologlar ve Adolf Hitler tarafından savunulmuştur.
Kişileri sınıflandırmak ya da belirli özelliklere sahip olanları seçmeye yarayacak bir
biçimsel ölçüm usullerinin üç şartı yerine getirmesi gerekir. Ölçüm aracı (1) güvenilir, (2)
geçerli, (3) standart olmalıdır. Bu üç şart yerine getirilmezse ölçümün sonuçlarından emin
olamayız. Bu bölüm zekâ ölçümü üzerine yoğunlaşsa da biçimsel ölçüm usulleri tüm psikolojik
testler için geçerlidir.
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Biçimsel ölçüm, kişinin işleyişini, yeteneklerini, becerilerini ve akli işleyişini ölçmek için
eğitimli profesyoneller tarafından kullanılan sistematik usuller ve ölçümlerdir.
Güvenilirlik, bir ölçüm aracının tutarlı puanlar vermesi konusunda ne kadar tutarlı
olduğudur. Eğer aynı sabah banyodaki tartınızda üç kere tartıldıysanız ve her seferinde farklı
sonuçlar aldıysanız. Tartınız doğru bir ölçüm yapamıyor şeklinde yorumlanır ve güvenilmez
olarak adlandırılır.
Bir testin güvenilir olup olmadığını anlamanın en açık yollarından biri, onun, aynı
insanın iki farklı durumda aynı testler arasında aldığı puanların korelasyonunun ölçümü
anlamına gelen test-tekrar test güvenilirliğini hesaplamaktadır. Tam güvenilir bir testin
korelasyon kat sayısı +1’ dir. İlk testte ve ikinci testte en az ya da ikisinden de en yüksek puanı
alan insanlar +1 değerli korelasyonu alırlar. Eğer testler arasında çok büyük farklar var ise +0
değeri alırlar bu da iki test arasında hiçbir bağlantının olmadığını gösterir.
Güvenilirliğin hesaplanmasında iki farklı yol daha vardır. Bunlardan biri alternatif
oluşturmak, yani iki ayrı test yerine aynı testin paralel biçimlerini uygulamaktır. Paralel
biçimler kullanmak kişilerin soruları ezberlemesini ve iki testte de tutarlı görülmesini
engellemek istemektedir. Güvenilir testler, bir testin paralel biçimleri için benzer sonuçlar
çıkarır. Diğer bir güvenilirlik ölçümü, tek bir test üzerindeki cevapların iç tutarlılığıdır. Bir
testin tek-çift maddeler gibi farklı bölümleri karşısında ne gibi puanlar getirdiği üzerine
odaklanır. Güvenilir olan test her iki bölüm için benzer puanları verir. İki yarı güvenilirliği, bir
testin farklı yarılarında, tek ve çift maddeler gibi bölünmüş kısımlarında, test edilenlerin
performansları arasındaki korelasyonun ölçümüdür.
Geçerlilik, onu ölçmek isteyen kişinin neyi ölçmek istediğiyle alakalıdır. Geçerli bir zekâ
testi bu özelliği ölçer ve zekânın önemli olduğu durumlardaki performansları tahmin eder.
Geçerli bir yaratıcılık ölçümü puanları çizebilme becerisini ya da modu değil gerçek yaratıcılığı
yansıtır. Genel olarak, geçerlilik bir testin amacı ve tasarımıyla bağlantılı sonuçlar ya da
davranışlarla ilgili doğru tahminler yapma becerisini yansıtır. Geçerliliğin üç önemli türü,
“içerik geçerliliği”, “kriter geçerliliği” ve “yapısal geçerlilik”tir.
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Bir testin içerik geçerliliğine sahip olması, o testin tüm farklı ilgi alanlarını ne derecede
yeterli olarak ölçtüğüdür. Örneğin bir kişinin yaşamından tatmin olup olmadığı araştırılırken
sadece okul hayatı göz önüne alınmaz. Kişinin hayatında farklı alanlarda geniş örnekler
alınması gereklidir.
Bir testin kriter geçerliliğini hesaplamak için psikologlar, bir kişinin testteki puanını, o
kişinin, testin ölçtüğü şeyle bağlantılı başka standarttaki ya da kriterdeki puanlarıyla
karşılaştırırlar.
Yapısal geçerlilik bir testin altta yatan yapıyı ne derece ölçtüğüdür. Örneğin, yeni bir
depresyon ölçümünün yapısal geçerliliği olabilmesi için depresyonun yapısını belirleyen
geçerli özelliklere yüksek bir korelasyona sahip olması gerekir. Ayrıca, bu yeni ölçüm
depresyonun yapısının dışında kalan özelliklerle olan ilişkilerini göstermemelidir.
Güvenilirlik bir testin kendisiyle ne derece korelasyon gösterdiğiyle ilgiliyken, geçerlilik
bir testin dışındaki bir şeyle ne derece korelasyon gösterdiğiyle ilgilidir. Genellikle çok
güvenilir olmayan bir test geçerli de değildir. Çünkü kendiyle ilgili tahmin yürütemeyen bir test
başka bir şeyle de ilgili tahmin yürütemez.
Normlar ve Standartlaşma; elimizde güvenilir ve geçerli testler vardır, ancak farklı test
puanlarını yorumlamak için bağlam sağlayacak normlara ihtiyaç duyulur. Örneğin, depresyon
düzeyinizi belirlemek üzere tasarlanmış bir testten 18 puan aldığınızı düşünelim. Bu bize neyi
ifade eder? Biraz mı depresyondasınız, yoksa hiç depresyonda değil misiniz? Ya da ortalama
depresyonda mısınız? Puanınızın ne anlama geldiğini öğrenmek için, kendi puanınızı başka
öğrencilerin tipik puanlarıyla (başka bir deyişle, istatistikî normlarla) karşılaştırabilirsiniz.
Genel puan ağırlığı için, ortalama normlara bakıp depresyon düzeyinizin ne olduğunu
öğrenebilirsiniz. Bu da size ölçüm için bir bağlam sağlar.
Normların anlamlı olabilmesi için, herkesin standartlaştırılmış şartlar altında aynı testi
yapması gerekir. Standartlaştırma ne anlama gelir? Standartlaştırma, bir testin herkes için aynı
şartlar altında aynı yöntemle uygulanmasıdır. Standartlaşmanın gerekli olduğu çok açık olabilir
ancak her zaman uygulamada bununla karşılaşmayabiliriz. Sonuç olarak; bir testin
güvenilirliği, geçerliliği, performans normları ve testi yaptığınız koşulların ne derece
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standartlaştırıldığı açısından, aldığınız her test puanını hesaplamanız gerekir. Şimdi zekanın
ölçümü konusuna geri dönelim.
2.2. Zekâ Ölçümü
1905 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon davranış sorunları olan çocukları zekâ
geriliği olanlardan ayıracak bir test geliştirmeyi başardılar. Fikir Fransa’da yaşayan, davranış
bozukluğu olan çocukların zekâ geriliği olan çocukların bakımsız durumdaki sınıflarına
gönderilmelerini önlemek için çıkmıştı. Bu Test, kabiliyet açısından en alt seviyedeki çocuklar
dışında akademik performansı önceden tahmin edebilme açısından da başarılıydı. “Binet
testi”nin bir değişik biçimi olan “Stanford-Binet”, daha sonraları tüm Amerikan okullarında
seçkin olarak kullanılmaya başlandı. Sonunda Stanford-Binet daha önceleri kullanılmakta olan
Wechsler gibi ölçekler ve “Otis testi” gibi grup ölçekleri de dâhil olmak üzere diğer bazı
testlerle birleşti.
Bu testler o kadar başarılıydı ki, bir Harvard psikologu olan Edward Boring 1920’lerde;
gerçek zekânın bu testlerle ölçülenden hiçbir farkı olmadığını ileri sürüyordu. Bazıları
Boring’in tanımlamasını çok yuvarlak bulabilir, ancak o burada ABD’ de ve deniz ötesi
ülkelerdeki zekânın özellikleri ve ölçümü hakkındaki genel düşünceyi yansıtmaktadır. Bu güne
kadar psikologlar kadar birçok psikiyatris de zekâyı testlerin ölçümünü esas alarak
değerlendirmişlerdir.
Giderek artan miktarlarda araştırma sonuçları (kanıtlar) psikolojik testlerin zekânın
bütününü değil, sadece bir bölümünü ölçtüğünü ortaya koymaktadır. Araştırmacılar tüm
dünyada zekâ üzerine dolaylı ve o bölgeye özgü teoriler üretmişlerdir. İnsanların zekâ kavramı
hakkındaki sezgileri testlerde temsil edildiğinden çok daha geniştir. Birçok çalışmada insanlara
zekâ kavramından ne anladıkları sorulmuştur. Pratik problem çözümü, sözel kabiliyet ve sosyal
beceri gibi faktörler cevaplar arasında en fazla yer alanlardır. Sözel kabiliyet uygulanan testlerle
ölçülmektedir ancak genellikle sosyal beceri ölçülmemektedir.
Zekânın kavramsallaştırılması etnik gruplara bağlı olarak değişmektedir. Örneğin;
Kaliforniya’da değişik gruplarda yapılan bir çalışmada, Latin ailelerin zekâ tanımında sosyal
beceri kabiliyetinin üzerinde dururken, Asya ve Anglosakson ailelerin bilişsel becerileri
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vurguladıkları görülmüştür. Öğretmenlerin zekâ kavramına bakışları daha çok Anglosakson
ailelere benzemektedir. Şaşırtıcı olmayacak şekilde, bu grup ailelerin çocukları muhtemelen
onların sosyal yapılarının ve okuldan beklentilerinin uyum sağlaması nedeniyle okulda daha
başarılı olmaktadırlar.
2.3. IQ Testleri
Binet entelektüel becerinin standartlaştırılmış ölçümlerine Fransa’da başlamış olsa da,
kısa bir süre sonra Amerikalı psikologlar başı çekmiştir. Amerikalı psikologlar kelime anlamı
zekâ katsayısı anlamına gelen IQ (Intelligence Quotient)’yu geliştirmişlerdir. IQ, zekânın
standartlaştırılmış sayısal bir ölçümüydü. Ayrı ayrı yürütülen iki tür zekâ testi (Stanford–Binet
ölçeği ve Wechsler ölçeği) günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
2.3.1. Stanford – binet zekâ ölçeği
Eski bir devlet okulu yöneticisi olan Stanford Üniversitesi’nden Lewis Terman, Binet’in
zekâ ölçümü metodunun önemini takdir etmiştir. Binet’in Amerika’daki oklu çocukları için
hazırladığı soruları almış, test yönetimini standartlaştırmış ve binlerce çocuğa bu testleri
uygulayarak yaş seviyesine uygun normlar geliştirmiştir. 1916’da yaygın olarak bilinen
Stanford – Binet Zekâ Ölçeği, Binet testlerinin Stanford Revizyonu yayımlanmıştır.
Bu yeni testle Terman zekâ katsayısı ya da IQ kavramı için bir temel hazırlanmıştır. IQ
zekâ yaşının kronolojik yaşa oranının ondalık kısmını ortadan kaldırmak için 100 ile
çarpılmasıyla elde edilir.
IQ= Zekâ yaşı ÷ kronolojik yaş × 100
Zekâ yaşı kronolojik yaşına eşit olan kişinin IQ’ su 100’dür. Bundan dolayı ortalama IQ
100 olarak kabul edilir.
Örneğin kronolojik yaşı, 8 olan bir çocuğun test puanı zekâ yaşını 10 olarak gösterdiyse,
bu çocuğun IQ’ su (IQ= 10 ÷ 8 × 100= 125) 125’tir. Aynı yaştaki başka bir çocuk testten 6 yaş
seviyesinin puanını aldıysa IQ’ su (IQ= 6 ÷ 8 × 100= 75) 75’tir. Her iki yaşı aynı olan yani 8
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olan kişinin IQ’ su (IQ= 8 ÷ 8 × 100= 100) 100 olacaktır. Bu nedenle 100 ortalama IQ olarak
kabul edilir.
2.3.2. Wechsler zekâ ölçeği
New York’taki Bellevue Hastanesi’nden David Wechsler erişkin zekânın ölçümünde
sözel öğelere bağımlılığı düzeltmek istemiştir. 1939’da sözel alt testleri sözel olmayan alt
testlerle, ya da performans alt testleriyle birleştiren Wechsler–Bellevue Zekâ ölçümünü
yayınlamıştır. Böylece genel bir IQ puanına ek olarak, insanlara sözel ve sözel olmayan IQ’ların
da değerlendirmeleri verilmiştir. Birkaç değişikliğin ardından, 1955 yılında testin adı Weschler
Erişkin Zekâ Testi Ölçeği (the WAIS) olarak değiştirilmiştir.
Tablo. 1- WAIS-IV’ dekilere Benzer Sorular ve Problemler
Sözel Kavrama Ölçeği
Benzerlik

Uçaklar ve denizaltılar hangi bakımdan birbirine benzer?

Kelime Bilgisi

Öykünmek ne anlama gelir?

Algısal Düşünme Ölçeği
Blok tasarımı

Teste giren kişi desenli blokları kullanarak, testi yapan kişinin gösterdiği şekilleri
ortaya çıkarmaya çalışır.

Resim Tamamlama

Teste giren kişi bir resmi inceleyerek, neyin eksik olduğunu söyler. (örneğin
yelesi olmayan bir at)

Çalışan Hafıza Ölçeği
Sayı Dizisi

Şu numaraları tekrarlayınız: 3 2 7 5 9.

Aritmetik

Sinema biletine 8,5 TL verdiyseniz ve 2,75 TL de patlamış mısıra verdiyseniz, 20
TL den ne kadar paranız kalır.

Algısal Düşünme Ölçeği
Blok tasarımı

Teste giren kişi uzun bir sembol listesinde (и Θ) gibi sembollerden hangisinin
yer aldığını belirlemeye çalışır.

Resim Tamamlama

Teste giren kişi görsel görüntülere bakar ve denetleyen kişinin talimatlarını yerine
getirir. (“Her mavi karenin ve yeşil üçgenin içinden bir doğru çizin”).

Günümüzde WAIS-IV testi uygulanabilir. Bu testin IQ’ nun farklı yönlerini içeren 10
adet çekirdek alt testi ve 5 adet tamamlayıcı alt testi vardır ve Tablo 1’ de örnek sorular
verilmiştir. Tablo dan görüleceği üzere, WAIS-IV alt testleri, sözel kavramayı, algısal
düşünmeyi, çalışan hafızayı ve işleme hızını ölçen dört kademeye ayırır. Yani, WAIS-IV testine
giren biri toplam ya da Tam Ölçekli IQ’ sunu ölçebileceği gibi, dört kademenin her birini de
ayrı ayrı ölçebilir.
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2.4. Zekânın Uç Noktaları
IQ puanları artık zekâ yaşının kronolojik yaşa bölünmesiyle elde edilebiliyor. Bugün
teste girseydiniz, puanınız yaşıtınız diğer insanların puanlarıyla karşılaştırılır ve onların
puanlarından etkilenirdi. 100 puanlık IQ, “ortalama” anlamına gelir. Yaşıtlarınızın % 50 sinin
daha az puan aldığı anlamına gelir. 90–110 arası puan alanlar “normal” olarak kabul edilir. Bu
başlık altında IQ puanı bu aralığın iki tarafına düşen insanları ele alacağız.
2.4.1. Entelektüel gelişim bozukluğu ve öğrenme bozuklukları
18 yaşının altındaki kişiler, bir zekâ testindeki ortalamanın hemen hemen iki standart
sapma altında geçerli IQ puanları aldıklarında, entelektüel gelişim bozukluğu sıralaması için
bir kriter sağlıyorlar demektir. WAIS için bu kriteri 70 puanlık bir IQ sağlar. Ancak kişinin
entelektüel gelişim bozukluğuna sahip sayılabilmesi için, ‘kavramsal, sosyal becerilerde ve
uyum becerileri gibi uyumsalcı davranışlarda’ kısıtlılık göstermesi gerekir. Klinisyenler
kişilere entelektüel gelişim bozukluğu teşhisi koyduklarında, kişilerin uyum becerilerinde ne
gibi kısıtlamalara sahip olduklarını anlamaya çalışıyorlar. İnsanları yalnızca IQ’ ya dayanarak
sınıflamaktansa, çağdaş amaç kişilere ihtiyaçlarıyla eşleşen çevresel ve sosyal desteği
sağlamaktır.
Entelektüel gelişim bozuklukları bir takım genetik ve çevresel etkilere bağlı olarak
değişebilir. Örneğin, Down Sendromlu kişiler genellikle düşük IQ’ ya sahiptir. Fenilketonüre
(PKU) olarak bilinen diğer bir genetik hastalığında IQ üzerine olumsuz etkisi vardır. Ancak
bebeklik döneminde teşhis konmuşsa, insanlar özel bir diyetle olumsuz etkilerini kontrol altına
alabilirler.
IQ puanları insanların, yaşlarına uygun normlar çerçevesinde, sözel ve sözel olmayan
görevlerde nasıl bir performans göstereceği hakkında bilgi verebilir. Bazı durumlarda IQ
puanının ve performansın uyuşmamasından endişe duyulabilir. Ölçülmüş IQ’ ları ve başarıları
arasında büyük bir çelişki bulunan insanlara “öğrenme bozukluğu” teşhisi konabilir.
Klinisyenler öğrenme bozukluğu teşhisi koymadan önce, düşük motivasyon, vasat öğretim ya
da fiziksel problemler (görsel bozukluklar gibi) gibi düşük performansa neden olabilecek
248

etkenleri elemelidir. Birçok okul öğrenme bozukluğu teşhisi konmuş çocuklar için özel yardım
sağlamaktadır.
2.4.2. Üstün zekâlılık
130 puandan yüksek IQ’ ya sahip olan kişiler üstün zekâlı olarak tanımlanabilirler.
Ancak, entelektüel gelişim bozukluğunun tanımında olduğu gibi, araştırmacılar üstün zekânın
sadece IQ tarafından belirlenemeyeceğini savunmuşlardır. Örneğin, Joseph Renzulli, üstün
zekâlılığı beceri, yaratıcılık ve görev sorumluluğu boyutlarında tanımlayan ‘üç özellik’
kümesine sahip üstün zekâlılığı savunmuştur. Bu görüşe göre kişiler ortalamanın üstü IQ ile
yetenekli sayılabilirler ancak bu onların daha üstün olduğu anlamına gelmez. Bu kişiler ayrıca
üstün yaratıcılık ve belli problemlere ya da performans alanlarına karşı yüksek sorumluluk
göstermelidirler. Üstün zekâlılığın genişleyen tanımı insanların genelde akademik
spektrumlardan üstün olmadıklarını açıklıyor. Beceriler, yaratıcılık ve görev sorumluluğu
örneğin, sözel ve sayısal alanlarda farklılık gösterebiliyor.
Terman üstün zekâlı çocukların büyük ölçüde hayatta da başarı gösterdiklerini belgeledi.
Bu çok şaşırtıcı değil çünkü IQ mesleki beceri ve gelirin iyi bir tahmin edicisidir. Bundan dolayı
üstün zekâlılarla ilgili endişe mutlu olmadıkları değil, onların üstün zekâlarını tamamen
geliştirmelerini sağlayacak eğitim desteği almamalarıdır. Üstün zekâlılık çok boyutlu bir yapı
olarak kabul edildiğinde, üstün zekâlılar için eğitimin de kişinin belirli yeteneklerine cevap
verecek esneklikte olması gerekir.
3. ZEKÂ TEORİLERİ
Şimdiye kadar, zekânın nasıl ölçülebileceğini gördük. Şimdi kendinize şu soruyu
sorabilirsiniz: “Bu testler zekâ kelimesiyle anlatılmak istenen her şeyi kapsıyor mu?” ve “bu
testler kendi zekânızı oluşturan her şeyi kapsıyor mu?” Bu konularda düşünebilmek için zekâ
teorilerine bakmamız gereklidir.
3.1. Psikometrik Zekâ Teorileri
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Psikometrik zekâ teorileri, IQ ile aynı felsefi atmosferde ortaya çıkmıştır. Psikometri,
psikolojinin kişilik ölçümü, zekâ değerlemesi ve yetenek ölçümünü de içeren zekâ ölçümünde
uzmanlaşmış alanlardır. Bundan dolayı psikometrik yaklaşımların test etme metotlarıyla
yakından ilgisi vardır. Bu teoriler WAIS-III’deki 14 alt test gibi becerilerin farklı ölçütleri
arasındaki istatistiki ilişkiyi analiz eder ve bu ilişkiler üzerinden insanın doğasıyla ilgili
çıkarımlarda bulunur. En sık kullanılan teknik, geniş bağımsız değişkenler topluluğu içindeki
daha az sayıdaki boyut, dizi ya da faktörü belirleyen istatistiki prosedür olan faktör analizidir.
Bu analizin amacı araştırılan kavramın temel psikolojik boyutlarını belirlemektir. Belirlenen
istatistikî verileri yorumlamak ve savunmak ise psikologların işidir.
Charles Spearman zekâ alanında faktör analizinin erken ve etkili bir uygulamasını
gerçekleştirmiştir. Spearman kişilerin her çeşit zekâ testindeki performansların oldukça
korelasyon içinde olduğunu fark etmiştir. Bu bulgulardan, tüm entelektüel performansların
temelinde yatan genel bir zekâ, ya da “g”, olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca her alan,
Spearman’ın “s” olarak adlandırdığı, belirli becerilere bağlıdır. Örneğin, bir kişinin kelime
bilgisi ya da aritmetik testlerdeki performansı bu kişinin hem zekâ hem de o alandaki genel
becerisine bağlıdır.
Raymond Cattell, daha gelişmiş analitik teknikler kullanarak genel zekânın göreceli
olarak bir birine bağımlı, “kristalleşmiş” ve “sıvı zekâ” adını verdiği iki bileşene
ayırabileceğimizi savunmuştur. Kristalleşmiş zekâ, kişinin önceden öğrendiği bilgiyi ve bu
bilgiye ulaşma becerisini içerir; kelime bilgisi, aritmetik ve genel bilgi testleriyle ölçülür. Akıcı
zekâ karmaşık ilişkileri görebilme ve problemleri çözebilme becerisidir; blok tasarımı ve sorunu
çözebilmek için gerekli olan bilgiyi içeren ya da bu bilginin kolayca bulunabilir olduğu uzamsal
görselleme testleriyle ölçülür. Kristalleşmiş zekâ, sizin hayatta tekrar tekrar ortaya çıkan
zorluklarla başa çıkabilmenizi sağlar. Akıcı zekâ ise alışılmamış soyut sorunlara çözüm
bulmanıza yardım eder.
Cattell’den beri birçok psikolog zekâ algılarını genişlettiler ve bu algılara geleneksel IQ
testi performansından çok daha fazlasını kattılar. IQ’ nun ötesine geçen iki teori var bunlar:
Sternberg’in “Üçlü Zekâ Teorisi” ve Grandner’ın “Çoklu Zekâsı”dır.
3.2. Sternberg’in Üçlü Zekâ Teorisi
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Robert Sternberg, zekânın genel teorisinin bir parçası olarak, problem çözmede bilişsel
işlemin önemini vurgulamıştır. Strenberg üç parçadan oluşan, üçlü teorinin ana hatlarını
çizmiştir.

“Analitik”, “yaratıcı” ve “pratik” olmak üzere, verimlilik performansını

betimlemenin farklı yollarını temsil eden üç zekâ tipi vardır.
Analitik zekâ, insanların hayattaki birçok görevde kullandığı işleme becerisi için gerekli
temel bilgiyi sağlar. Bu tip zekâ düşünmenin ve problem çözmenin altında yatan bileşenlerle,
ya da zihinsel işlemlerde tanımlanır. Sternberg bilgi işlemenin merkezinde bulunan üç tip
bileşen tanımlamıştır:
(1) Yeni gerçekler öğrenmek için, bilgi edinme bileşeni,
(2) Problem çözme stratejileri ve teknikleri için, performans bileşeni ve
(3) Başarıya doğru gelişimi gözlemlemek ve stratejileri seçmek için, biliş ötesi bileşeni.
Yaratıcı zekâ, insanların alışılmadık problemlerle başa çıkma yeteneğini kapsar.
Sternberg, yaratıcı zekânın “yaratmak, keşfetmek, hayal etmek, farz etmek ve varsaymak” için
kullanılan becerileri içerdiğini iddia eder. Örneğin, bir grup insanın kaza sonrasında yolda
kaldıklarını düşünelim. Bu kişileri eve ulaştırmanın yolunu en hızlı bulan kişiyi zeki olarak
nitelendiririz.
Pratik zekâ, günlük işlerin yürütülmesiyle kendini gösterir. Sizin yeni ve farklı
bağlamlara uyum sağlayabilme, doğru bağlamı seçme ve çevrenizi ihtiyaçlarınıza cevap
verecek şekilde etkili olarak değiştirme becerinizi içerir. Pratik zekâ belirli bağlamlara bağlıdır.
3.3. Gardner’in Çoklu Zekâsı
Howard Garnder da, zekânın anlamını IQ testinden elde edilen becerilerin önüne taşıyan
bir teori öne sürmüştür. Gardner, bir takım insan deneyimini kapsayan farklı zekâlar
belirlemiştir. Becerilerin her birinin değeri, insan topluluklarında neyin ihtiyaç duyulduğu,
neyin yararlı olduğu ve söz konusu toplum tarafından neyin ödüllendiğine bağlı olarak değişir.
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Gardner’e göre batı toplumu mantıksal zekâya önem verirken, batılı olmayan toplumlar
diğer zekâ türlerine önem verir. Örneğin; Caroline Adasındaki denizciler harita kullanmadan
yalnızca uzamsal zekâlarını ve vücutlarının kinestetik zekâsını kullanarak uzun mesafelerde
yönlerini bulabilirler. Bu tür beceriler, bu toplumlarda, tez yazmaktan daha çok ilgi görür. Bu
tür zekâları ölçmek için kâğıt kalem testlerinden ve basit nicel ölçümlerden fazlası gereklidir.
Gardner’in zekâ teorisi kişinin gözlemlenmesi, çeşitli günlük durumlarda ve geleneksel zekâ
testlerindeki günlük hayattan küçük betimlemeler içeren durumlarda değerlendirilmelidir.
3.4. Goleman’nın Duygusal Zekâsı
Gardner’ın kişiler arası ve kişiye ait zekâ kavramlarıyla bağlantılı yeni bir zekâ türü olan
“duygusal zekâ” keşfedilmiştir. Bir görüşe göre duygusal zekânın dört bileşeni vardır:


Doğru ve uygun olarak duyguları algılama, değerlendirme ve ifade etme becerisi,



Düşünmeye yardımcı olmak için duyguları kullanma becerisi,



Duyguları anlama analiz etme ve duygusal bilgiyi etkili biçimde kullanma becerisi,



Kişilerin hem duygusal hem entelektüel gelişimi desteklemek için duyguları
düzenlemesi,
Bu tanım, entelektüel işleve bağlı olduğundan duygunun olumlu yönünü yansıtır.

Duygular düşünmeyi daha zeki hale getirebilir veya insanlar duyguları ve diğer insan duyguları
ile ilgili zekice düşünebilirler.
“İnsanın kendinin ve başkalarının hislerini ve duygularını izleme, bunlar arasında ayırım
yapma ve bu bilgiyi kendi düşünce ve eylemlerini yönlendirme yeteneği.”
“ Duygusal zekâ, duyguları algılama, düşünmeye yardım etmek için duygulara nüfuz
etme ve onları yaratma, duyguları ve duygusal bilgileri anlama, duygusal ve fikri büyüme
sağlamak için duyguları akıllıca düzenleme yeteneğidir. ”
Duygusal Zekânın dört yeteneğini şu şekilde sıralamaktadırlar:
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1) Duyguları tanıma: Kendinizin nasıl hissettiğini ve etrafınızdakilerin nasıl hissettiklerini
anlama yeteneği;
2) Düşünceyi kolaylaştırmak için duyguları kullanma: Bir duygu yaratma ve sonra da bu
duyguyla düşünme yeteneği;
3) Duyguları anlama: Karışık duyguları ve duygu “silsilelerini” ve duyguların bir
aşamadan diğerine nasıl geçtiklerini anlama yeteneği;
4) Duyguları yönetme: Kendinizde ve başkalarında duyguları yönetebilme yeteneği.
Bu yetiler, daha sonra, psikolog Daniel Goleman tarafından geliştirilmiştir. Goleman,
duygusal zekâ becerilerinin, bilişsel zekâyı ifade eden IQ’ dan daha önemli olduğuna dair
görüşlerini, 1995 yılında yayınlanan “duygusal zekâ” adlı kitabında kanıtlamaya çalışmıştır.
Başarı için önemli gibi görünen duygusal nitelikleri betimlemek için bu terimden
yararlanılmıştır. Bu nitelikler şunları kapsar:


Empati



Duyguları ifade etme ve anlama



Mizacını kontrol etme



Bağımsızlık



Uyum sağlayabilme



Beğenilme



Kişiler arası sorunları çözme



Sebat



Sevecenlik



Nezaket



Saygı

4. ZEKÂ’NIN BAZI KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ
4.1. IQ ve Kalıtım İlişkisi
Doğuştan gelen zekânın değerlendirilmesi için bilinen bir yöntem yoktur. Kalıtımla çevre
arasındaki ilişki birbirinden ayrı ve uzakta yetiştirilen ikizlerin davranış ve başarılarının
incelenmesiyle bir ölçüye kadar belirlenebilir. Tek yumurta ikizlerinin kalıtımı, birbirlerinin
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aynıdır. Doğumdan itibaren birbirlerinden farklı çevrelerde yetişen tek yumurta ikizlerinin ve
aynı evde yetişen çift yumurta ikizlerinin zekâ puanlarının karşılaştırıldığı bir araştırmada,
değişik çevrelerde yetişseler bile, kalıtımı aynı olan tek yumurta ikizlerinin zekâlarının, aynı
çevrede yetişip, kalıtımları birbirinden farklı olan çift yumurta ikizlerinin zekâlarından daha
çok birbirlerine benzediği ortaya çıkmıştır.
Bir başka araştırmada ise, bebek iken evlat edinilen çocukların zekâlarını, üvey annebabalarının zekâları ve ayrıca doğal anne-babalarının zekâları ile karşılaştırmışlar ve bu
çocukların zekâ puanlarının doğal ana-babalarınkine daha çok benzediği görülmüştür. Bunun
gibi çok sayıda yapılan araştırmalar, kalıtımın zekâ gelişmesinde önemli bir rol oynadığını
ortaya koymuştur.
4.2. IQ ve Çevre İlişkisi
Zekânın kalıtımla ilişkisi çok belirgindir, ancak çevrenin de zekâya önemli etkisi vardır.
Tek yumurta ikizleri birbirinden ne kadar farklı çevrelerde yetişirlerse aralarındaki zekâ farkı
da o denli fazla olmaktadır. Ana-baba evi zihinsel gelişmeyi etkilediği istatistiklerle
gösterilmiştir. Çeşitli eğitim seviyesine sahip ailelerden gelen çocukların bir arada okudukları
okullarda yapılan araştırmalarda, yüksek eğitim düzeyli ailelerden gelen çocukların diğerlerine
göre daha başarılı oldukları saptanmıştır.
1700 ve 1910 yılları arasında yaşayan 4421 ünlü kişinin kökenini inceleyen bir araştırma
sonucunda bu kişilerin % 83'ünün üst tabakadan ve ancak %16'sının alt tabakadan geldiğinin
ortaya çıkması, çevre faktörünün önceki yüzyıllarda çok daha önemli bir etken olduğunu ortaya
koymaktadır. Her ne kadar başarı ve zekâ birbirinden farklı olsa da, başarıda zekânın önemli
bir payı olduğu göz önüne alınacak olursa bu bize zekâ hakkında da bilgi verir.
Zekâya çevrenin etkilerinin arasında çevreden etkilenen kişilik yapısı, sosyo-psikolojik
çevre, dil yeteneği ve güdü sayılabilir. Kaygılı ve korkak çocuklar problem çözerken yapılan
işe dikkatlerini vermede güçlük çekerler ve dolayısı ile zekâ testlerindeki başarı düşük olur. Bir
başka etken de, ailelerinin beklentilerinden dolayı orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeyden
gelen çocukların diğerlerine göre daha güdülü olmaları ve test sırasında daha fazla gayret sarf
etmeleridir. Diğer koşullar eşit tutulduğunda orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeyden gelen
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kişilerin zekâ puanları, düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen kişilere kıyasla daha yüksek
olmaktadır. En düşük ile en yüksek sosyo-ekonomik düzey arasındaki puan farkı 20'ye kadar
çıkmaktadır. Zekâsı yüksek kişiler daha iyi eğitim görmekte, kazançlı meslek sahibi olarak daha
yüksek bir ekonomik düzeye erişmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocukları
daha fazla öğrenme olanağına sahiptir, bunlar ilerisi için daha iyi başlangıç koşulları elde
edebilmektedir. Zekâ testlerinde sözel bölümlerin bulunması, eğitim seviyesi yüksek kişilerin
daha yüksek puan almasına yardım etmektedir. Dolayısı ile burada hem kalıtımsal hem de
yetişme tarzından gelen bir avantaj söz konusudur.
4.3. IQ ve Kültür İlişkisi
Bireyler IQ seviyelerini, eğer bu tür yararlı tahminlerde bulunmaya yaramasaydı
olasılıkla daha az önemseyeceklerdi. Kapsamlı araştırmalar, IQ seviyesinin ilkokuldan
üniversiteye kadar mezuniyet, iş durumu ve birçok iş için performansın somut bir tahmin unsuru
olduğunu ortaya koymuştur. Bu örnekler IQ testlerinin, batılı kültürlerin değer verdiği başarı
biçimleri arasından önemli ve temel zihinsel yetilerin geçerli ölçütü olduğunu öne sürer. IQ ile
ölçülen zekâ, başarıyı doğrudan etkiler. IQ farklılıkları, bireyin itici nedenlerini ve inançlarını
değiştirerek akademik hayatı ve iş hayatını da dolaylı olarak etkiler. Yüksek IQ’ lu kişiler okulda
daha başarılı, çalışma konusunda daha motiveli, başarı odaklı ve iyi işler yapma konusunda
daha iyimser olma eğilimi gösterir. Ayrıca, IQ testlerinde düşük puan alan çocuklar aşağı
derecelerdeki ve belki de öz yetkinliklerini küçük düşüren okullarda, sınıflarda ve programlarda
takılıp kalabilirler. Bu durumda, IQ çevreden etkilenebilir ve buna bağlı olarak çocuklar için
daha iyi veya daha kötü yeni ortamlar yaratabilir. Dolayısıyla IQ değerlendirmesi çocuğun
genetik olarak sahip olduğu zihinsel yetenekleri kadere dönüştürebilir.
Her ne kadar IQ testleri ana akım kullananlar için geçerliliğini kanıtlamışsa da, birçok
gözlemci farklı kültürel ve etnik gruplar arasındaki karşılaştırmalar için geçerliklerini hala
sorgulamaktadır. Anlamlı karşılaştırmalar yapabilmek için, araştırmacılar her farklı grup için
onaylanmış testler kullanmalıdır. Eleştirmenler sık sık IQ testlerinde onları kültürler arasında
geçerli yapmaktan alıkoyan sistematik taraflılıklar olduğunu iddia eder. Örneğin, sözlü
kavramayı değerlendiren IQ testlerindeki sorular teste tabi tutulan herkesçe bilinen bazı belli
bilgi becerileri olduğunu varsayar. Gerçekteyse başka kültürden insanlar birbirinden farklı bilgi
birikime sahiplerdi, bu onlar için sorulan soruların zorluğunu belirler. Dahası, testlerin ve
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uygulanışlarının biçimleri de kültürel zekâ kavramına veya uygun davranış biçimlerine uygun
olmayabilir.
Her ne kadar kültürler arası değerlendirmeyle ilgili kaygılar genelde testlerin içeriğine
yoğunlaşsa da, zekâ testlerinin uygulama bağlamında da önemli sorunlar yatar. Claude Steele,
insanların yetenek testlerindeki performanslarının stereotip tehdidinden (Stereotip Tehdidi: bir
kişinin olumsuz stereotip oluşturan bir grup içerisinde bulunmasının yarattığı tehdittir)
etkilendiğini öne sürer. Araştırmalar, bir kişinin olumsuz stereotipin konuyla ilgili olduğuna
dair inancın stereotipe kodlanmış kötü performansı beraberinde getireceğini öne sürer.
4.4. IQ ve Yaş İlişkisi
Zekâ yaşamın ilk on yılında büyük bir gelişme kaydetmektedir. Bu süre içinde en hızlı
gelişme ilk iki yılda gerçekleşir. Başlangıçta davranışı birkaç refleksten oluşan insan, iki yıl
sonunda kendi başına yürüyebilen, konuşabilen, bazı basit problemleri çözebilen, neden sonuç
ilişkisi kurabilen, basit planlamalar yapabilen, hatırlayabilen bir kişi hale gelir.
Sembollerle düşünebilme 11 yaşında başlar. 12 yaştan sonra zekânın hızında azalma olsa da
gelişmeye devam eder. Gelişmenin en üst düzeyine 14–18 yaşlar arasında varılır. Zihinsel güç
30 yaşa kadar bu düzeyde kalır. Daha sonraki yaşlarda yeni malzeme öğrenmedeki başarı yavaş
olarak azalmaya başlar, ancak öğrenilen bilgiler kaybolmaz tam tersine yaş ilerledikçe,
deneyimden dolayı edinilen bilgiyi kullanmadaki beceri artar.
4.5. Zekâ ve Yaratıcılık İlişkisi
Yaratıcılık bireyin yenilikçi ve oluşturuldukları durumlara uygun ürün veya fikirler
yaratabilme yetisidir. Tekerleğin icadını düşünürsek, bu alt yenilikçidir. Çünkü bilinmeyen
mucidinden önce kimse dönen objelerin kullanılışını görmemişti. Uygundu çünkü yeni cismin
nasıl kullanılacağı çok açıktı. Uygunluk olmadan, yeni fikir ve nesneler genellikle alakasız ve
tuhaf bulunurlar.
Yaratıcılık genelde zekâ konusuyla birlikte incelenir. Bunun sebebi birçok insanın zekâ
ve yaratıcılık arasında güçlü bir ilişki olduğuna inanmasıdır. Durumun gerçekte böyle olup
olmadığını anlayabilmek için önce yaratıcılığı test edebilmeli ve yaratıcılık ile zekâ arasındaki
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bağı incelememiz gerekir. Yaratıcılık genellikle aykırı ve yakınsak düşünme testleriyle
değerlendirilir. Uç sınırlarda yaratıcı insanlar risk alırlar, hazırlanırlar ve genellikle
motivasyonları yüksektir. Bazı zihinsel rahatsızlıklara yaratıcılık arasında bir bağ olmasına
rağmen, nedensellik ilişkisi kurulamamıştır.
İnsanları nispi olarak daha yetenekli veya yeteneksiz olarak değerlendirirken
araştırmacılar hem aykırı hem de yakınsak düşünmeyi ölçen işler kullanmışlardır. Birçok
yaklaşım, sorunlara alışılmamış ve çeşitli düşünceler kurma yetisi olarak tanımlanabilecek
“aykırı düşünce” üzerine yoğunlaşır. Aykırı düşünmeyi test eden sorular testi çözenlere akıcı
ve esnek düşünme olanağı sağlar. Cevaplarda akıcılık, farklı fikirlerin sayısı; benzersizlik,
başkaları tarafından uygun bir biçimde verilmemiş fikirlerin sayısı ve alışılmamışlık, bir
örnekte, örneğin %5’ten daha fazla rastlanmayan türden fikirler gibi ölçüler üzerinden
değerlendirilir.
Yakınsak düşünce bir sorunu çözmek için farklı kaynakları bir araya getirebilme
yetisine denir. Fakat bilgileri yeni çözümler yaratacak şekilde bir araya getirebilen kişileri
“yaratıcı” olarak nitelendiririz. Yakınsak düşünce üzerinden çalışmak için araştırmacıların
kullandığı testlerden biri “uzak ilişkilendirme” testidir. Testi çözenlerden diğer kelimeleri
birleştirecek bir kelime bulmaları istenir. Yakınsak düşüncenin diğer ölçütleri çözümlerin
aniden akla geldiği durumlar olarak tanımlanan iç görüyü çabuk kavramaya odaklanmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Onuncu hafta zekâ ve zekâ ölçümü konusu işlenmiştir. Öncelikle, zekâ nedir? Sorusu
çerçevesinde zekâ ve zekâ eğitimi konuları ele alınmıştır. Daha sonra, zekâ ölçümü nedir?
Sorusu çerçevesinde zekâ ölçümünün tarihi, zekâ ölçümün temel özellikleri, IQ testleri ve
zekânın uç noktaları konuları ve zekâ teorileri çerçevesinde psikometrik zekâ teorileri,
Sternberg’in üçlü zekâ teorisi, Gardner’in çoklu zekâsı ve Goleman’nın duygusal zekâsı
konuları işlenmiştir. Son olarak ise zekânın bazı kavramlarla ilişkisi çerçevesinde IQ ile kalıtım,
çevre, kültür, yaş ve yaratıcılık ilişkisi işlenerek bölüme son verilmiştir.

Bölüm Soruları
1) Hangi zeka insanın hali hazırda edinmiş olduğu bilgidir?
a) Akışkan
b) Analitik
c) Kristalleşmiş
d) Yaratıcı
e) Duygusal
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2) Mehmet, 10 yaşındadır ama zekâ yaşı 12’dir. Orijinal IQ hesaplamasını kullanırsak,
Mehmet’in IQ’ su kaçtır?
a) 90
b) 100
c) 110
d) 120
e) 150
3) Hangi testler “aklınıza gelen yuvarlak cisimleri yazınız” gibi sorular içerebilir?
a) Analitik zekâ
b) Kristalleşmiş zekâ
c) Duygusal zekâ
d) Yakınsak düşünme
e) Aykırı düşünme
CEVAPLAR: 1-c, 2-d, 3-e.
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11. ÖĞRENME VE DAVRANIŞ ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ÖĞRENME VE DAVRANIŞ ANALİZİ
1- ÖĞRENME NEDİR?
2- ÖĞRENME KURAMLARI VE DAVRANIŞ ANALİZİ
2.1- Davranışçı Öğrenme Yaklaşımları
2.1.1- Klasik koşullanma kuramı
2.1.2- Pavlov’un şaşırtıcı gözlemi
2.1.3- Koşullanma süreci
2.1.4- Uyarıcı genellemesi
2.1.5- Uyarıcı ayrımı
2.1.6- Edinime odaklanma
2.1.7- Edimsel Koşullanma (Sonuçları Öğrenme)
2.1.8- Etki yasası
2.2- Öğrenmede Bilişsel Etkiler
2.2.1- Karşılaştırmalı bilinç
2.2.2- Bilişsel haritalar
2.2.3- Kavramsal davranış
2.3- Sosyal Öğrenme Yaklaşımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Davranış analizi nedir?
b. Davranışçılık nedir?
c. Uyarıcı genellemesi nedir?
d. Edimsel Koşullanma nedir?
e. Etki yasası nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Davranışçı
Öğrenme Davranışçı
öğrenme Okuyarak, araştırarak ve
Yaklaşımları
yaklaşımlarının kullanımını tartışarak
öğrenme
Öğrenmede Bilişsel Etkiler
Öğrenmede bilişsel etkileri Okuyarak ve tartışarak
kavrama
Sosyal
Öğrenme Sosyal
öğrenme Okuyarak ve tartışarak
Yaklaşımları
yaklaşımlarını anlama
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Klasik koşullanma, Pavlov’un şaşırtıcı gözlemi, Koşullanma süreci, Uyarıcı genellemesi, Uyarıcı
ayrımı, Edinime odaklanma, Edimsel Koşullanma (Sonuçları Öğrenme), Etki yasası, Bilişsel
Etkiler, Karşılaştırmalı bilinç, Bilişsel haritalar, Kavramsal davranış
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Giriş
“Sinemada korku filmi izlediğinizi düşünün. Kahraman, kapalı bir kapıya yaklaşırken
arka plandaki müzik de gittikçe daha gerilimli bir hal alır. Aniden, "O kapıyı açma!" diye
haykırmak istersiniz. Üstelik kalbinizde deli gibi çarpmaktadır. Neden? Bu soru üzerine mantık
yürüttüğünüzde vereceğiniz cevap: "Filmdeki müziklerle olaylar arasında bir ilişki olduğunu
bildiğim için tedirgin oldum" şeklinde olur. Daha önce bu ilişki üzerine hiç düşünmüş
müydünüz? Çok büyük bir ihtimalle düşünmemişsinizdir. Bu, yeterince sinemaya gitmiş
olmanız sayesinde, farkında olmadan öğrenmiş olduğunuz bir ilişkiden başka bir şey değildir.”
Bu bölümün ana konusunu günlük hayatımızda farkında olmadan edindiğiniz bunun gibi
öğrenilmiş ilişkilerin türleri oluşturmaktadır.
Davranış ile öğrenme arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? İnsan davranışlarının
neredeyse tamamına yakını öğrenme ile elde edilir. Bu nedenle öğrenme konusunun psikoloji
bilimin de önemli bir yeri vardır. Öğrenme sürecinin incelenmesi sonucu elde edilen bulgular
ışığında insan davranışlarının anlaşılması, önceden tahmin edilmesi ve gerektiğinde de kontrol
edilmesi mümkün olur.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
ÖĞRENME VE DAVRANIŞ ANALİZİ
1. ÖĞRENME NEDİR?
Öğrenme kavramı, psikoloji yazınında günlük yaşamda kullanılandan çok daha fazlasını
ifade eder. Psikolojik açıdan, öğrenilen şeyin doğru ya da uyumlu olması şart değildir. Çünkü
iyi alışkanlıklar gibi kötü alışkanlıklar da öğrenilebilmektedir. Bilinçli ya da planlı olmak
öğrenme sürecinde şart değildir. Ayrıca bilgi ve beceriler gibi tutum ve duygular da
öğrenilebildiğinden, mutlaka bir davranışla gözlemlenmesi gerekmemektedir. Araba
kullanmak, mutlu bir anı hatırlamak, siyasi bir görüşü benimsemek veya komşusundan
hoşlanmamak gibi tepkilerin tamamı öğrenmenin sonucu olabilir. Her insan, kendisini nelerin
mutlu ve güçlü yaptığı konusunda daima büyük bir merak içerisindedir. Öğrenme sürecinin
anlaşılması, aynı zamanda bireyin kendisi hakkındaki bilgisinin ve farkındalığının artması
anlamına gelmektedir. Bu nedenle öğrenme, pratik faydaları dışında, bireyin hangi süreçlerle
nasıl bir kimlik kazandığının bilinmesi açısından da önem taşımaktadır.
Öğrenme, eğitim ve deneyim yoluyla, davranışta ya da davranış potansiyelinde nispi
olarak tutarlı bir değişikliğe sebep olan, tecrübeye dayalı bir süreçtir. Tanımda üç önemli unsur
bulunmaktadır. Bunlara daha yakından bakalım.
Tecrübeye dayalı bir süreç: Öğrenme, ancak tecrübe yoluyla gerçekleşir. Tecrübe ise
bilgiyi almaktan (değerlendirmek ve dönüştürmek) ve çevreyi etkileyen tepkiler vermekten
oluşur. Öğrenme, hafıza derslerinden etkilenmiş; bir tepkiden ibarettir. Öğrenilmiş davranış,
organizma yaşlandıkça meydana gelen fiziksel olgunlaşma ya da beyin gelişimi gibi
değişikliklerden etkilenmez, aynı şekilde hastalık ya da beyin hasarından da etkilenmez.
Davranıştaki bazı kalıcı değişiklikler olgunlaşma hazırlığını takip eden tecrübeler gerektirir.
Örneğin, bir bebeğin ne kadar süre içinde emeklemeye, ayakta durmaya, yürümeye koşmaya
ve tuvalet eğitimini tamamlamaya başladığını düşünün. Çocuk yeterince olgunlaşmadığı sürece
yapılan alıştırma ve eğitimler bu davranışların öğrenilmesine katkıda bulunmaz.
Psikologlar özellikle tecrübe aracılığıyla hangi davranış özelliklerinin değiştiğini ve bu
değişikliklerin nasıl meydana geldiğini keşfetmekle ilgilenmektedirler.
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Davranış

ve

Davranış

Potansiyelinde

Değişiklik:

Öğrenmenin,

sonuçlarını

sergileyebileceğiniz zaman gerçekleştiği (örneğin, araba sürerken ya da mikrodalga bir fırını
kullanırken gibi) açık bir şekilde ortadadır. Öğrenmeyi doğrudan gözlemlemek mümkün
değildir. Yani beyninizdeki değişiklikleri normal olarak göremezsiniz. Bu ancak öğrenme
performansınızdaki gelişmelerden anlaşılabilir. Ancak genelde performansınız, öğrendiğiniz
her şeyi göstermez. Bazen, çağdaş sanatı değerlendirme ya da Doğu felsefesini anlama gibi
ölçülebilir davranışlarla sergilenmeyecek olan genel tavırları edinirsiniz. Bu gibi örneklerde,
davranış değişikliği için potansiyel kazanmış olursunuz. Çünkü okuduğunuz kitap türlerini ya
da boş zamanınızı nasıl değerlendirdiğinizi etkileyebilecek tavır ve değerler öğrenmiş
olursunuz. İşte bu, öğrenilen ve ifade edilen, ya da davranışlarda gerçekleştirilen arasındaki
farka öğrenme performansı ayrımı denir.
Nispi Olarak Tutarlı Bir Değişiklik: Davranış veya davranış potansiyelindeki bir
değişikliğin öğrenilmiş olarak nitelendirilebilmesi için, bu değişikliğin farklı durumlarda nispi
olarak tutarlı olması gerekir. Yani yüzmeyi bir kez öğrendiğinizde bir daha unutmazsınız.
Ancak tutarlı değişikliklerin her zaman kalıcı olmayacağını da bilmek gerekir. Örneğin, her gün
sürekli alıştırmalar yaparak yabancı dilinizi oldukça iyi bir düzeye çıkarabilirdiniz. Ancak dille
ilgilenmeyi bıraktığınızda, yeteneğiniz en baştaki seviyesine kadar geriler. Ancak eğer yabancı
dili iyi şekilde bir kez öğrenmiş olsaydınız, ikinci kez öğrenmeniz daha kolay olurdu. Önceki
deneyimlerinizden "saklanan" bir şeyler mutlaka bulunur. Bu bakımdan, değişiklik kalıcı
olabilir. Bu aynı zamanda, ülkemizde yabancı dil konusundaki sıkıntıların da önemli bir kısmını
açıklayabilir.
Alışma ve Duyarlılaştırma: Öğrenmeyi tam olarak anlayabilmek için, bu kavramın en
temel iki biçimi “alışma” ve “duyarlılaştırma”dır. Bir su kayağı ya da rüzgâr sörfü resmi gibi
güzel bir manzara resmini incelediğinizi düşünün. Bu resmi ilk gördüğünüzde, oldukça güçlü
bir duygusal tepki verebilirsiniz. Ancak, kısa bir süre içinde aynı resme tekrar tekrar bakınca,
duygusal tepkinizin zamanla zayıfladığını görürsünüz. Bu durum, alışmayla açıklanmaktadır.
Alışma, uyarıcı tekrar tekrar sunulduğunda davranışsal tepkilerde meydana gelen azalmadır.
Alışma, çevremizdeki yeni olaylara odaklanmamıza yardımcı olur. Bu sayede eski uyarıcılara
karşı tekrar tekrar tepki vermek gibi davranışsal bir sorun yaşamamış olursunuz. Bu
açıklamadan sonra, alışma olgusunun, öğrenmenin tanımına ne kadar uyduğunu fark etmiş
olmalısınız. Davranışta deneyime dayalı bir değişiklik meydana gelmektedir (resmi tekrar
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tekrar gördüğünüzde duygusal tepkinizin zayıflaması durumu) ve davranıştaki bu değişikliğin
tutarlı olduğunu görüyorsunuz (duygusal tepkiniz en baştaki seviyeye geri dönmüyor). Ancak,
duygusal tepkideki değişikliğin kalıcı olması mümkün değildir. Eğer yeterli bir süre geçtikten
sonra resmi tekrar görürseniz, aynı duygusal tepkiyi bir kez daha verebilirsiniz.
Duyarlılaştırma meydana gelirken ise, bir uyarıcıya olan tepkiniz tekrarlandıkça
zayıflayacağına aksine daha da güçlenir. Örneğin, kısa aralıklarla birkaç kez aynı acı veren
uyarıcıyı tecrübe ettiğinizi var sayalım. Uyarıcının şiddeti aynı seviyede kalsa bile, son
uyarıcının, ilkine göre daha çok acı verdiğini söyleyeceksiniz. Görüleceği üzere,
duyarlılaştırma olgusu da, öğrenmenin tanımına oldukça uymaktadır. Çünkü dış dünyadaki
deneyimler (acı veren bir uyarıcının tekrar tekrar tecrübe edilmesi), davranışsal tepkide tutarlı
bir değişikliğe (acının giderek yoğunlaşması hissi gibi) sebep oluyor. İnsanların farklı
uyancılara tepki olarak alışma ya da duyarlılaştırma tecrübesini ne belirler? Genel olarak,
uyarıcılar yoğun ya da rahatsız edici olduğunda duyarlılaştırma ihtimali artar.
2- ÖĞRENME KURAMLARI VE DAVRANIŞ ANALİZİ
2.1. Davranışçı Öğrenme Yaklaşımları
Modern psikolojideki öğrenmeye yönelik fikirlerin birçoğunun kökeni John
Watson'un (1878–1958) çalışmalarına dayanır. Watson, davranışçılık olarak bilinen psikoloji
okulunun kurucusudur. Yaklaşık elli yıl boyunca, Amerikan psikolojisine, Watson'un
davranışçı yaklaşımı yön vermiştir. Watson, içebakışın (insanların duygulanım, görüntü ve
hislerini sözlü olarak ifade etmelerinin) fazla öznel olması nedeniyle davranış çalışmalarında
kabul edilebilir bir araç olmadığını iddia etmiştir. Watson, bilinç durumlarını, tıpkı sözde
metafizik düşünce olgusu gibi, nesnel olarak doğrulanamaz ve bu nedenle bilimsel veri olamaz
olarak niteler ve psikolojinin esas hedefini "davranış tahmini ve kontrolü" olarak tanımlar.
B. F. Skinner (1904–1990), Watson'un fikirlerini benimseyerek çalışma alanını daha da
genişletmiştir. Skinner, Watson'un 1924 tarihli "Behaviourism (Davranışçılık)" kitabını
okuduktan sonra “radikal davranışçılık” olarak bilinen bir sav geliştirdi. Watson'un içsel
durumlara ve zihinsel olaylara karşı duyduğu şikâyeti benimsemekle beraber, bunların veri
olarak geçerliliklerinden ziyade davranış nedenleri olarak geçerliliklerine odaklandı. Ona göre,
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düşünme ya da hayal kurma gibi zihinsel olaylar davranışa neden oluşturmaz. Bunlar, çevresel
uyarıcıların neden olduğu davranış örnekleridir.
Bir güvercini 24 saat boyunca beslemediğimizi ve küçük bir çarkı gagalayarak yem elde
edebileceği bir düzeneğin içine koyduğumuzu düşünelim. Güvercin, kısa bir süre içinde çarkı
gagalayacaktır. Skinner, hayvan davranışının yoksunluk ya da yiyeceğin takviye olarak
kullanılması gibi çevresel olaylarla eksiksiz bir şekilde açıklanabileceğini öne sürer. Açlık hissi,
doğrudan gözlemlenip ölçülemediğinden özneldir. Bu öznel his, davranışın nedeni değil,
yoksunluğun sonucudur. Kuşun aç olduğu ya da yemi almak istediği için çarkı gagaladığını
söylemek bize herhangi bir şey katmaz. Kuşun ne yaptığını açıklamak için, içsel
psikolojik durumlarıyla ilgili herhangi bir şey bilmemiz gerekmez. Yalnızca kuşun davranış
ve ödül arasındaki ilişkiyi edinmesini sağlayan öğrenme ilkelerini anlamak yeterli olacaktır.
Bu, Skinner' ın davranışçılık fikrinin özüdür.
Skinner tarafından başlatılan bu davranışçılık fikri, psikolojinin öğrenme ve davranışın
çevresel belirleyicilerini keşfetmeye odaklanan bir alanı olan davranış analizinin ilk felsefi
köşe taşını oluşturur. Genel olarak, davranış analizcileri öğrenmede, insanlar da dâhil olmak
üzere tüm hayvan türlerinde rastlanan, evrensel kuralları karşılaştırılabilir durumlar
aracılığıyla keşfetmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle insan dışı türler hakkındaki çalışmalar
bu alandaki ilerlemeler için önemlidir. Öğrenmenin karmaşık türleri, daha basit süreçlerin
bileşenleri ve ayrıntıları ve nitelikli olmayan farklı olayı temsil eder. Şimdi oldukça karmaşık
davranışlara yol açan iki basit öğrenme biçimi olan klasik ve edimsel koşullanmayı
anlatacağız.
2.1.1. Klasik koşullanma kuramı
Şimdi yeniden korku filmine geri dönelim. Film müziği, kahramanın başının belaya
gireceğini işaret ettiğinde kalbiniz neden hızla çarpar? Çünkü vücudunuz bir çevresel olayın
(gerilimli müzik) diğeriyle ilişkilendirildiğinde (korkutucu görsel olaylar), her nasılsa
fizyolojik bir tepki (hızlı çarpan kalp) üretmeyi öğrenmiştir. Bu öğrenme tipi, klasik koşullanma
olarak bilinir. Klasik koşullanma, bir uyarıcı ya da olayın başka bir uyarıcı ya da olayın
meydana gelmesini tahmin ettiği temel bir öğrenme biçimidir. Organizma, iki uyarıcı
(önceden tepkiye yol açmamış olan uyarıcı ve doğal olarak tepkiye yol açan uyarıcı) arasında
269

yeni bir ilişki öğrenir. Organizmanın çevresindeki olay çiftlerini hızlı bir şekilde ilişkilendirme
kapasitesi doğuştan gelir ve içinde derin davranışsal anlamlar gizlidir.
2.1.2. Pavlov'un şaşırtıcı gözlemi
Klasik koşullanma konusundaki ilk ciddi çalışma psikolojideki en ünlü denebilecek
kazanın sonucudur. Rus fizyolog Ivan Pavlov (1849–1936), sindirim hakkında bir araştırma
yaparken kazayla klasik koşullanmayı bulmuştur. Pavlov, bu bulgusu sayesinde 1904 yılında
Nobel Ödülünü almıştır.
Pavlov, köpeklerdeki sindirim aşamalarını incelemek için yeni bir teknik geliştirir. Bu
tekniğe göre, köpeklerin vücut salgılarının ölçülüp analiz edilebilmesi için salgı bezlerine ve
sindirim organlarına tüpler yerleştirilir ve bu tüpler aracılığıyla salgılar vücut dışındaki kaplara
aktarılır. Pavlov'un asistanları, bu salgıları üretmek için köpeklerin ağzına yemek tozu
koyarlar. Bu yöntemi birkaç kez tekrarladıktan sonra, Pavlov köpeklerinde beklenmeyen bir
davranış gözlemler. Toz, ağızlarına koyulmadan önce ağızları sulanmaya başlar. Önce,
yemeği görür görmez, bir süre sonra ise yemeği getiren asistanı gördükçe ve hatta ayak seslerini
duydukça salya üretmeye başlarlar. Yemek verilmeden önce düzenli olarak gerçekleşen her
uyarıcı salya üretimine sebep olur. Kaza ile de olsa, Pavlov bu yolla öğrenmenin iki uyarıcının
birbiriyle ilişkilendirilmesi sonucunda gerçekleşebileceğini gözlemlemiştir. Klasik koşullanma,
Pavlov'un bu büyük keşfi ve değişkenleri bulma konusundaki fedakârlığı nedeniyle “Pavlovyan
Şartlandırma” olarak da anılır.
Pavlov'un hatırı sayılır ölçüdeki araştırma deneyimi, köpeklerinin salya üretmeye
koşullanması için gerekli koşulları keşfetmesi için basit ve zekice bir strateji uygulamasına
imkân vermiştir. Deneylerindeki köpekler önce hareketleri sınırlayan bir koşum takımıyla
dizginlenir, düzenli aralıklarla, ses tonu gibi bir uyarıcı sunulur ve ardından köpeğe bir miktar
yiyecek verilir. Ses tonunun önce köpek için yemek ya da salya üretimi açısından hiçbir anlamı
yoktur. Tahmin edebileceğiniz gibi, köpeğin sese karşı verdiği ilk karşılık yalnızca yönelme
tepkisidir. Yani kulaklarını diker ve sesin geldiği yönü anlamak için başını oynatır. Ancak ses
ve yemeğin tekrarlanan eşlenmeleri sonucunda yönelme tepkisi yerini salya |üretimine bırakır.
Pavlov'un önceki araştırmasında gözlemlediği şey bir tesadüf değildi. Bu olgu, kontrollü şartlar
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altında tekrarlanabilir. Pavlov, lamba ışığı ve saat sesi gibi normalde salya üretimiyle ilgisi
olmayan birçok farklı uyarıcı kullanarak da bu etkinin genelliğini ispatlamıştır.
Pavlov'un

klasik

koşullanma

yönteminin

temel

nitelikleri

şöyledir.

Klasik

koşullanmanın merkezinde salya üretimi, gözbebeği kasılması, diz refleksi ve göz kırpma gibi
refleks tepkileri vardır. “Refleks”, organizmayla biyolojik ilgisi olan belirli uyancılar
tarafından doğal olarak tetiklenen ya da ortaya çıkan tepkiye denir. Pavlov'un deneylerinde
kullandığı yemek tozu gibi refleks davranışlarına doğal olarak yol açan herhangi bir uyarıcıya
“şartsız uyarıcı” adı verilir. Çünkü öğrenme uyarıcının davranışı kontrol etmesi için gerekli bir
koşul değildir. Şartsız uyarıcının yol açtığı davranışa ise “şartsız tepki” denir.
Pavlov'un deneylerindeki ışık ve ses gibi uyancılar en başta salya üretimi gibi bir refleks
tepkisine yol açmıyordu. Ancak zaman geçtikçe nötr etkisi olan her bir uyarıcı tekrar tekrar
şartsız uyancı ile eşlendi. Bu türden nötr uyancılara ise “şartlı uyarıcı” denir. Şartlı uyarıcının
belirli bir davranışa yol açması için şartsız uyarıcıyla ilişkilendirilmesi gerekir. Birkaç
denemeden sonra, şartlı uyarıcı, şartlı tepki adı verilen bir tepki üretecektir. Şartlı
tepki, şartlı uyarıcının bir öğrenme ürünü olarak yol açtığı tepkidir. Bu bölümde bununla ilgili
birkaç örnek vereceğiz. Tekrar etmek gerekirse; şartsız uyarıcı-şartsız tepki bağlantısı
kendiliğinden sağlanır, öte yandan klasik koşullanmanın ürettiği öğrenme şartlı uyarıcı-şartlı
tepki ilişkisini oluşturur. Şartlı uyarıcı, en başta şartsız uyarıcıyla sınırlı olan davranış etkileme
gücünün bir kısmını edinir. Şimdi klasik koşullanmanın temel süreçlerini daha detaylı bir
biçimde inceleyeceğiz.
2.1.3. Koşullanma süreçleri
Pavlov'un ilk deneyleri, klasik koşullanmış tepkilerin nasıl ortaya çıktığı ve kaybolduğu
konusunda ayrıntılı çalışmalara sebep olmuştur. Bu bölümde, araştırmacıların klasik
koşullanmanın temel süreçleri hakkında ulaştıkları önemli sonuçların birkaçına değinilecektir.
Bu sonuçlara, çeşitli hayvan türleri arasında yapılan yüzlerce farklı çalışma sonunda
ulaşılmıştır.
Edinim ve Tükenme: Varsayımsal bir klasik koşullanma deneyinde şu unsurlar bulunur.
İlk unsur edinimdir. “Edinim”, şartlı tepkinin ilk tetiklendiği ve tekrarlanan denemelerle
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sıklığının giderek arttığı sürece denir. Genel olarak, şartlı uyarıcı ve şartsız uyarıcı, şartlı uyarıcı
şartlı tepkiye sebep olmadan önce birkaç kez eşlenmelidir. Sistematik şartlı uyarıcı-şartsız
uyarıcı eşlemeleri sayesinde, şartlı tepkiye giderek artan bir sıklıkla ulaşılır ve organizmanın
şartlı bir tepki edinmiş olduğu söylenebilir.
Klasik koşullanmada, tıpkı iyi bir espri yaparken olduğu gibi, zamanlama çok
önemlidir. Şartlı uyarıcı ve şartsız uyarıcı, organizmanın bunları algılayıp aralarında ilişki
kurabilmesi için yeterince yakın zaman aralıklarıyla sunulmalıdır. Bu kurala sadece tat
koşullaması öğrenimini istisna oluşturur. Araştırmacılar iki uyarıcı arasındaki dört geçici
modeli incelemişlerdir. En yaygın görülen koşullanma tipi ise şartlı uyarıcının önce geldiği ve
en azından şartsız uyarıcı sunulana kadar devam ettiği gecikmeli koşullanmalardır. İzli
koşullanmada ise, şartsız uyarıcı sunulmadan önce şartlı uyarıcı sona erer. İz, organizmanın
şartlı uyarıcıda sahip olduğu farz edilen ve şartsız uyarı görüldüğünde artık ortaya çıkmayan
hafızaya atıfta bulunur. Eş zamanlı şartlandırmada ise, şartlı ve şartsız uyarıcılar aynı zamanda
sunulur. Son olarak, geriye şartlama durumunda, şartlı uyarıcı, şartsız uyarıcıdan sonra sunulur.
Koşullanmanın en etkili olduğu durumlar, genellikle en çok şartlı ve şartsız uyarıcıların
başlangıçlarının arasında kısa bir zaman aralığı olan gecikmeli koşullanma paradigmalarıdır.
Ancak, en iyi koşullanmayı üretecek olan şartlı uyarıcı ve şartsız uyarıcı arasındaki doğru
zaman aralığı birkaç etkene dayanır. Bunların arasında şartlı uyarıcının yoğunluğu ve
koşullanan

tepki

de

bulunur.

Şimdi

koşullanan

tepkiyi

inceleyelim;

göz

kırpma gibi kaslarla alakalı tepkiler işin, bir saniye ya da daha az sürecek kadar kısa bir aralık
en uygunudur. Ancak, kalp atış hızı ya da tükürük salgılama gibi iç organlarla ilgili tepkilerde,
5–15 saniyelik daha uzun aralıklar uygundur.
Araştırmacılar şartlı ve şartsız uyarıcı arasında mümkün olan dört zaman dizilimi
keşfetmişlerdir. Koşullanma genel olarak bir gecikmeli koşullandırma paradigmasında şartlı ve
şartsız uyancıların başlangıçları arasındaki kısa bir arayla en etkilidir.
Koşullanma, genellikle eşzamanlı yöntemde zayıf, geriye şartlama yönteminde ise daha
da zayıftır. Geriye şartlamanın kanıtı şartsız uyarıcı ile şartlı uyarıcının birkaç kez
eşlenmesinden sonra görülebilir ancak uzun araştırmalar aracılığıyla hayvan şartlı uyarıcıyı
şartsız uyarıcıdan bağımsız bir periyodun izlediğini öğrenince ortadan kaybolur. Her iki
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durumda da, koşullanma zayıftır çünkü şartlı uyarıcı aslında şartsız uyarıcının başlangıcını
tahmin etmez.
Ancak şartlı uyarıcı (örneğin ses tonu) şartsız uyarıcıyı (yemek tozu) artık tahmin
etmiyorsa ne olur? Bu durumda, şartlı tepki (tükürük salgılama) zamanla zayıflayarak en
sonunda tamamen kaybolur. Şartlı tepki, şartlı uyarıcının varlığında (ve şartsız uyarıcının
yokluğunda) artık ortaya çıkmıyorsa, “tükenme aşaması” gerçekleşmiş demektir. Şartlı
tepkiler, organizmanın davranış dağarcığının kalıcı bir yönü olmak zorunda değildir. Ancak,
şartlı tepki, tükenme aşamasından sonra şartlı uyarıcı tek başına tekrar verilirse zayıf bir
biçimde tekrar ortaya çıkabilir. Pavlov, şartlı tepkinin bir dinlenme periyodundan ya da zaman
aşımından sonra şartsız uyarıcıya maruz kalmadan aniden tekrar ortaya çıkmasına, "tükenme
sonrası kendiliğinden canlanma" der.
En baştaki eşleme yenilendiğinde, şartlı tepki hızlı bir şekilde güçlenir. Bu daha hızlı
gerçekleşen yeniden öğrenme, birikime bir örnek oluşturur; yani tepkiyi yeniden edinmek, en
baştan edinmeye göre daha az zaman gerektirir. Bu yüzden en baştaki koşullanmanın bir
bölümü, deneysel tükenme şartlı tepkiyi yok etmiş göründükten sonra bile organizma tarafından
tekrar sürdürülmelidir. Başka bir deyişle, tükenme yalnızca performansı zayıflatır, en başta
öğrenilenleri tamamen silmez.
2.1.4. Uyarıcı genellemesi
Bir köpeğe, belirli bir frekanstaki sesin yemek tozunu tahmin etmeyi öğrettiğimizi farz
edelim. Köpeğin tepkisi yalnızca o uyarıcıya mı özgüdür? Bu soru hakkında biraz düşünecek
olursanız, cevabın olumsuz olmasına şaşırmazsınız. Genel olarak, şartlı tepki belirli bir şartlı
uyarıcıya koşullandığında, benzer bir uyarıcı da aynı tepkiye yol açar. Örneğin, eğer koşullama
yüksek frekanslı bir ses olmuşsa, ondan biraz daha alçak bir ses de aynı tepkiye yol açabilir.
Büyük bir köpek tarafından ısırılan bir çocuğun ise daha küçük köpeklere karşı bile korkuyla
tepki vermesi muhtemeldir. En baştaki şartsız uyarıcı ile hiç eşlenmemiş bir uyarıcıya tepkinin
verildiği bu otomatik genişletmeye “uyarıcı genellemesi” denir. Yeni uyarıcı, orijinal şartlı
uyarıcıya ne kadar benzerse, tepkide o derecede güçlü olur. Tepki gücü, verilen boyuttaki
benzerlikleri giderek azalan bir dizi uyarıcının her biriyle ölçüldüğünde, genelleme gradyanı
bulunur.
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Genelleme

gradyanlarının

varlığı,

klasik

koşullanmanın

gündelik

hayattaki

deneyimlerde gösterdiği işlevdir. Önemli uyarıcının doğada her seferinde tamamen aynı
biçimde meydana gelmesi nadiren görüldüğünden, uyarıcı genellemesi, öğrenme çeşitliliğini
orijinal özel deneyimden öteye genişleterek bir benzerlik güvenlik faktörü oluşturur. Bu nitelik
sayesinde, yeni ve karşılaştırılabilir olaylar, görünüşteki farklılıklara rağmen aynı anlama ya da
aynı davranışsal öneme sahip olarak kabul edilebilir. Örneğin, bir avcı hayvan biraz farklı bir
ses

çıkarsa

ya

da

farklı

bir

açıdan

görünse

bile,

avı

yine

de

onu

tanıyıp çabucak tepki verebilir.
2.1.5. Uyarıcı ayırımı
Bazı durumlarda, bir tepkinin yalnızca çok az bir uyarıcı çeşitliliğinde meydana gelmesi
önemlidir. Örneğin, organizma doğal avcılarına sadece yüzeysel olarak benzeyen hayvanlardan
sürekli kaçarak kendini tüketmemelidir. “Uyarıcı ayırımı”, organizmanın, şartlı uyarıcıdan
herhangi bir boyutuyla ayrılan (örneğin, renk ya da ses tonundaki farklılıklar) başka bir
uyarıcıya farklı şekilde tepki vermeyi öğrenmesini sağlayan sürece denir. Organizmanın benzer
uyarıcılar arasındaki (örneğin, 1.000, 1.200 ve 1.500 Hz frekanslı sesler) ayırımı, yalnızca
birinin (örneğin, 1.200 Hz) şartsız uyarıcıyı tahmin ettiği ve diğerlerinin şartsız uyarıcı
olmaksızın tekrar tekrar verildiği bir ayırım eğitimiyle keskinleşir. Koşullanmanın erken
evrelerinde, şartlı uyarıcıya benzeyen uyarıcı, aynı ölçüde güçlü olmasa bile benzer bir tepkiye
yol açar. Ayrım eğitimi ilerledikçe, diğer benzemeyen uyarıcıya verilen tepkiler zayıflar. Çünkü
organizma yavaş yavaş hangi olay sinyalinin şartsız uyarıcı başlangıcını getireceğini ve
hangisinin getirmeyeceğini öğrenir.
Organizmanın performansını çevrede en iyi şekilde göstermesi için, genelleme ve ayırım
süreçleri arasında bir denge olmalıdır. Fazla seçici olmak istemezsiniz; avcının varlığını fark
edememek hayatınıza mal olabilir. Ama fazla duyarlı olmak da istemezsiniz; eğer her gölgeden
korkacak olursanız, endişenizi dağıtmak için boşuna zaman ve enerji harcarsınız. Klasik
koşullanma, canlıların, yapısına etkili bir şekilde tepki göstermesine izin veren bir mekanizma
sağlar.
2.1.6. Edinime odaklanma
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Şimdi klasik koşullanmanın gerçekleşmesi için gerekli olan koşulları daha yakından ele
alalım. Şimdiye kadar, klasik koşullanmış tepkilerin edinimini tarif ettik, ancak henüz
açıklamadık. Pavlov, klasik koşullanmanın şartlı ve şartsız uyarıcıların salt eşlenmesinden
kaynaklandığına inanıyordu. Pavlov’ un görüşüne göre, eğer bir tepki klasik koşullanacaksa,
şartlı ve şartsız uyarıcılar birbirine yakın zamanlarda meydana gelmelidirler, başka bir deyişle
zamansal olarak yakın olmalıdırlar. Ancak, modern araştırmalar bu görüşü değiştirmiştir.
Pavlov'un teorisi 1960’ların ortalarına kadar klasik koşullanmayla ilgili fikirlere hâkim
oldu. Ancak Robert Rescorla'nın 1966 yılında köpekleri denek olarak kullanarak yaptığı bir
deney, bu konu hakkındaki birçok bilinmeyeni açıkladı. Rescorla bir ses tonu (şartlı uyarıcı) ve
bir şok (şartsız uyarıcı) kullanarak deneyini tasarladı. Bir grup köpek için şartlı ve şartsız
uyarıcıları, eğer Pavlov haklıysa, klasik koşullanma üretmeye yetecek kadar yakın olarak
düzenlendi. Diğer grup için ise, ses tonu, şokun varlığını güvenilir bir biçimde tahmin etti.
Şartlı uyarıcının şartsız uyarıcıyla yakın zaman aralıklarıyla meydana gelmesinin yanı
sıra, şartlı uyarıcı klasik koşullanmanın olabilmesi için aynı zamanda şartsız uyarıcının
meydana çelmesini güvenilir bir şekilde tahmin etmelidir. Bu bulgu oldukça mantıklı bir nitelik
taşıyor. Öğrenmenin organizmalara çevredeki değişimlere adapte olmalarını sağladığı doğal
durumlarda, uyarıcılar bir araya toplanır, ancak laboratuar deneylerinde olduğu gibi düzenli ve
basit birimler şeklinde değildir.
Uyarıcının klasik koşullanmaya esas teşkil etmesi için gerekli olan bir şey daha var:
Çevrede bilgilendirici olmalıdır. Farelerin, bir sesin gelecek elektrik şokunu tahmin ettiğini
öğrendiği bir deneysel durum düşünün. Daha sonra, duruma bir de ışık eklenir. Şok öncesinde,
hem ışık hem de ses verilir. Ancak, ışık sonradan tek başına verildiğinde fareler ışığın şoku
tahmin ettiğini öğrenmezler. Bu farelerde, deneyin ilk safhasında gerçekleşen sese koşullanma,
sonradan meydana gelebilecek koşullanmaları engeller. Farenin bakış açısına göre, ışık hiç
ortaya çıkmamış da olabilirdi; ışık, ses tarafından önceden verilmiş olan bilginin ötesinde hiçbir
ek bilgi sağlamaz. Bilgilendirici olmanın gerekliliği, koşullanmanın niçin şartlı uyancının
çevrede bulunan diğer birçok uyancıya karşı direndiğinde en hızlı şekilde meydana geldiğini
açıklıyor. Bir uyarıcı ne kadar yoğun ise ve diğer uyarıcılarla ne kadar fazla zıtlık gösteriyor ise
o kadar çabuk fark edilir.
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Klasik koşullanmanın, Pavlov'un düşündüğünden bile daha karmaşık olduğunu
görüyorsunuz. Nötr bir uyarıcı, ancak hem duruma uygun bir şekilde tutarlı hem de
bilgilendirici olursa etkili bir şartlı uyarıcı haline gelebilir. Şimdi biraz dikkatimizi başka bir
yere verelim. Gerçek hayatta klasik koşullanmanın rol oynadığı durumları inceleyelim.
2.2. Edimsel Koşullanma (Sonuçları Öğrenme)
Tekrar sinemaya dönelim. Korku filmi bitince koltuğunuzdan kalktınız. Arkadaşınız size
devam filminin çekilmesini isteyip istemediğinizi sorunca, cevabiniz şöyle oluyor: Korku
filmlerine gitmemem gerektiğini öğrendim." Muhtemelen haklısınız, ancak bu öğrenmenin türü
nedir? Yanıtı bir kez daha 20. yüzyıl başlarına dönüp arayacağız.
2.2.1. Etki yasası
Pavlov, Rus köpeklerinin zil sesi duyduğunda tükürük salgılaması için klasik
koşullanmayı kullanırken, aynı dönemde Edward L. Thorndike (1874–1949) bulmaca
kutularından kaçmaya çalışan Amerikan kedilerini inceliyordu. Thorndike (1898), deneklerinde
meydana geldiğine inandığı öğrenme türü hakkındaki gözlem ve çıkarlarını rapor etmiştir. Buna
göre, kediler önce sadece hapsedilmelerine karşı çıkıyorlar, ancak “dürtüsel” hareket kapıyı
açmalarına izin verdiğinde “diğer tüm başarısız dürtüler yok oluyor ve başarılı harekete yol
açan

belirli

bir

dürtü

zevk

ile

sonuçlanarak

etkisini

sürdürüyor". Thorndike'in kedileri neyi öğrendiler? Thorndike'in analizine göre öğrenme,
durumdaki uyarıcılar ile bir hayvanın vermeyi öğrendiği tepki arasındaki bağlantıdır. Yani
uyarıcı-tepki (U-T) bağlantısı söz konusudur. Böylece kediler, bu uyarıcı koşullar altında
(bulmaca kutusuna hapsolma), istenen sonuca ulaşılmasını sağlayan (anlık özgürlük) uygun
tepkiyi (örneğin, bir düğmeyi ya da ilmeği tırmalamak) üretmeyi öğrenirler. U-T bağlantılarını
öğrenmenin; hayvan, eylemlerinin sonuçlarını kör deneme ve yanılma yöntemi aracılığıyla
denetimledikçe, kademeli ve otomatik olarak, mekanik bir biçimde gerçekleştiğini fark
etmişsinizdir. Tatmin edici sonuçları olan davranışların sıklığı giderek artar; en sonunda
hayvan bulmaca kutusuna yerleştirildiğinde ise bu davranışlar “dominant tepki” halini alır.
Thorndike, davranış ve sonuçları arasındaki bu ilişkiye “etki yasası” adını verir. Etki yasasına
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göre, tatmin edici sonuçların izlediği tepki daha muhtemelken, tatmin etmeyen sonuçların
izlediği tepki daha az mümkün olur.
2.2. Öğrenmede Bilişsel Etkiler
Klasik ve edimsel koşullanma üzerindeki incelemelerimiz, çok çeşitli davranışların basit
öğrenme süreçlerinin bir ürünü olarak anlaşılabileceğini ortaya koymuştu. Belli başlı öğrenme
sınıflarının daha karmaşık ve daha bilişsel öğrenme süreçleri gerektirip gerektirmeyeceğini
merak edebilirsiniz. Biliş; düşünme, hatırlama, algılama ve dil kullanımı gibi bilgiyi
belirleme ve işleme koyma sürecine dâhil olan her türlü zihinsel aktivitedir. Bu bölümde,
yalnızca klasik veya edimsel koşullanmanın temelleriyle açıklanamayan, hayvanlardaki ve
insanlardaki öğrenme şekillerine göz atacağız. Bu nedenle, davranışın kısmen bilişsel
sürecilerin bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz.
2.2.1. Karşılaştırmalı biliş
Bu bölümde, türe özgü kısıtlamaların yanı sıra, fareler ve güvercinler üzerine yapılan
araştırmalardan elde edilen öğrenme yasalarının aynı zamanda köpeklere, maymunlara ve
insanlara da uygulanabileceği üzerinde duracağız. “Karşılaştırmalı bilişi” inceleyen
araştırmacılar, türlere göre bilişsel yeteneklerin gelişimini ve insan olmayanlardan insan
olanlara doğru bu yeteneklerin devam etmesini izleyebilmek için daha geniş davranış türlerini
dikkate alırlar. Bu alan “karışlaştırmalı biliş” olarak adlandırılır çünkü araştırmacılar
çoğunlukla farklı türler arasındaki yetenekleri kıyaslarlar. İnsan olmayan türlere
odaklanmalarını nedeniyle ise bu alana ayrıca “hayvan bilişi” adı da verilir. Orijinal evrim
teorisinde Charles Darwin bilişsel yeteneklerin hayvanların fiziksel biçimleri ile evrim
geçirdiğini ileri sürmüştür. Bu bölümde, insan olmayan ve insansı hayvanların bilişsel
yeteneklerinin devamlılığını gösteren iki çeşit etkili hayvan performansını açıklayacağız.
2.2.2. Bilişsel haritalar
Edward C. Tolman (1886–1959), uyarıcı ve tepki arasındaki birebir mekanik
bağlantıların hayvanların gözlemlenen davranışını açıklayamadığı deneysel durumları
oluşturarak öğrenmedeki bilişsel süreçlerin incelenmesine öncülük etti. Tolman ve öğrencileri,
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bir labirentte hedefe başlangıçtaki giden yol kapatıldığında, daha önce o labirentte tecrübesi
olan bir farenin bu tepki daha önce hiç pekiştirilmemiş olsa bile bariyer etrafında en kısa turu
atacağını kanıtladılar. Bu nedenle fareler, deneme yanılma yoluyla labirentin farklı yollarını
körü körüne keşfetmeye çalışmak yerine içsel bir bilişsel haritaya (labirentin genel bir
görünümüne) göre hareket ediyor gibi davrandı. Tolman'ın bu sonucu, koşullanmanın uyarıcı
kümeleri arasındaki ya da tepki ve pekiştiriciler arasındaki bağlantıların basit bir ifadesinden
daha fazlasını kapsadığını gösterdi. Koşullanma, davranış bağlamının tümünün farklı yönlerini
öğrenmeyi ve göstermeyi de içerir.
Tolman tarzındaki araştırmalar sürekli olarak, kuşlar, arılar, fareler, insanlar ve diğer
hayvanlarda uzaysal hafıza konusunda etkileyici bir yetenek olduğunu kanıtladı. Uzaysal
bilişsel haritaların ne derece faydalı olduğunu anlamak için yerine getirdiği fonksiyonları bir
düşünün. Hayvanlar uzaysal hafızayı;


Çevre özelliklerini tanıma ve tanımlamada kullanır.



Çevrelerindeki önemli hedef nesneleri bulmada kullanır.



Bir ortamda rotalarını çizmede kullanır.
Yiyecek mevcut olan ortamda yiyeceği depolayan ve ihtiyacı olduğunda o yiyeceği

büyük ölçüde kullanabilen pek çok kuş türünde bilişsel haritaların çalıştığı farklı işlevleri
görebilirsiniz. Örneğin, "pinyon jay" adlı kuş türü, kıştan baharın başına kadarki sürede hayatta
kalabilmek için her sonbaharda binlerce çam tohumu gömer ve 4–7 ay sonra bu tohumları geri
alır. Bu kuş türü üyeleri 8 aylık oldukları zaman, gömdükleri tohumlara geri dönmede yollarını
bulmalarını sağlayan uzaysal hafızalarını edinmiş olur. Diğer türler, başka hayvanlar tarafından
çalınmasını önlemek amacıyla tohumları çeşitli yerlere dağıtırken yine bu uzaysal yeteneklerini
kullanır. Örneğin çam baştankaraları eski tohum zulalarının yerini bulmada ve yeni zulalar için
uygun yere karar vermede hafızalarını kullanırlar. Tohum gizleyen kuşlar yalnızca bulundukları
çevreyi gezinmekle kalmaz ve şansları da yaver giderse gömdükleri tohumları bulur. Clark'in
sıvacı kuşuyla ilgili araştırmaları, bu kuşların tohumlarını gömdükleri binlerce yere yüzde
84’lük bir kesinlikle geri döndüklerini gösterdi. Bu kuşlar ayrıca hala tohum olan yerler ile
tohumların boşaltıldığı yerleri de ayırt edebiliyorlardı. Gizleme davranışlarının, başlangıçta
tohumlarını gömdükleri zaman pekiştirilmemiş olduğuna da dikkat edin. Yalnızca bilişsel
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haritaları kış boyunca hatasız işlemeye devam ettiği sürece tohumları geri kazanıyor ve hayatta
kalmak için tekrar yenisini hazırlıyorlardı.
2.2.3. Kavramsal davranış
Bilişsel haritaların hayvanlara çevrelerindeki nesnelerin uzaysal yerlerinin detaylarını
akılda tutmada yardımcı olduğunu kısmen gördük. Peki, hayvanlar çevrelerinde rastladıkları
çeşitli uyarıcılardaki yapıya veya sınıfa dair tecrübelerini hatırlamak için başka hangi bilişsel
süreçleri uygularlar? Çocuklardaki dil edinimi sorunlarından bir tanesi köpek ve ağaç
sözcüklerinde olduğu gibi öğrendikleri yeni konuları ve sınıfları genelliyor olmalarıdır. Ancak
bu sorun yalnızca insanlara özgü bir durum değildir. Araştırmacılar güvercinlerin de kavramsal
ayrımdan faydalanabilmelerini sağlayan bilişsel yetenekleri olduğunu kanıtlamışlardır.
İnsanlar dünyayı nasıl parçalara ayırır? Örneğin, insanlar sandalyeler ya da arabalar gibi
nesneleri ait oldukları sınıflar kapsamında düşünebilirler ancak aynı zamanda sandalyeler ve
arabaların yapay, insan yapımı diyebileceğimiz bir üst sınıfa ait olduğunu; çiçekler ve
insanlarınsa doğal uyarıcı diyebileceğimiz aynı bir üst sınıfa ait olduğunu da bilirler. Bununla
birlikte, dünyayı parçalara ayırmada değişkenlik gösterebilme özelliği yalnızca insanlara özgü
değildir. Araştırmacılar güvercinlerin de değişik yönlerdeki nesneleri sınıflandırmada
kullandıkları bilişsel yetenekleri olduğunu ortaya koymuştur.
Güvercinlere insanların, çiçeklerin, arabaların ve sandalyelerin renkli fotoğrafları
gösterildi. Yiyecek alabilmek için güvercinlerin iki çeşit doğru tepkiden birini vermesi
gerekiyordu. Denemelerin yarısında, güvercinler insanlar, çiçekler, arabalar ve sandalyelerden
oluşan dört temel sınıfı temsil eden dört anahtardan birini gagaladılar. Denemelerin diğer
yarısında, güvercinler doğal uyarıcı sınıfı ve (insanlar ve çiçekler) yapay uyarıcı sınıfından
(arabalar ve sandalyeler) oluşan üst sınıfları temsil eden iki anahtardan birisini gagaladı. İki
deneme türü de birbirine karıştı: Güvercinler aynı fotoğrafı görüyordu ve art arda gelen
denemelerde fotoğrafı "çiçek" ve daha sonra da "doğal uyarıcı" diye sınıflandırmak zorundaydı.
Aslında, güvercinler iki sınıf değerlendirmesine de doğru tepki vermeyi öğrenmeye hazırdı.
Deney sonunda, araştırmacılar güvercinlere yeni fotoğraflar - başlanıştaki eğitim setinden ayrı
ama aynı sınıftan olan fotoğraflar- göstererek güvercinleri test ettiler. Güvercinler tesadüf
olamayacak düzeyde bu yeni fotoğraflara doğru tepki verebilmeyi öğrendi. Yeni fotoğraflarla
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yapılan bu deney güvercinlerin belirli uyarıcılara ilişkin bireysel tepki vermekten ziyade; bu
uyancıların genel sınıflarını öğrendiklerini fazlasıyla ortaya koydu.
İnsanlardaki bilişsel süreçlerin analizini ilerdeki konularda işleyeceğiz. Bununla birlikte,
güvercinlerdeki sınıflandırmanın değişkenliğini gösteren bu deney, etkileyici ve işe yarayan
bilişsel yeteneklere sahip tek canlı türünün insanlar olmadığı konusunda ikna edicidir. Bu
bölümü bitirmeden önce, bilişsel süreçleri gerektiren başka bir öğrenme çeşidine geçelim.
2.3. Sosyal Öğrenme Yaklaşımları
Bu öğrenme türünü tanıtmak için fareler ve insanların yeni bir yiyeceği
örneklemelerinin karşılaştırmasını hatırlayalım. Fareler neredeyse kesinlikle sizden daha
temkinli davranacaktır, bunun sebebi çoğunlukla değerli bir bilgi kaynağını (diğer farelerden
gelen girdiyi) atlamalarıdır. Bir yiyeceği daha önce tatmadıysanız genellikle başkalarının yediği
ve beğendiği bir yiyecek ise tadına bakmak istersiniz. Bu nedenle diğer bireyler için pekiştirme
şekilleri bilginiz "yeme davranışını" gerçekleştirme olasılığınızı etkiler. Bu örnek temsili
pekiştirme ve temsili cezalandırma yoluyla öğrenme kapasitenizi açıklar. Hafıza ve akil
yürütme gibi bilişsel kapasitelerinizi başkalarının tecrübeleri ışığında kendi davranışlarınızı
değiştirmek için kullanabilirsiniz.
Aslında sosyal öğrenme çoğu zaman öğrenen hiçbir aktif yanıt vermediği ve hiçbir
somut pekiştireç almadığı için öğrenmenin geleneksel koşullanma teorisiyle tahmin
edilemeyeceği durumlarda meydana gelir. Kişi sadece pekiştirilen ya da cezalandırılan bir
davranışı sergileyen başka bir kişiyi izleyerek sonrasında aynı şekilde davranır ya da öyle
davranmaktan kaçınır. Bu gözlemsel öğrenme olarak bilinir.

Biliş gözlemsel öğrenmeye genellikle beklentiler şeklinde girer. Esas olarak bir modeli
gözlemledikten sonra "Onun yaptığını yaparsam aynı pekiştirici alırım ya da aynı
cezalandırmadan kaçınırım" diye düşünürsünüz. Küçük kardeş ablasının hatalarından öğrendiği
için ondan daha düzgün davranabilir.
Görerek öğrenme kapasitesi, yaparak öğrenme gibi son derece işe yarar. Bu kapasite,
deneme-yanılma yoluyla yavaş yavaş yanlış tepkileri eleyip doğru olanları edinmenin yorucu
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sürecinden geçmeden kapsamlı bütünleşmiş davranış modellerini benimsemenizi sağlar.
Başkalarının hatalarından ve başarılarından hemen ders çıkarabilirsiniz. Araştırmalar gözlemsel
öğrenmenin yalnız insanlara mahsus olmadığını göstermiştir. Diğer türler arasında fareler,
kuzgunlar ve kurbağa yavruları türlerinin başka bir üyesinin yaptığını gözlemledikten sonra
davranışlarını değiştirme yetisine sahiptirler.
İnsan gözlemsel öğrenmesinin klasik bir örneği Albert Bandura'nın laboratuarında
gerçekleşmiştir. Plastik bir oyuncağı yumruklayan, vuran, tekmeleyen yetişkin modelleri
izledikten sonra deney tabi tutulan çocuklar sonradan aynı davranışları kontrol grubundaki
saldırgan modelleri gözlemlemeyen çocuklara göre daha sıklıkla sergilemiştir. Takip eden
çalışmalar bu çocukların izledikleri model çizgi film karakterleri olsa bile bu tür davranışları
taklit ettiklerini gösteriyor.
Hem olumlu hem anti sosyal çok sayıda davranışı gözlemsel öğrenme yoluyla
öğrendiğimize şüphe yok fakat karşılaşabileceğimiz birçok olası model mevcuttur. Hangi
modelin sizi daha çok etkileyeceğini belirlemede ne gibi değişkenler önemlidir? Araştırmalar
bir modelin gözlemlenmiş davranışının ne zaman en etkili olacağını belirleyen dört süreç ortaya
koymaktadır:


Dikkat: Gözlemci, modelin davranışlarına ve bunların sonuçlarına dikkat etmelidir. Bu,
model ile gözlemcinin özellikleri ve karakterleri arasında fark edilir benzerlikler olduğu
durumlarda daha olasıdır.



Hatırlama: Gözlemci model davranışının bir temsilini hafızasında tutmalıdır.



Yeniden oluşturma: Gözlemci model davranışı tekrarlamak için gerekli fiziksel ve
zihinsel beceriye sahip olmalıdır.



Güdüleme: Gözlemcinin modelin davranışını tekrarlamak için bir sebebi olmalıdır.
Örneğin, modelin davranışını pekiştirici sonuçları olduğu düşünülebilir, çeşitli

durumları model aldığınızı hayal edin ve listedeki her bir sürecin nasıl uygulandığını görün.
Örneğin, tecrübeli bir doktoru gözlemleyerek ameliyat yapmayı öğrendiğinizi varsayalım. Bu
süreçler öğrenme becerinizi nasıl etkilerdi?
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İnsanlar modellerden böyle etkili bir şekilde öğrendiği için neden çok sayıda psikolojik
araştırmanın televizyonun davranışsal etkisine yöneldiğini anlayabiliriz: İzleyiciler TV'de
gördükleri ödüllendirilen ya da cezalandırılan davranışlardan etkilenmektedirler. Televizyon
kanallarında gösterilen cinayet, tecavüz, saldırı, soygun, terörizm, intihar gibi şiddet eylemleri
çocuklar ve ergenlerin takip eden davranışı arasında nasıl bir ilişki vardır? Şiddet eylemlerini
görme onları taklit etmeye teşvik eder mi? Psikolojik araştırmaların ulaştığı cevap açık ve net
bir şekilde EVETtir. Özellikle ABD'de olmak üzere üzerlerinde teşvik edici bir etkiye sahiptir.
Araştırmalar çocukların olumlu davranış modelleri sunan TV programları izlediklerinde
toplum yanlısı yardım davranışları öğrenebileceğini de göstermiştir. Çocukların televizyonda
izlediklerinden öğrendikleri fikrini ciddiye almak gerekir. Bir ebeveyn ya da bakıcı olarak
çocukların televizyonda uygun modelleri seçmesine yardım etmek isteyebilirsiniz.
Bir gözlemsel öğrenme analizi hem pekiştirme ilkelerinin davranışı etkilediğini hem de
insanların bilişsel işlemleri kullanarak temsili pekiştirme ve cezalandırma ile davranış
değiştirme kapasitesine sahip olduğunu doğrulamaktadır. İnsan davranışını anlamaya yönelik
bu yaklaşım çok etkili olduğunu kanıtlamıştır.
Bu bölümü daha önce örnek verdiğimiz korku filmini hatırlatarak bitirelim. Bu film
davranış analizi tecrübelerinizi nasıl açıklayabilir? Filme bir arkadaşınızın tavsiyesiyle
gitmişseniz temsili pekiştirmeye karşı koyamamışsınız demektir. Normal yolunuzdan
vazgeçmek zorunda kalmanıza rağmen sinemaya gelebilmişseniz, bu bilişsel bir haritanız
olduğunu gösterir. Ürkütücü müzik kahraman için korkmanıza neden oluyorsa klasik
koşullanmanın etkilerini hissediyorsunuz. Filmden zevk alamayışınız size bir daha korku
filmine gitmemeye yemin ettirdiyse bir cezalandırıcının sonraki davranışınız üzerindeki etkisini
keşfettiniz demektir. Şimdi sinemaya tekrar gitmeye hazır mısınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu hafta, öğrenme ve davranış analizi konusu ele alınmıştır. Öncelikle öğrenme nedir?
Sorusuna cevap aranarak, öğrenme kuramları için temel açıklamalarda bulunulmuştur. Daha
sonrada, öğrenme kuramlarından “Davranışçı Öğrenme Yaklaşımları”, “Öğrenmede Bilişsel
Etkiler”, “Sosyal Öğrenme Yaklaşımları” ayrıntılı bir şekilde ele alınarak bölüme son
verilmiştir.

Bölüm Soruları
1) Karnı acıktığı için ağlayan yeni doğmuş bir bebek, annesinin onu emzirmesinden
sonra rahatlamış ve yüzü gülmüştür. Bu durum birkaç kez devam ettikten sonra
bebeğin annesini her gördüğünde yüzünün gülmesi aşağıdaki seçeneklerden
hangisiyle açıklanabilir?
a) Edimsel şartlanma,
b) Sosyal öğrenme,
c) Klasik şartlanma,
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d) Yaşayarak öğrenme,
e) Ceza yoluyla öğrenme.

2) Pavlov yapmış olduğu deneyde, köpeğin zil sesine koşullandıktan kısa bir süre sonra,
yalnızca zil sesine değil diğer zil seslerine ya da zilin değişik tonlarına da salya
salgıladığını görmüştür. Bu durum aşağıdaki seçeneklerde verilen klasik koşullanma
ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?
a) Ayırt etme,
b) Sönme,
c) Genelleme,
d) Haber vericilik,
e) Pekiştirme.
3) Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi klasik koşullama ilkelerinden biri
değildir?
a) Bitişiklik,
b) Uyum,
c) Pekiştirme,
d) Genelleme,
e) Sönme.
CEVAPLAR: 1-c, 2-c, 3-a.
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12. TUTUMLAR VE TUTUM DEĞİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
TUTUMLAR VE TUTUM DEĞİŞTİRME
1- TUTUMLAR
1.1- Tutumun Önemi
1.2- Tutumun Konusu
1.3- Tutumun Tanımı
1.4- Tutum ve Davranışlar Arasındaki İlişki
2- TUTUM DEĞİŞTİRME KURAMLARI
2.1- Mesaj Öğrenme Kuramı (Yale Yaklaşımı)
2.2- Sosyal Kararlar Verme Kuramı
2.3- Detaylı İnceleme İhtimali Kuramı
2.4- Kestirme veya Sistematik Model Kuramı
2.5- Denge Kuramı
2.6- Bilişsel Çelişki Kuramı
2.7- Kendini Algılama Kuramı
2.8- Psikolojik Tepkisellik Kuramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Mesaj Öğrenme Kuramı (Yale Yaklaşımı) neyi açıklar?
b. Denge Kuramı nasıl bir etki yapar?
c. Bir statyumda maç izleyen binlerce insan grup mudur?
d. Bilişsel Çelişki Kuramı nedir?
e. Psikolojik Tepkisellik Kuramı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Tutumların kavranması.
Okuyarak, araştırarak ve
Tutumlar
tartışarak
Tutum ve Davranış ilişkisi Tutum ve davranış ilişkisini Okuyarak, tartışarak ve
açıklayabilmek
uygulayarak
değiştirme Okuyarak ve tartışarak
Tutum
Değiştirme Tutum
kuramlarını açıklayabilme
Kuramları
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Mesaj Öğrenme Kuramı (Yale Yaklaşımı), Sosyal Kararlar Verme Kuramı, Detaylı
İnceleme İhtimali Kuramı, Kestirme veya Sistematik Model Kuramı, Denge Kuramı, Bilişsel
Çelişki Kuramı, Kendini Algılama Kuramı, Psikolojik Tepkisellik Kuramı
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Giriş
On ikinci hafta da tutum değiştirme konusu işlenecektir. Bu çerçevede; tutumun önemi,
tutumun konusu, tutumun tanımı, tutum ve davranışlar arasındaki ilişki konuları işlenecektir.
Daha sonra, tutum değiştirme kuramlarından “Mesaj Öğrenme veya Yale Yaklaşımı”, “Sosyal
Kararlar Verme Kuramı”, “Detaylı İnceleme İhtimali Kuramı”, “Kestirme veya Sistematik
Model”, “Denge Kuramı”, “Bilişsel Çelişki Kuramı”, “Kendini Algılama Kuramı” ve
“Psikolojik Tepkisellik Kuramı” işlenerek bölüme son verilecektir.
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ONİKİNCİ BÖLÜM
TUTUMLAR VE TUTUM DEĞİŞTİRME
1. TUTUMLAR
Sosyal hayatta, diğer insanlar öncelikli olmak üzere, bireyi etkileyen çok sayıda faktör
bulunmaktadır. İnsan davranışları, bu faktörlerle (özellikle diğer kişilerle) olan ilişkilerinin
algılanması ve değerlendirilmesi sonucu oluşur. Birbiriyle uyumlu ya da çelişen sayısız
düşüncelerin etkisi altında kalır. Tüm bu etkenlere rağmen, bireyler sosyal ilişkilerini belirli
düşünce kalıpları içinde yani, düşünsel bir bütünlük çerçevesinde gerçekleştirirler. İşte bu
düşünsel bütünlük sosyal psikolojide “tutum” olarak adlandırılır.
1.1. Tutumun Önemi
Tutum konusu, davranış bilimlerinin en önemli kavramlarından biridir. Davranış
bilimlerinin çıkış noktasında insanın, dolayısıyla da insan davranışının sorgulanmasının yer
aldığı düşünüldüğünde tutum kavramının buradaki merkezi konumu da daha iyi anlaşılır. Şayet
tutum, insanın herhangi bir olay ya da durum karşısında olası bir tavır ya da davranış biçimini
oluşturma eğilimi olarak ele alınırsa, insanoğlunun her türlü davranışının temelinde tutumun
yer aldığı iddiası kabul edilmiş olur. Bu açıdan bakıldığında ise tutumun, davranış bilimlerinin
önemli kavramlarından biri olduğu ortaya çıkmış olur. Hatta Murphy ve Newcomb‘a göre,
bütün sosyal psikoloji alanında, belki de hiçbir kavram tek başına tutumlardan daha merkezi bir
konum ifade etmez. 1940’lı yıllardan bu yana özellikle de sosyal psikologların tutumların
oluşumu ve değişimine, diğer konulardan çok daha fazla zaman ayırdıkları bilinmektedir.
1.2. Tutumun Konusu
Tutum kavramı genel olarak bireyin çevresindeki herhangi bir olgu veya nesneye ilişkin
sahip olduğu tepki eğilimini ifade eder. Başka bir deyişle tutum, bireyin bir durum, olay ya da
olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış biçimi olarak tanımlanabilir. Bir eşya,
bir tasarım, bir durum, bir olay ya da bir birey veya bireyler grubu tutumun konusu olabileceği
gibi, herhangi soyut bir kavram, olgu ya da durum da mutluluk, mutsuzluk, iyi, kötü, yüce, tanrı
vb. tutuma konu edilebilir. Örneğin, A kişisine karşı olumlu duygular beslerken B kişisi sizde
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olumsuz birtakım duygular yaratabilir. Bu demektir ki A kişisine karşı olumlu bir tutum
içindeyken, B kişisine karşı tutumunuz olumsuzdur. Aynı şekilde inançlı olmak yaratıcıya karşı
olumlu bir tutumu ifade ederken, inançsız olmak bunun tersi bir tutum olarak anlaşılabilir.
Farklı ırktan insanlara sempati duymamak ırkçı bir tutumun yansıması olurken, savaş karşıtı
eylemlere katılmak barış yanlısı bir tutumun ortaya konması anlamına gelebilir.
Kısaca bir durum, olay, nesne ya da kişi karşısında belli bir tavır ortaya koymaya,
davranış göstermeye hazır olma durumu olarak bilinen tutum ile bireyin kişilik özellikleri,
içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel çevre, toplumsallaşma süreci, bilgi birikimi ve yaşam
deneyimleri arasında yakın bir ilişki vardır.
1.3. Tutumun Tanımı
Şimdi de tutum tanımlarına bakalım. Bunun için de tutum hakkında yapılan çok sayıdaki
tanım arasından önemli gördüklerimizi sırayla ele aldıktan sonra tutumun, daha kapsamlı ve
daha işlevsel bir tanımını ortaya koymaya çalışacağız.
Alport‘a göre tutum, “bireyin bütün nesnelere karşı göstereceği tepkiler ve durumlar
üzerinde yönlendirici veya etkin bir güç oluşturan ve denem bilgilerde organize olan, ussal ve
sinirsel bir davranışta bulunmaya hazır olma halidir”. Burada tutum, bireyin tepkisini
yönlendirici bir unsur olarak onun davranış biçimini belirlemektedir. Tutumu toplumsallaşma
süreciyle ilişkilendirerek tanımlamaya çalışan Katz’a göre tutum, “bireyin çevresindeki bir
simgeyi, bir nesneyi ya da bir olayı olumlu ya da olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimidir’.
Lambert’e göre ise, tutum, “bireyin insanlar, gruplar, sosyal konular ve daha genel olarak
herhangi bir çevresel olayla ilgili örgütlenmiş ve tutarlı bir düşünce, duygu ve tepki biçimidir.”
Diğer yandan Maier tutum kavramına yeni bir yaklaşım getirerek, tutumu bir “danışma
çerçevesi” olarak tanımlamıştır.
Doob tutumu, bireyin içinde yaşadığı toplumda, önemli olduğu düşünülen konulara
karşı ortaya koyduğu potansiyel ve güdüsel bir tepki olarak tanımlamaktadır. Bu arada gerek
Krech ve Crutchfield gerekse Muzaffer Sherif tutumun tanımının güdü kavramıyla
ilişkilendirilerek yapılması gereğini ileri sürerler. Buna göre Krech ve Crutchfield tutumu,
“bireyin yaşamındaki bir olaya karşı güdüsel, duygusal, algısal ve zihinsel süreçlerinin kalıcı
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ve sürekli bir örgütlenmesi” olarak tanımlarken; Sherif “zihinsel, güdüsel ve davranışsal
sistemler olarak tutumların, dış dünyamıza ilişkin süreklilik niteliğine sahip varsayımlar
olduğunu, dış dünyanın işleyiş biçimi ve insanlar hakkında edinilen birtakım düzenli
beklentileri, inançları içerdiğini, neyin doğru neyin yanlış, neyin kaçınılır olduğu konusunda
insanlara yol gösterdiğini” savunmaktadır. Bu tanımda tutumlar, özellikle bireyin dış
dünyasıyla hemen her düzeydeki ilişkilerini ayarlamasına yardımcı olmaları, hatta çoğu zaman
bu anlamda belirleyici düzeyde bir role sahip bulunmaları açısından ele alınmışlardır.
Kısaca, tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu,
ya da olaya karşı bilgi, deneyim, duygu ve güdülerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal
ve davranışsal bir tepki eğilimidir.
1.4. Tutum ve Davranışlar Arasındaki İlişki
Tutum ve davranış arasında bir ilişki var mıdır? Şayet varsa, bireyin tutumlarına
bakarak davranışları kontrol altına alınabilir mi? Tutumlar doğrudan gözlenemeyen
değişkenlerdir. Tutumlar ancak sözlü ifadeler veya davranışlar sayesinde tespit edilebilir.
Tutumlar ve davranışlar arasında yakın ilişki söz konusudur. Tutumlar davranışların arkasında
yatan yönlendirici güçlerdir. Şu halde tutum dinamiğinin incelenmesi ile bir yandan, tutumların
işleyiş biçimine ilişkin birtakım çıkarsamalar yapılarak davranışların önceden tahmin edilme
olanağı sağlanırken, öte yandan tutum değişimi sürecinin koşulları belirlenerek insan
davranışlarının denetimi söz konusu olacaktır. Bu da günümüzde, özellikle toplumu veya
sistemi denetleyenler, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler vb. faaliyetler ile uğraşanlar, medya
profesyonelleri vb. gibi kimseler ve kesimler açısından hayati öneme sahiptir.
Tutum araştırmaları, bireylerin herhangi bir durum, nesne, kişi, olay vb. karşısında
ortaya koyacakları olası tepkiye ilişkin tahminlerin yapılabilmesine yardımcı olabilir. Tutum
araştırmaları ile ayrıca tutum değişikliklerinin oransal ve yönelimsel ölçümleri yapılarak olası
davranış veya tepkilere ilişkin birtakım tahminler yapılabilir. Bu çıkarsama ve öngörülerden
hareketle belli durumlar, olaylar vb. karşısında beklenilen ya da istenilen tutumların
oluşturulması ve davranış biçimlerinin ortaya konulması için gerekli önlemler alınabilir,
koşullar sağlanabilir. Son yıllarda, tutum alanında yapılan araştırmaların odak noktası, bireyin
tutumu ile davranışı arasındaki ilişkinin yönü (bilişsel çelişki kuramı) ve bireyin tutumlarını
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değiştirme (ikna edici etkileşim) yöntemleri olmuştur. Özellikle bu iki noktada yoğunlaşan
araştırmalar ve elde edilen sonuçlar, tutum değişimi konusuna açıklık kazandırmıştır.
2. TUTUM DEĞİŞTİRME KURAMLARI
Tutum değişimine ilişkin çalışmalar 1930’lu yıllara kadar belirli bir kurama
dayanmaksızın, belli tutum konularına karşı bireylerin geliştirdikleri tepkileri (Turstone, Likert
T.A.T. gibi) ölçmeye yönelik olarak sürdürülmüştür. II. Dünya Savaşı sonrası tutum değişimi
konusuna ve buna bağlı olarak da, kuramsal çalışmalara ağırlık verilmiştir. Tutum araştırmaları
başlangıçta psikolog ve sosyologlar tarafından kuşku ile karşılanmış, bir tutum çizgisi üzerinde
belli bir yerde bulunduğu saptanan bireyin, bu duruma uygun davranış içinde bulunması
gerektiği, tersi durumda tutum ölçümlerinin geçersiz olacağı ileri sürülmüştür.
Günümüzde ise, yeni geliştirilen kuramlar ışığında, tutum olgusunun düşünüldüğü gibi
basit olmadığı ve tutumun zihinsel, duygusal ve davranışsal öğelerinin hangi koşullar altında
ve ne şekilde birbirleri ile uyumlu olacağına ilişkin yaklaşım ve modeller geliştirilmiştir.
Böylece birbiri ile ilişkisiz gibi görünen birçok olgunun da anlaşılması sağlanmıştır. Daha önce
de belirttiğimiz gibi tutum kuramlarının hemen hepsi, tutum değişimi konusunun incelenmesi
sırasında geliştirilmiştir. Bu nedenle, araştırmalar her ne kadar tutumların yapısını açıklama
amacı güdüyorlarsa da, temelde tutum değişimi konusuna ağırlık vermektedirler.
Araştırmacılar, bu konu hakkında uzun yıllar çalışmış ve bir takım deneylerle, kişilerin
tutumlarını etkileyen faktörleri belirli kuramlar çerçevesinde ele almışlardır. Tutumların nasıl
değişeceği, insanların nasıl etkileneceği gibi konularda birçok kuram ortaya atılmıştır. Bu
kuramlar şöyledir:


Hovland’ın “Mesaj Öğrenme veya Yale Yaklaşımı”



Şerif’in “Sosyal Kararlar Verme Kuramı”



Petty ve Cacciopo’nun “Detaylı İnceleme İhtimali Kuramı”



Chaiken ve Eagly’nin “Kestirme veya Sistematik Model”



Heider’in “Denge Kuramı”



Festinger’in “Bilişsel Çelişki Kuramı”



Bem’in “Kendini Algılama Kuramı”



Jack Brehm’in “Psikolojik Tepkisellik Kuramı”
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Şimdi her biri başlı başına birer kitap konusu olabilecek nitelikteki bu kuramları sırayla
ve kısaca açıklayalım.
2.1. Mesaj Öğrenme Kuramı (Yale Yaklaşımı)
Carl Hovland İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika ordusu için çalışmıştır.
Hovland’ın görevi “propaganda”yı analiz etmek ve etkili propagandaların nasıl yaratılabileceği
konusunda çalışmaktı. Savaş yıllarından sonra, Hovland Yale Üniversitesi’nde “ İletişim ve
Tutum Değişimi” programını kurdu ve yönetti. Bu programda Lumsdaine, Kelley, Janis,
Kelman ve Şerif gibi önemli araştırmacılarla çalıştı.
Hovland ve arkadaşlarına göre, tutum değişimi seri birkaç basamağı izler. Bunlar;
1) Verilen mesajın dikkat çekici olması,
2) Verilen mesajın anlaşılır olması,
3) Verilen mesajın hatırlanması ve kabul edilmesidir.
Her basamak bir önceki basamakla ilişkilidir. Bir önceki basamak olmadan diğerine
geçmek mümkün değildir. Bu üç önemli basamağa ek olarak dört önemli unsur da vardır.
Bunlar;
1) Mesajı “Kim” verdi (Kaynak),
2) “Ne” söylendi (Mesaj),
3) “Nasıl” söylendi (Mesajın veriliş yolu),
4) “Kime” söylendi (Hedef).
Mesajı “KİM” Verdi (İletişim Kaynağı): Mesajı kimin verdiği tutum değişiminde
önemli bir unsurdur. İnsanların aynı konuşmaya karşı tepkisi mesajı veren kişinin özelliklerine
göre farklılık gösterir. İnsanlar güvenilir, çekici, deneyimli, profesyonel ve kendilerine benzer
kişilerden daha fazla etkilenirler. Hovland ve arkadaşları bu unsurlar (iletişimin kaynağı)
üzerinde durmuşlar ve konuşmacının bazı özelliklerinin tutumun değiştirilmesinde önemli rol
oynadığını tespit etmişlerdir.
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İletişim kaynağının inanılırlığı: iletişim kaynağı inanılır ise verilen mesajın bireyleri
etkilemesi daha kolay olacaktır. Bu konuyla ilgili ilk araştırmayı Hovland ve Weiss nükleer
denizaltıların yapılabilirliği konusunda tutumlar kullanılarak düzenlenmiştir. Bu araştırma için
deneklere nükleer denizaltıların yapılmasını savunan bir yazı gönderdiler. Bu yazıdaki
düşünceler deneklerin fikirlerinin aksini iddia ediyordu. Deneyde iki koşul mevcuttu. Birincisi
deneklere bu metninin ünlü ve saygın bir Amerikan bilimcisi tarafından yazıldığını söylerken
(yüksek inanılırlık koşulu), diğer koşuldaki deneklere aynı metnin bir Rus gazetesi olan Pravda
tarafından yazıldığını (düşük inanılırlık koşulu) belirtildi. Böylece aynı mesaj iki farklı kaynağa
atfedildi. Daha sonra deneklere bu iki yazıdaki ifadelere ne kadar katıldıkları soruldu. Sonuçlara
göre, yüksek inanılırlık koşulundaki denekler tutumlarını değiştirip bu düşünceyle hemfikir
olduklarını söylerlerken, düşük inanırlılık koşulundaki denekler bu ifadelerle hemfikir
olmadıklarını belirttiler.
Hovland ve Weiss bu sefer inanırlılığın ömrünü ölçmek için üç hafta sonra bu
deneklerin tutumlarını tekrar ölçtüler. Aradan geçen zaman zarfı içinde bu iki düşünce arasında
hiçbir farkın kalmadığını istatistiksel olarak gördüler. Hovland ve Weiss başta bunun farkına
varmayan öğrencilerin daha sonra düşüncelerini değiştirmeleri karşısındaki tutumlarını
“uyuklama etkisi” ismi verdiler. “Uyuklama Etkisi” düşüncesine göre kaynak ile mesaj
arasındaki ilişki zamanla kaybolur ve bireyler mesaj vereni ve onun mesajını hatırlarlar ancak
zaman geçtikçe mesajla kaynağın inanırlılığı arasındaki bağlantı azaldığı için inanırlılık etkisini
azaltır.
Kaynağın özelliklerinden bir diğeri de “ihtisas ve uzmanlık”dır. Yapılan
araştırmalara göre uzmanların görüşlerine daha fazla saygı duyulduğu ve inanıldığı için insanlar
üzerinde daha etkili olur.
İhtisas ve uzmanlığın yanı sıra “güvenirlilik” de tutum değişimi için önemli bir
özelliktir. Bu konuda şöyle bir soru sorulabilir; “Bu kişinin görüşlerini kabul edersem o ne
kazanır?” Eğer kaynak, mesajlarından bir kazanç elde ediyorsa bu mesajın etkinliği azalabilir
ve tutum değişimi oluşmayabilir. Örneğin bir doktor baş ağrısı için belli bir marka aspirini
önerirse ona güvenilip o ilaç alınır ve bunun altında çıkar aranmayabilir ki bu örneğinde pek
sağlıklı olduğu günümüz koşullarında söylenemez. Günümüzde ilaç sektöründen hem doktorlar
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hem de ilacı lanse eden kişiler bu satışlardan büyük ölçüde rant sağlamaktadırlar, bu yüzden
ilişkinin çok güvenilir olduğu söylenemez. Kısacası; iletişim kaynağı, bir şeyler elde etmek,
menfaatleri yönünde tutumlar oluşturmak veya tutum değiştirmek için çalışırsa güvenirliliğini
kaybeder.
Kaynakla ilgili bir diğer unsurda “çekicilik” tir. Çekici bir kaynak daha fazla
etkileyebilir. Çekiciliğin dikkati çekme ve ödüllendirici bir özelliği de vardır. İnsanlarda çekici
insanlara bakma ve onları dinleme eğilimleri vardır. Fiziksel çekicilik birçok alanda önemli bir
unsur olarak çalışır. Çekiciliğin tüketici davranışlarında etkili olduğunun farkında olan firmalar
reklamlarında çekici modeller kullanırlar.
Kaynağın özelliklerinden bir diğeri de “benzerlik” tir. İnsanların kendilerine
benzeyen ve kendi gruplarında olan bireylerden etkilenme olasılığı daha yüksektir. Örneğin
deterjan reklamlarında genellikle ev hanımlarının kullanılması bunun en güzel örneğidir.
Deterjanları genelde ev hanımları tükettiği için reklamlarda bu tür hanımları kullanmak
firmaları daha avantajlı yapıyor.
İletişimin etkinliği mesajı veren kişinin “vücut diline” ve “konuşma biçimine” de
bağlıdır. Konuşma sırasında doğrudan karşımızdaki kişinin gözlerine bakıp konuşmak,
inandırıcılığı arttıran bir harekettir.
“NE” Söylendi (Mesaj): Tutum değişimi sürecinde verilen mesajın niteliği tutum
değiştirmede önemli yere sahiptir. Mesaj öncesi şu unsurlara dikkat edilmesi gerekli;
a) Mesaj sonunda belli bir sonuç insanlara verilmeli midir? Yoksa insanların
kendilerinin sonuca ulaşmaları mı beklenmelidir?
b) İkna etme çabalarında kaç tane fikir ve delil sunulmalıdır?
c) Mesajlar tekrar edilmeli midir?
d) Mesajlar tek yönlü mü yoksa çift yönlü mü olmalıdır?
e) Dinleyici ile mesaj kaynağının fikirleri arasında ne kadar farklılık vardır?
f) Dinleyicide korku duyguları uyandırılmalı mıdır?
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Sonuç çıkarma: Araştırmacılar “Bir propaganda sonunda dinleyiciye belli bir sonuç
sunulmalı mıdır?” sorusuna cevap aramışlardır. Araştırmacılara göre, bir mesaj akıllarda soru
bıraktığı zaman daha etkili olmaktadır. Hovland ve Mendell bunu araştırmak için öğrencilere
teypten Amerikan dolarının değerinin düşürülmesiyle ilgili propaganda dinletmiştir. Bu
deneyin koşulunda verilen mesaj “doların değerinin kesinlikle düşürülmesi gerektiğini”
belirtilerek sonuçlandırılmıştır. Diğer gruba benzeri mesaj verildiyse de kesin bir sonuç
belirtilmeden konuşma bitirilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, mesaj kesin bir şekilde
verildiğinde daha çok etkili olmuştur.
Petty ve Cacioppo, bu durumun aksine sonuç çıkarmanın dinleyicinin özelliklerine de
bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Bilgili, eğitimli ve güdülü insanların sonuca kendi kendilerine
varabileceklerini,

ancak

eğitimsiz

ve

güdüsüz

bireylerin

bunu

kendi

başlarına

yapamayacaklarını ifade etmişlerdir. Buna göre, mesajlar eğitimsiz kişilere sunulacağı zaman
konuşma açık bir sonuç yargısıyla bitirilmelidir. McGuire bu durumu çok güzel bir örnekle
açıklamıştır. İletişimde atların sadece derenin kenarına götürülüp bırakılması yeterli değildir.
Ayrıca atların başlarının da eğilip suya yaklaştırılması gerekir ki, atlar suyu içebilsinler. Fakat
eğitimli dinleyiciler söz konusu olduğunda sonuç belirtme tercih edilmemelidir.
İkna etmede kaç tane fikir ve delil sunulmalıdır? Birçok araştırmacıya göre, ne
kadar çok delil sunulursa mesaj o kadar etkili olur. Tutum değiştirmeye çalışırken, insanların
fikirlerini, düşüncelerini ve duygularını niçin değiştirmeleri gerektiği konusunda birçok delil
gösterilirse daha etkili olacaktır.
Mesajlar tekrar edilmeli midir? Yapılan araştırmalar tekrarın önemli olduğunu
göstermiştir. Araştırmacılara göre, bir nesneye tekrar tekrar maruz kalma, o nesne veya
düşüncenin sevilme olasılığını arttırır. Örneğin, bir şarkı ne kadar çok tekrar edilirse o şarkıyı
sevme olasılığınız da yüksek olacaktır.
Tek-yönlü veya çift-yönlü mesajların kullanılması: öncelikle tek-yönlü ve çit-yönlü
mesajın ne olduğunu belirtelim. Örneğin; A partisinin lideri konuşmasında sadece kendi
partisinden bahsediyorsa ve başka partilerin görüşlerine konuşmasında hiç yer vermiyorsa lider
“tek-yönlü mesaj” kullanıyordur. Buna karşın, farz edelim B partisinin lideri hem kendi hem de
A partisinden bahsediyorsa burada da “çift-yönlü mesaj” söz konusudur. Hovland ve arkadaşları
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bu konuda şu görüşü paylaşmışlardır; dinleyicilerin eğitim seviyeleri ve zekâ düzeyleri düşükse
ve verilen mesajla hemfikirse tek-yönlü mesaj kullanılması uygundur. Tam tersi durumda
dinleyiciye çift-yönlü mesaj verilmelidir.
Dinleyici ile mesaj kaynağının fikirleri arasında ne kadar farklılık vardır? Tutumlar
yapısı itibariyle durağan ve zor değişir bir niteliğe sahiptir. Bu durağanlığı bozmak, insanlara
yeni görüşler kazandırmak hiçte kolay değildir. Bu zorluk ancak, yeni fikirlerin eski
görüşlerden çok fazla farklı değilse aşılabilir.
Dinleyicide korku duyguları uyandırılmalı mıdır? İnsanları korku yoluyla ikna edebilir
miyiz? Sorusu ve korku ile tutum değişimi arasındaki ilişki araştırmacıların ilgisini çekmiştir.
Bu konuda Janis ve Fesbach lise öğrencilerine diş bakımıyla ilgili bir sunum yapmışlar.
Sunumda dört koşul (yüksek korku, orta dereceli, düşük ve kontrol koşulları) bulumaktaydı.
Yüksek korku koşulunda öğrencilere daha ciddi diş problemleri izletilmiş, korku derecesi
gittikçe düşürülen sorunlar izletilmiş. Sonuç olarak; beklenilenin aksine, düşük korku
koşulundakilerin sorunları daha ciddiye aldıkları gözlemlenmiş. Araştırma faktörü değiştirilip
farklı faktörler seçildiğinde korku unsurunun fikirleri değiştirmede etkili olduğu
gözlemlenmiştir.
“NASIL” Söylendi (Mesajın Veriliş Yolu): İletişimin nerede ve hangi yolla yapıldığı
da tutum değişiminde önemli bir yere sahiptir. İkna etme olayında yüz yüze iletişim, televizyon,
radyo, gazete, dergi, film ve e-mail gibi iletişim araçları kullanılır. Yüz yüze iletişim akılda
kalıcı, dikkat çeken bir iletişim türü olduğu için ikna etmeyi kolaylaştırır. Bunun yanı sıra
medya da kişiler üzerinde etkili bir ikna aracıdır. Hatta bazı yönleriyle yüz yüze iletişimden
daha avantajlıdır. En önemli avantajı daha geniş bir kitleye hitap etmesidir. Eğer verilen mesaj
karmaşık ise o zaman kitap ve gazeteler daha etkilidir. Dinleyiciler kitaptan istedikleri zaman
tekrar tekrar okuma şansına sahiptir.
“KİME” Söylendi (Hedef): Son unsur ise hedeftir yani, seyirci ve ya dinleyicinin
özellikleridir. Dinleyicinin zekâsı, algısı sergileyeceği tutumu belirleme de önemli bir
faktördür. Birçok araştırmacı “zekâ” nın üzerinde durmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar
çelişkili sonuçlar vermiştir. Örneğin bazı araştırmalarda çok zeki insanlar mesaj karmaşık
olduğu zaman daha fazla ikna olurken, mesaj basit olduğu zaman daha az ikna olmuşlardır.
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Hovland’a göre ikna edici mesajlar en çok orta zekâ düzeyine sahip insanları etkiler. İyi
hazırlanmış, mantıklı mesajların zeki kişileri daha fazla etkileyebileceğini, diğer taraftan zayıf
ve mantıksız mesajların bu zeki kişileri etkilemeyeceği söylenebilir.
Diğer bir etmen de “özsaygı” dır. Kendini olumlu değerlendiren, pozitif bakış açısına
sahip insanların özsaygılarının olduğunun, bunun tam tersi olan bireylerin düşük özsaygıya
sahip oldukları belirtilmektedir. Yüksek özsaygıya sahip kişiler kendilerinin doğruyu bildiğini
düşündüğünden ve kendi kararlarına güvendiklerinden yeni gelen mesaja direnebilirler. Buna
karşı düşük özsaygıya sahip kişilerde, kendi kişiliklerini korumak adına mesaja kendilerini
kapatacaklardır. Bu durumda orta derecede özsaygıya sahip kişiler tutum değişimini daha fazla
gösterecekler.
Sonuç olarak, 2. Dünya Savaşı sırasında ordu için çalışan bu araştırmacılar “İletişim
ve Tutum Değişimi” konusundaki bilgilerini toplayarak bu modeli ortaya çıkarmışlardır.
2.2. Sosyal Kararlar Verme Kuramı
Bu kuramı ortaya atanlar, Muzaffer Şerif ve arkadaşlarıdır. Şerif ve Hovland’a göre
bir mesaj herkes tarafından aynı şekilde algılanamaz. Mesaja karşı bireyin tutumu, bireyin eski
tecrübeleriyle de ilgilidir. Araştırmacılara göre, bireyin bir nesne ile geçmiş yaşantısı bu kişinin
o nesneye karşı tutumunu oluşturur. Bireyin tutuma bağlılık derecesi, ilgili konuda bireyin karar
vermesi için belli bir zemin hazırlar.
Şerif ve arkadaşlarına göre, sunulan herhangi bir ifade bahsedilen ölçek üzerinde
herhangi bir noktaya düşebilir. Bu nokta kişinin fikirlerine yakın bir alanda ise kabul edilebilir.
Buna “kabul edilebilirlik alanı” denir. Ayrıca sunulan ifade, kişinin ilgilenmediği bir konuda
ise nötr bir durum söz konusudur. Bu da ne kabulü ne de reddi içerir. Bu duruma da
“bağlantısızlık alanı” denir. Başka bir deyişle, birey kendisine sunulan görüşü kabul edilebilir
ve doğru buluyorsa bu onun kabul edebilme alanını oluşturur. Bireye sunulan görüşü kabul
edilemez ve yanlış buluyorsa bu onun “reddetme alanını” oluşturur.
Bu kuram kişinin bir nesne veya olay ile ne kadar ilgilendiği ile bağlantılıdır.
Araştırmacılar bunu kişisel ilgi olarak tanımlar. Eğer konu kişi ile ilgili ise, kişinin bunu
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reddetme olasılığı düşük olur. Örneğin halka açık yerlerde sigara içilmesinin yasaklanmasını
belirttik. Bu durumda sigara içen biri için bu ifade reddetme alanına düşer ve bu reddetme alanı
çok geniştir. Buna karşın, sigara içmeyen biri için bu ifade kabul edilebilirlik alanına düşer ve
kabul edilebilirlik alanı geniştir.
Sonuç olarak, bir mesajın ikna ediciliği onun kabul edilebilirlik, ret veya
bağlantısızlık alanlarında nereye düştüğü ile ilgilidir. Bu kuram daha çok bireyin sahip olduğu
görüşler ile yeni gelen mesajlar arasındaki ilişkiyi reddetme, kabul edilebilirlik ve bağlantısız
alanları kavramlarını kullanarak açıklamaya çalışmaktadır.
2.3. Detaylı İnceleme (Ayrıntılandırma) Olasılığı Kuramı
Richard Petty ve John Cacioppo tarafından geliştirilen en yeni ve bütünleştirici
kuramlardan biridir. Kuramın amacı bireylerin verilen bir mesajdaki bilgiyi nasıl işlediği
(incelediği) üzerinde durur. Detaylı inceleme olasılığı aynı zamanda bireyin verilen mesajı iyice
düşünüp analiz etme veya mesajın verilişi sırasındaki dışsal ipuçlarına önem verme olasılığı
anlamına gelir. Bireyin mesaja karşı tutumları, ya mesajı detaylı bir şekilde incelemek ya da
mesajı kimin gönderdiği üzerinde durmak olur. Yani birey mesajı değerlendirmek için iki
yoldan birini seçer: “ayrıntılı işlem” veya “yüzeysel işlem”. Bu iki yöntem bireylerin
tutumlarını değişme ihtimaline ışık tutabilir.
“Ayrıntılı işlem”, bireyin verilen mesajı detaylı bir şekilde düşünmesi ve incelemesi
durumunda söz konusu olur. Ayrıntılı işlem seçiminde, birey mesajı analiz eder, eleştirir ve
özümser. Bu yöntemi kullanan bireylerin tutum değişimleri çok kalıcı olur, yani uzun sürelidir.
Ayrıntılı işlem söz konusu olduğunda, bireyin tutumuna bakarak davranışları tahmin edilebilir.
“Yüzeysel işlem”, verilen bilgiden çok basit ipuçlarına bağlı olarak, ortamdan ve mesajı
verenin özelliklerinden etkilenme sonucu oluşur. Bu işlemi seçen kişi mesajın içeriğine ve
kalitesine bakmaz. Bu işlem türünde dikkat edilen husus, mesajı verenin kişilik özellikleridir.
Tembellik içeren bu işlemde, kişinin mesajı fazla önemsemediği düşünülür. Bu işlemdeki tutum
değişimi kısa sürelidir. Mesaj ile mesajı veren arasındaki bağ koptuğunda mesajın etkinliği
azalır. Bu durumda tutuma bakarak kişilerin davranışlarını tespit etmek oldukça güçtür.
Araştırmacılar her iki durumda da tutum değişiminin mümkün olduğu görüşündedirler.
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Bu kurama göre kişinin çıkarları hangi tür işlemi seçeceğini belirler. Kişi için önemli
bir konuda ayrıntılı işlem seçme olasılığı fazladır. Petty ve Cacioppo mesaj inceleme
olasılığının bazı faktörlerden etkilenebileceğini belirtir. Bu faktörler;
Motivasyon (güdü): Petty ve Cacioppo’ya göre bir kişiye mesaj verilmeden önce bu
kişinin işlem yapmak için gerekli motivasyonunun olup olmadığına bakılmalıdır. Motivasyonu
tam olan birinin, detaylı düşünme ve inceleme yapacağı için ayrıntılı işlemi seçeceğini hemen
söyleyebiliriz.
Petty ve Cacioppo bu konuda şu deneyi düzenlediler. Deneyde denekler tesadüfî
olarak iki koşula atandılar. Birinci koşulda, deneklere kendi üniversitelerindeki harçların % 30
artırılacağı söylenirken, diğer koşuldaki deneklere ise başka bir üniversitede harçların % 30
artacağı söylenmiştir. (diğer okuldaki artış bu okulu etkilemiyordu). Böylece kişisel ilgi için iki
koşul oluşturuldu. İlk koşulda yer alan öğrenciler, yani konunun onlarla ilgili olduğunu görenler
daha fazla motivasyona sahip olmuşlar ve ayrıntılı işlemi seçmişler. İkinci koşuldakilerde başka
bir üniversitedeki artış onları pek ilgilendirmemiş ve yüzeysel işlemi seçmişler.
Kısacası, motivasyon yoksa kişi için detaylı inceleme yerine yüzeysel işlemi seçip,
ipuçlarını kullanmaya yönelir. Kişide motivasyon varsa sorulması gereken ikinci soru bu
kişinin mesajı değerlendirme, yani işlem yapabilme yeteneğine sahip olup, olmadığıdır.
Yetenek: Bazı insanlar herhangi bir mesajı tam olarak değerlendirme yeteneğine sahip
değillerdir. Bazı kişilerin mesajı tam olarak anlamaları mümkün olmayabilir. Bu durumda
motivasyonlu olsalar bile bu kişilerin merkezi yolu seçmeleri beklenemez ve kişi yüzeysel
işleme yönelebilir.
Motivasyonu ve yeteneği olan kişilerse mesajı bilişsel olarak değerlendirme işlemine
başlayabilirler. Bu tarz kişiler mesajı kolaylıkla inceleyebilirler. Bu inceleme işlemi kişilerin
daha önceden sahip oldukları olumlu veya olumsuz tutumlar ve verilen mesajın kalitesi
tarafından etkilenecektir.
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Mesaj: Kişi merkezi yolu seçtiğinde verilen mesajı anlamak ve kendi düşünce/inançları
ile karşılaştırmak ihtiyacı içindedir. Verilen mesajın kalitesi bu noktada çok önemlidir. Eğer
sunulan mesaj mantıklı ve güçlü ise kişinin bu mesajdan etkilenmesi beklenebilir. Bunun yanı
sıra verilen mesajla ilgili önceden bir tutum varsa, mesaja olumlu cevap verilir.
Kısaca ifade etmek gerekirse, Petty ve Cacioppo 1986 yılında yayınladıkları kitap ile
ikna etme konusunda daha önce yapılan çalışmalarla, yeni yaptıkları araştırmaların bir sentezini
sosyal psikoloji alanına sunmuşlardır.
2.4. Kestirme veya Sistematik Düşünme Kuramı
Tutum değişim ile ilgili diğer bir model ise, kestirme veya sistematik düşünme
kuramıdır. Modelin öncüleri Chaiken ve Eagly’dir. Diğer modelle de benzerlik göstermektedir.
Bu modele göre, detaylı inceleme olasılığı modelinde olduğu gibi, insanlar doğru bilgiye ve
geçerli tutuma sahip olmak isterler ve bu yönde güdülüdürler. Tutumlarının geçerliliğini
yükseltmek için de tutumları ile ilgili bilgileri iki yoldan birini kullanarak işlerler: kestirme
işlem veya sistematik işlem.
Sistematik işlemde bireyler, mesajın doğruluğuna karar verme ile uğraşırlar. Mesajın
doğruluğuna karar verilirken plan, istek, motivasyon, çaba ve yetenek çok önemlidir. Konu kişi
için önemliyse, bireyin yeni bilgileri değerlendirme isteği artacak ve bu değerlendirme işlemini
daha dikkatlice yapacaktır. Yeteneği, zekası ve motivasyonu tam olan birey mesajı sistematik
olarak ele alacaktır. Ancak çevredeki engelleyiciler ve kişisel farklılıklar mesajın sistematik bir
şekilde incelenmesini etkiler.
Sistematik işlem, yanlı düşüncelerden de etkilenir. Örneğin kürtaj taraftarı olan biri
tersi yönde gelen bir mesajı sistematik olarak incelemeye çalışırken kendi düşünceleri yönünde
konuyu çarpıtabilir.
Kestirme işlemi, bireyler düşünmeden, belirli “basit karar verme kurallarına” bağlı
kalarak sonuca ulaşmaya, mesajın doğruluğunu bulmaya çalışırlar. Burada mesajın içeriğini
anlamaktan ziyade herkesin anlayabileceği basit karar verme kurallarını kullanırlar. Örneğin
insan uzmanların düşüncelerinin her zaman doğru olduğunu düşünürler ve mesajın içeriğine
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bakmadan bu mesajı doğru olarak algılarlar. Bu da insanların “uzmanlar genellikle doğrudur”
gibi kalıp yargısına sahiptirler.
Kestirme işlem, sistematik işlem gibi inceleme gerektirmez. Zaten belli kalıplar
vardır ve insanlar karar verirken bu kalıpları baz alırlar. Sistematik işlem gibi analiz, araştırma
yapmaz. İnsanlar bu kalıpları kullanarak doğrudan kestirme işlemini kabul eder.
Kişilerin hangi seçeneği seçeceği, ilgi alanlarıyla da ilgilidir. Eğer o mesaja karşı
ilgileri varsa kestirme işlemi seçerler ancak mesaj onlar için hayati önem taşıyorsa sistematik
işlemi de seçme olasılıkları yüksektir.
Chaiken’in iki prensibi insanların hangi işlemi seçeceğine değinir. Bunlardan biri
“etkinlik” diğeri, “yeterlilik”tir. Bu iki prensip ise güveni oluşturur. Etkinlik, insanların erişmek
istedikleri amaçlara en kolay şekilde ulaşma çabalarıdır. Yeterlilik ise, kullanılan bilginin,
tutumun doğruluğu hakkında yeterli güvenirliliği sağlayıp sağlayamayacağı ile ilgilidir.
Etkinlik ve yeterlilik tahmini, kişiye ve konuya göre değişmektedir. Eğer çıkar söz konusu ise,
kişi yeterli güvene ulaşmak için çok çaba sarf edebilir. Aksi durumda çaba sarf etme gereği
duymaz.
2.5. Denge Kuramı
Fritz Heider (1946) bireylerin herhangi bir olaya, kişiye veya nesneye karşı
tutumlarını değiştirebileceklerini iddia eder. Denge kuramının temelinde “tutarlılık” kavramı
vardır. Heider insanların inançlarında, tutumlarında ve davranışlarında tutarlı olmaya
çalıştıklarını iddia eder. Heider’e göre bireyler gelen bilgiye göre tutum ve davranışlarını
ayarlamaya çalışırlar. Bu ayarlamayı yaparken de, bazen gelen bilginin doğruluğu saptırılabilir,
var olan tutumu destekler niteliğe sokulabilir veya bireyler tutumlarını değiştirebilirler.
Heider’in Denge kuramı bireylerin çevrelerindeki diğer bireyleri, nesneleri ve fikirleri
nasıl algıladıklarıyla ilgilidir. Heider bu kuramı açıklarken üç elementten bahseder. Bunlar;


Algılayıcı (A),



Diğer birey (D) ve
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Bir fikir veya nesne (X)’dir.
Bu üç element arasında olumlu ve olumsuz ilişkiler mevcuttur. Dengeli bir düzende

ilişkiler uyum içerisindedir. Bu nedenle insanlar ilişkilerinde rahattır. Tam aksi durumda,
dengesiz bir düzen psikolojik rahatsızlık yaratır. Bu rahatsızlık da, insanları bu ilişkileri
düzenlemeye iter. Örneğin Ali ile Demet arasında olumlu ilişki vardır. Ali sigara içmeye
karşıdır. Ancak Demet sigara içilmesine karşı değildir. Bu durumda Ali ve Demet arasındaki
ilişki pek dengeli değildir. Hissedilen bu rahatsızlık dengesiz ilişkinin dengeli ilişkiye
dönüşmesi için kişileri güdüler.
Heider’in Denge Kuramı, bilişsel uyumluluk yaklaşımlarına büyük etkide
bulunmuştur. Ancak, üçten fazla elementin ele alınmaması dolayısıyla diğer araştırmacılar
tarafında eksik bulunmuştur.
2.6. Bilişsel Çelişki Kuramı
Bu kuram Heider’in bilişsel yaklaşımından etkilenen Festinger (1957) tarafından
ortaya atılmıştır. Festinger, insanlar önemli bir karar verdikten sonra ya da davranışta
bulunduktan sonra içsel kargaşalığı nasıl çözdükleri konusu üzerine odaklaşmıştır. Bu
özelliğiyle de Heider’in denge kuramından farklılık gösterir. Bilişsel Çelişki Kuramı “karar
sonrası durumları” ele alan bir kuramdır.
Festinger’in Bilişsel Çelişki Kuramının temel düşüncesi; insanların bilişsel açıdan
tutarlı olmaya ihtiyacı vardır, birbirlerine uymayan inanç ve davranışlara sahip oldukları
zaman, olumsuz bir duygu hissederler. Bu duruma “bilişsel çelişki” adı verilir. Bu olumsuz
güdüleyici durum bireye rahatsızlık vererek, bireyi bu olumsuz durumdan ve duygudan
kurtulmak için motive eder. Bu kurama göre, bireylerin inançları, tutumları veya değerleri
birbiri ile tutarsız olabilir. Bunun yanında, bireylerin bilişsel değerleri ile davranışları arasında
tutarsızlık olabilir. Böyle bir tutarsızlık sonucu oluşan çelişki kişinin rahatsızlık hissetmesine
neden olur. Bu rahatsızlığın derecesi, düşük ve yüksek olmak üzere iki farklı kademede olabilir.
Düşük dereceli bilişsel rahatsızlık, bireylerin herhangi bir hareket göstermesine neden
olmazken, yüksek dereceli bilişsel rahatsızlıklar kişinin bu negatif duygudan kurtulması için
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baskı görevi görür. Bireyler bu bilişsel rahatsızlığı azaltmak için değişik yollar izleyebilir.
Festinger bu konuda dört farklı yoldan bahseder:
1) Kişi kendi davranışını değiştirebilir.
2) Kişi kendi tutumunu değiştirebilir.
3) Kişi kendi tutum ve davranışını destekleyecek yeni bilgiler elde edebilir.
4) Kişi hissettiği bu tutarsızlığın (bilişsel çelişkinin) önemini azaltabilir.
Mesela; sigara bağımlısı bir kişisiniz ve şu inançlara sahipsiniz: “Sigara sağlığım için
tehlikelidir. Sigara akciğer kanserine, kalp hastalığına neden olabilir”, “Sigara içince
öksürüyorum ve dişlerim sararıyor”, “Günde iki paket sigara içiyorum”. Farklı tutum ve
davranışlar içeren bu üç ifade birbiriyle tutarsızdır. Festinger’e göre, bu kişi tutarsızlığı
yüzünden çelişki ve rahatsızlık hissedecektir. Bu durumda bireyi bir şeyler yapmaya iter. Bu
kurama göre söz konusu birey, şu yollardan birini izler:
1) Davranışını değiştirebilir, yani sigara içmeyi terk eder veya azaltır.
2) Sigaraya karşı olan tutumunu değiştirebilir. Sigara içmenin o kadar da kötü bir şey
olmadığını, sağlık sorunları yapma konusunda etkisinin az olduğunu savunur.
3) Kendi davranışını destekleyecek yeni bilgiler bulabilir. Sigara şirketlerinin hazırladığı
ve sigaranın fazla zararı olmadığını savunan dergiler okuyabilir.
4) İçindeki olumsuz hisleri azaltmak için, yaşadığı bilişsel çatışmanın önemini azaltabilir.
Diğer sorunların yanında sigara içmenin o kadar da önemli bir olay olmadığına
inanabilir.
Ayrıca, Festinger’e göre inançlara ters düşen bir davranışta bulunulduktan sonra, bu
davranışa uygun düşen yeni bir tutum kabul edilebilir. Diğer bir ifadeyle, yapılan bir davranış
tutum değişimine neden olabilir. Davranışın nasıl tutum değişimi yarattığını göstermek için
Festinger ve Carlsmith bir deney düzenlediler. Bu deneyde 30 dakika boyunca çok sıkıcı bir iş
yaptılar. Bu iş büyük bir tahtaya yerleştirilmiş 48 tane düğmeyi 90 derece çevirmek ve bu işlemi
tekrar tekrar on beş dakika yapmaktı. Buna ek olarak, her bir denek bazı vidaları bir tahtaya
vidalamak gibi işler yaptı. Tüm bu sıkıcı işlerden sonra deneklere katıldıkları için teşekkür
edildi. Bu aşamada ise denekler üç ayrı koşuldan birine katıldılar. İlk iki koşulda, kapıdan
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çıkmadan önce araştırmacı deneğe para karşılığında tanıtıp tanıtamayacağı soruldu. Deneklerin
görevi, bir sonraki deneğe deneyin çok zevkli ve eğlenceli olduğunu söyleyerek, olumlu bilgi
vermekti. Deneklerin hepsi bunu kabul ettiler. Bazı deneklere bu ilave iş için 20 dolar
verilirken, diğer denekler aynı iş için, yani, deneyi bir sonraki kişiye tanıtmak için 1 dolar
aldılar. Deneklere deneyi bir sonraki kişiye tanıttıktan sonra, bir ölçek verildi. Bu ölçekte
deneklere yaptıkları işi ne kadar sevdikleri, bu deney hakkında ne düşündükleri soruldu.
Üçüncü koşuldaki denekler ise deneyi bir sonraki kişiye tanıtmadılar ve direkt olarak deney ve
deneyde yaptıkları iş hakkındaki ölçekleri doldurdular. Bu deneyin sonuçları göstermiştir ki,
20 dolar alan kişiler yaptıkları işi ve deneyi beğenmezlerken, 1 dolar alan kişiler yaptıkları bu
işlere ve deneye daha olumlu bakmışlardır.
Festinger ve Carlsmith bu sonuçları şöyle yorumlamışlardır; deneye katılan kişilerin
davranışları ile deneydeki işlere karşı inançlarında bir çelişki olmuştur. Yaptıkları sıkıcı işi
başkasına eğlenceli olarak yansıtmışlardır. Bu da onların rahatsızlık duymasına neden olmuştur.
20 dolar alan kişiler yaptıkları davranışın nedenini aldıkları bu paraya bağladıkları için pek
rahatsız olmamışlardır. Yani , “Ben bu 20 dolar için sıkıcı bir işi eğlencelidir şeklinde
tanıttım.”düşüncesi ile yaptıkları iş ile tutumları arasında bir çelişki yaşamamışlardır; çünkü
davranışlarına bir neden bulmuşlardır. Bundan dolayı da sıkıcı buldukları iş hakkında
tutumlarını sonradan değiştirmemişlerdir. 1 dolar alan denekler ise, sadece 1 dolar gibi az bir
para için bu kadar sıkıcı bir işe eğlenceli demenin rahatsızlığını hissetmişlerdir. Davranışlarına
gerçekçi bir dışsal neden bulamadıkları için, bu sıkıcı işi sevdiklerine kendilerini
inandırmışlardır. Bundan dolayı bu kişiler, başta sıkıcı buldukları iş hakkında tutumlarını
değiştirmişler ve bu işleri ve deneyi o kadar da sıkıcı bulmamışlardır.
Festinger’in bu kuramı bazı araştırmacılar tarafından eleştirilmiştir. Birçok araştırmacı
bu kuramın eksik taraflarını araştırmaya ve yeni öneriler ortaya atmaya başlamışlardır.
Bunlardan biri de “kendilik algısı”dır.
2.7. Kendilik Algısı Kuramı
Darl Bem’in ortaya attığı bu kuram bilişsel çelişkinin bir alternatifi ve atfetme
kuramının temellerinden biri olduğu için önemlidir. Bem, Festinger ve Carlsmith’in
deneylerinde elde ettiği sonuçların mantıklı olduğunu, elde dilen verileri beklemekle birlikte,
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Bilişsel Çelişki Kuramının bu sonuçları açıklayacak nitelikte olmadığını ileri sürmektedir. Bem,
tutum değişiminin hissedilen bilişsel çelişki ve rahatsızlık nedeniyle olduğu fikrini kabul
etmemiştir. Bem’e göre, bilişsel çelişki tutum değişim konusunda motive edici bir güç değildir.
Tutumlar, önceki davranışların ve olayların açıklamalarıdır. Örneğin, biri size “gazete okumayı
sever misiniz? diye sorduğu zaman cevabınız “evet” olabilir. Bu cevabınızı geçmişteki
davranışlarınızı düşünerek, gözden geçirerek verirsiniz. “Ben hergün mutlaka gazete okurum.
Demek ki gazete okumayı seviyorum.” Şeklinde içsel bir ifadeyle gazete okuma konusundaki
tutumunuzu açıklarsınız. Açıklamış olduğunuz bu tutum kendi davranışlarınızın bir özetidir.
Bem’e göre, belli bir konuda kendi tutumları hakkında net bir fikre sahip olmayan
bireyler, kendilerini bir aktör yerine koyar ve dışarıdan kendi davranışlarını gözlemlerler. Kendi
davranışlarına bakarak tutumları hakkında bilgi elde etmeye çalışırlar. Festinger ve
Carlsmith’in deneyinde denekler kendi davranışlarını gözlemlerler ve basit bir şekilde kendi
davranışlarına bakarak tutumları hakkında bir fikir sahibi olurlar. Yani, sıkıcı bir işi yapıp
bunun eğlenceli olduğunu söyleyen kişi bunu dışsal bir nedene bağlayamadığı zaman, bu
yaptıklarının onun gerçek tutumunu yansıttığını düşünür. Bem bu konuda 75 üniversite
öğrencisi üzerinde şöyle bir deney yapmıştır. Deneklere, bu deneyin diğer bir insanın ne kadar
doğru yargılanabildiği ile ilgili olduğu söylendi. Denekler kasetten, Bob adındaki bir üniversite
öğrencisinin iki fiziksel görevi içeren bir deneye katılımı hakkında bilgi dinlediler. Kasetten
verilen bilgiler Festinger’in deneyini açıklamaktaydı. Denekler Bob’ın Festinger’in deneyinde
ne gibi görevler yerine getirdiğini dinledikten sonra, Bob’ın yaptığı bu görevler hakkında
tutumunu tahmin ettiler.
Hatırlanacağı üzere, Festinger’in deneyinde üç farklı koşul bunmaktaydı. Bazı
denekler diğer öğrencilere yalan söyledikleri için 1 dolar, diğer denekler ise aynı iş için 20 dolar
aldılar. Kontrol grubundakiler ise yalan söylemediler ve para almadılar. Bem’in deneyine
katılan deneklerin bir kısmı sadece ilk koşuldaki durumu dinlediler. Bazıları ikinci deneysel
koşuldaki grubu dinlediler. En son grup, kontrol koşulundaki durumu kasetten dinledi. Daha
sonra, Bob’ın bu işi ne kadar sevdiği ve eğlenceli bulduğu hakkında tahminde bulundular.
Bem’in bu deneyinin sonuçları Festinger’in deney sonuçlarına çok benzer çıkmıştı. 1 dolar
koşulunu dinleyen denekler Bob’ın yaptığı işi daha çok seveceğini, 20 dolar koşulunu
dinleyenler ise Bob’ın bu işi o kadar sevmeyeceğini belirttiler. Yani, dışarıdan bir gözlemci
Bob’ın davranışlarına bakarak tutumları hakkında bilgi edinmiştir. Bem’e göre, Bob’da kendi
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davranışlarını gözlemleseydi aynı yolu izlemiş olurdu. Kendi davranışlarına bakarak kendi
tutumları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Festinger’in deneyinde 1 dolar koşulunda olan
denekler yaptıklarını ve dışsal etmenleri inceleyecekler ve davranışlarının nedenini 1 dolara
bağlayamadıkları için bu davranışlarının kendilerinin gerçek tutumlarını yansıttığını, yani o
sıkıcı işleri eğlenceli bulduklarını düşüneceklerdir. Buna karşın, 20 dolar koşulundaki denekler
davranışlarının nedenini kolaylıkla 20 dolara bağlayabildikleri için, davranışlarının kendi
gerçek tutumlarını yansıtmadığını söyleyeceklerdir.
Kendilik algısı, başka bir yönden de tutum değişimine neden olabilir. Her hangi bir
konuda ilk tutumlarını hatırlayamayan veya farkında olmayan bireyler, o gün elde ettikleri
ipuçlarını kullanarak tutumları hakkında karar verirler. “Geçen hafta ne yapmıştım, bu konu
hakkında ne düşünüyordum” yerine, “biraz önce nasıl davranmıştım, ne söylemiştim” fikrini
kullanarak tutumlarını açıklarlar. Ayrıca insanlar farkında olmadan tutumlarını değiştirebilirler.
Bir kere tutumlarını değiştirdiyseler de eski davranışlarının ve tutumlarının yenisi ile tutarlı
olduğunu zannederler. Böyle hatırlama, bireylerin yeni tutumlarını korur. Yani bireylerin
tutumlarını ikide bir değişmelerini önler.
Sonuç olarak; Kendilik Algısı ve Bilişsel Çelişki Kuramlarının açıklamalarıyla ilgili
çatışma on yıldan fazla sürmektedir. Kendilik algısı kuramı; insanların tutumlarının nasıl
farkına vardıkları ve bilgi işleme süreci ile ilgili iken, Bilişsel Çelişki Kuramı belirli fikirler ve
tutumlar arasındaki tutarsızlık sonucu oluşmuş bir durum ve bu durumdan kurtulma güdüsü
üzerinde durmaktadır. Kendilik algısı kuramı tutum-tutarlı davranışlarla ilgili iken, Bilişsel
Çelişki Kuramı tutum-tutarsız davranışlar ile ilgilenmiştir. Buna göre, bu iki kuramın tutum
değişimine neden olduğu koşullar farklıdır. Bu anlamda her iki kuramda sosyal psikolojiye çok
büyük katkılarda bulunmuşlardır.
2.8. Psikolojik Tepkisellik Kuramı
Psikolojik Tepkisellik Kuramı Jack Brehm tarafından 1960’lı yıllarda ortaya atılmış
olan bir yaklaşımdır. Psikolojik tepkisellik herhangi bir ikna girişimine karşı gösterilen güdüsel
bir durumdur. Brehm’e göre, insanlar davranışlarında özgür olmak ister. Diledikleri gibi
düşünerek, diledikleri gibi tasarruf etmek isterler. Bireyler yapmak istedikleri şeyler
kısıtlandığında veyahut tehdit edildiklerinde, psikolojik tepkisellik ortaya çıkar. Bu tepkisellik
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bireyleri tehdit altındaki özgürlüklerini tekrar kazanma yönünde harekete geçirir. Engellenen
davranışı gösterme eğilimi artar. Belirli bir konudaki özgürlükler bireyler için çok önemli ise,
söz konusu tepki daha net ve kararlılıkla ortaya çıkar. İnsanlar istediklerini yapabilmek ve baskı
altına alınan özgürlüklerini geri kazanmak için çaba gösterirler. Brehm’e göre psikolojik
tepkiselliğin 3 önemli belirleyicisi vardır. Bunlar;


Özgürlüğün önemi; belli bir konuda özgürce davranmak birisi için çok önemli ise,
burada psikolojik tepkiselliğin ortaya çıkma ihtimali çok daha fazla olur.



Özgürlüğün tehdit edilmesi; psikolojik tepkiselliğin oluşması için kişisel özgürlüğü
azaltacak bir tehdit unsuru algılanmalıdır.



Var olma olasılığı olan başka tehditlerin algılanması; şayet herhangi bir konuda
bireylerin özgürlükleri kısıtlanırsa, bireyler başka alanlarda da özgürlüklerinin
kısıtlanacağı fikrine kapılırlar.

Bu üç durumdan dolayı, psikolojik tepkisellik oluştuğunda bireyler kaybedilmek üzere
olan veya baskı altına alınan özgürlüklerini, ısrarcı bir tavırla kurtarmaya çalışırlar. Engellenen
özgürlüklerini yeniden geri almak için, yasaklanan davranışı yaparak ya da bu engeli yaratan
kişiye karşı sözlü veya fiziksel saldırı gösterirler.
Bu açıkladıklarımıza bir örnek verecek olursak: Birilerinin her hangi bir kitabı
okuması yasaklanırsa ya da yaş sınırı getirilirse, bu kısıtlama ya da yasaklama durumu söz
konusu bireylerde o kitaba karşı okuma isteğini artırır. İnsanlar kısıtlanan özgürlüklerini
yeniden geri kazanabilmek amacıyla o kitabı bir şekilde elde edip, okuyacaklardır. Bu nedenle
yasaklı kitaplara karşı ilgi her zaman daha fazla olur. Elbette artış gösteren bu ilginin başka
nedenleri de vardır. Ancak temel neden özgürlüğün tehdit edilmesidir.
Brehm, aynı zamanda, bireylerin seçme şansları olmadığında veya çok istedikleri, nadir
bulunan bir nesneyi gördüklerinde onu kaçırma korkusu ile de psikolojik tepkisellik
gösterebileceklerini iddia etmiştir. Sizce uzun zamandır aradığı ve piyasada nadir bulunan bir
ürünü (örn: bir takım elbise) tesadüfen girdiği bir AVM’de çok yüksek bir fiyatla bulan birisi
ne yapar? Bu ürüne ulaşma şansının gelecekte olmaması korkusu ve tehdidi altında ürünün
gerçek fiyatının çok üstünde bir fiyat ödemeyi göze alacaktır. Birçok satıcı da bu olguyu bir
satış taktiği olarak kullanır. Satıcılar satışlarını artırmak amacıyla, müşterilerine ellerindeki
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malın son ürün olduğunu söyleyerek, onlarda bu ürüne bir daha ulaşma şansları olmadığı
izlenimi oluşturmaya çalışırlar.
Clee ve Wicklund bu kuramın politik davranışlar ve tüketici psikolojisine
uygulanabilirliği üzerinde durmuşlardır. İnsanlar istedikleri bir ürünü satın alma veya istedikleri
bir partiye oy verme özgürlüklerini kullanmak isterler.

Bu istek veya özgürlüklerinin

kısıtlandığını algılamaları psikolojik tepkiselliği tetikleyebilir. Bireyler herhangi bir pazarlama
tekniğini, politik durumu veya reklamı kendi özgürlüklerine bir tehdit olarak algıladıklarında,
psikolojik tepkisellik göstererek sunulan önerilere karşı gelebilirler. Örneğin; satıcıların alıcının
işine fazla karışmaları, istenmeden tercih belirtmeleri veya alıcıyı zorlamaları, satıcıların
hedefine ulaşmasını önleyebilir. Sonuç olarak, Jack Brehm’in Psikolojik Tepkisellik Kuramı
bazı tutum değişimi olaylarını açıklamada kullanılabilir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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On ikinci hafta da tutum değiştirme konusu işlenmiştir. Bu çerçevede; tutumun önemi,
tutumun konusu, tutumun tanımı, tutum ve davranışlar arasındaki ilişki konuları ele alınmıştır.
Daha sonra da, tutum değiştirme kuramlarından “Mesaj Öğrenme veya Yale Yaklaşımı”,
“Sosyal Kararlar Verme Kuramı”, “Detaylı İnceleme İhtimali Kuramı”, “Kestirme veya
Sistematik Model”, “Denge Kuramı”, “Bilişsel Çelişki Kuramı”, “Kendini Algılama Kuramı”
ve “Psikolojik Tepkisellik Kuramı” işlenerek bölüme son verilmiştir.

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tutum değiştirme kuramlarından biri değildir?
a) Kestirme veya Sistematik Model
b) Yale Yaklaşımı
c) Kendini Algılama Kuramı
d) Sosyal Kararlar Verme Kuramı
e) Psikolojik Yıldırma Kuramı
2) Detaylı inceleme olasılığı kuramında birey mesajı değerlendirmek için, ayrıntılı işlem
ve yüzeysel işlem olmak üzere iki yoldan birini seçer. Bu işlemler hakkında oluşturulan
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ayrıntılı işlemde, bireyin tutumuna bakarak davranışları tahmin edilebilir.
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b) Yüzeysel işlemde, bireyin tutumuna bakarak davranışları tahmin mümkün
değildir.
c) Yüzeysel işlemde dikkat edilen husus, mesajı verenin kişilik özellikleridir.
d) Araştırmacılara göre her iki işlemde de tutum değişimi mümkündür.
e) Yüzeysel işlemi seçen kişi mesajın içeriğine ve kalitesine bakmaz.
3) Aşağıdakilerden hangisi Mesaj Öğrenme Kuramındaki önemli unsurlardan biri
değildir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Mesajın veriliş yolu
d) Amaç
e) Hedef
CEVAPLAR: 1-e, 2-b, 3-d.
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13. İKNANIN PSİKOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İKNANIN PSİKOLOJİSİ
1- İKNA NEDİR?
2- İKNANIN UNSURLARI
2.1- İnanılırlık
2.2- Muhatabınızı Anlamak
2.3. Kanıtları Bir Araya Getirmek ve Sağlam Bir Sav Oluşturmak
2.4- Etkili İletişim
3- İKNAYI TETİKLEYEN UNSURLAR
3.1- Kıyaslama
3.2- Hoşlanma
3.3- Karşılıklı Olma
3.4- Sosyal Kanıt
3.5- Taahhüt ve Tutarlılık
3.6- Otorite
3.7- Azlık (Kıtlık)
4- TEMEL İKNA TEKNİKLERİ
4.1- Önce Küçük Sonra Büyük Rica Tekniği
4.2- Önce Büyük Sonra Küçük Rica Tekniği
4.3- Gitgide Artan Ricalar Tekniği
4.4- Sadece o Değil veya Satışı Tatlandırma Tekniği
4.5- Evet- Evet Tekniği
4.6- "Acaba" Değil "Hangi" Tekniği
4.7- Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği
4.8- Yer Etme Tekniği
4.9- Borca Sokma Tekniği
4.10- Önce Ver Sonra Geri Al Tekniği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. İkna nedir?
b. İknanın unsurları nelerdir?
c. Niçin insanlar birbirini ikna etme ihtiyacı duyarlar?
d. Temel ikna teknikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

İkna Nedir?

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İkna kavramının kavranması Okuyarak ve tartışarak

İknanın Unsurları

İknanın

Konu

Kazanım

unsurlarının Okuyarak ve tartışarak

anlaşılması
İknayı Tetikleyen Unsurlar

İknayı tetikleyen unsurların Okuyarak, tartışarak ve
uygulayarak
kavranması

Temel İkna Teknikleri

Temel
konusunda

ikna

teknikleri Okuyarak, tartışarak ve
uygulayarak
bilgi
elde

edilmesi
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Anahtar Kavramlar
İkna, Önce Küçük Sonra Büyük Rica Tekniği, Önce Büyük Sonra Küçük Rica Tekniği,
Gitgide Artan Ricalar Tekniği, Sadece o Değil veya Satışı Tatlandırma Tekniği, Evet- Evet
Tekniği, "Acaba" Değil "Hangi" Tekniği, Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği, Yer Etme
Tekniği, Borca Sokma Tekniği, Önce Ver Sonra Geri Al Tekniği
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Giriş
On üçüncü haftada, “ikna davranışı” konusu incelenecektir. Öncelikle; ikna ve ikna’ın
unsurları olan inanılırlık, muhatabınızı anlamak, kanıtları bir araya getirmek ve sağlam bir sav
oluşturmak, etkili iletişim ele alınacaktır. Daha sonra da, ikna’ı tetikleyen unsurlardan
kıyaslama, hoşlanma, karşılıklı olma, sosyal kanıt, taahhüt ve tutarlılık ve otorite konuları
işlenecektir. Son olarak da, temel ikna teknikleri incelenerek bölüme son verilecektir.
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İKNANIN PSİKOLOJİSİ
OKUMA PARÇASI
Aşağıdaki örnekte ikna tekniklerinden “Algısal Zıtlık” kuralının ustaca bir kullanımını
göreceksiniz.
ABD’li Üniversite öğrencisi bir kızdan anne ve babasına...
Sevgili Anne ve Baba,
Üniversiteye gitmek için ayrıldığımdan bu yana size yazmayı ihmal ettim. Yaptığım
düşüncesizlikten dolayı üzgünüm. Size, bugüne kadar olanları anlatacağım, fakat okumaya
devam etmeden önce lütfen oturun. Oturmadan devam etmek yok, tamam mı?
Tamam, devam edelim, artık hayli iyi sayılırım. Buraya geldikten kısa bir süre
sonra yurtta çıkan yangında pencereden atladığım için kafatasımda oluşan kırıklar ve
geçirdiğim sarsıntı hemen geçti. Hastanede iki hafta yattım, şimdi hayli iyi görüyorum ve
o korkunç baş ağrıları artık sadece günde bir defa geliyor. Şanslıymışım ki yurttaki yangını
ve pencereden atlayışımı yurdun yanındaki benzin istasyonunun pompacısı görmüş ve
hemen itfaiyeye haber verip cankurtaran çağırmış. Beni hastanede de ziyaret etti ve yurt
tamamen yandığından benim de kalacak başka bir yerim olmadığından oturduğu daireyi
benimle paylaşmayı teklif etti. Dairesi aslında bir bodrum katı ama sevimli bir yanı da var.
O çok iyi bir genç...
Biz birbirimize sırılsıklam âşık olduk ve evlenmeyi düşünüyoruz. Kesin tarihi
kararlaştırmadık ama herhalde hamileliğim belli olmaya başlamadan önce olacak. Evet,
sevgili anne ve babacığım, hamileyim. Torun sahibi olmaya nasıl da can attığınızı biliyorum
ve bebeği sevgiyle karşılayacağınızı, bana çocukken gösterdiğiniz sevgi ve ilgiyi ondan da
esirgemeyeceğinizi hissediyorum. Evlenmemizdeki gecikme, evlenmeden önce yapılan kan
testlerinin olumsuz çıkmasına neden olan ve dikkatsizliğimden dolayı benim de kaptığım,
erkek arkadaşımda mevcut küçük bir enfeksiyon.
Şimdi sizi bugüne kadar getirdikten sonra yurtta yangın çıkmadığını, sarsıntı
geçirmediğimi, kafatasımın çatlamadığını, hastaneye yatmadığımı, hamile olmadığımı,
nişanlanmadığımı ve ortada erkek arkadaş falan olmadığını söyleyebilirim. Bununla birlikte
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Amerikan Tarihinden “D”, Kimyadan “Zayıf-F” aldım ve bu notları doğru bir perspektif içinde
görmenizi isterim.
Sizi seven kızınız,
Sharon

1. İKNA NEDİR?
İkna; bir kişinin ya da bir grubun düşüncelerini ve davranışlarını değiştirme ya da onlara
güç kazandırma sürecidir. İkna etmek; başkalarına bir inancı ya da belirli bir davranışı
benimsetmek için savlar ya da ricalar kullanmak demektir. İkna yeteneği, muhatapyi kavrama,
düşünceleri yönlendirme ve muhalefet edenleri vazgeçirme gücüdür. Aynı zamanda, ikna
sadece bir konuyu rasyonel hale getirme meselesi değildir, bilgi ve düşünceleri insani temel
duyguları cezp etmek bir düşünceyi bir yaklaşımı ve bir çözümü başkalarına cazip hale
getirmek için sunma işidir.
İkna’a ilişkin birçok tanım yapılmıştır. Brembeck ve Howell'e göre; ikna, önceden
belirlenmiş sonuçlara ulaşmak amacıyla, bilinçli olarak, insan güdülerinin manipülasyonu
yoluyla düşünce ve eylemlerin değiştirilmesi girişimidir. Kısaca, bireylerin seçimlerini
etkileme amaçlı iletişim olarak da ifade etmişlerdir. Reardon, ikna’yı, ikna çabası içinde olan
bireyin, çeşitli duygusal ve bilişsel teknikler yoluyla bir başka bireyin belirli bir davranış, inanç
ya da tutumu benimsemesine rehberlik etmek şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca, Raven ve Haley
de ikna’yı, bir bireyin etkisiyle birey ya da bireylerin biliş, tutum ya da davranışlarında
değişiklik yaratılması biçiminde tanımlamışlardır.
Politikacılar, işadamları, pazarlamacılar, avukatlar, din adamları, bilim adamları, annebabalar, (kısaca başkalarıyla çalışan herkes) başarıya ulaşabilmek için başkalarının düşünce ve
davranışlarını değiştirmek ya da “ikna etmek” zorundadırlar.
İkna, sanatın ve bilimin bir bileşimidir. Bir sanattır; çünkü güven oluşturma becerisini
gerektirir. Bir bilimdir; çünkü belirli bir disiplini olan birikimlere insan davranışının
anlaşılmasına, bilginin analizine ve gelişmiş iletişim becerilerine dayanır. Söz konusu bilim ve
sanatı benimseyenler ikna yeteneklerini de artırabilirler.
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2. İKNANIN UNSURLARI
İkna, hazırlık ve planlamayı gerektirir. İkna’ın içinde 4 unsur bulunmaktadır:


İnanılırlık



Muhatabını anlama



Kanıtları bir araya getirme



Etkili iletişim
2.1. İnanılırlık
İnanılır olmak ikna’ın köşe taşıdır. İnanılır olmaksızın muhatabınızı ikna etmeniz

mümkün olmayacaktır. Ne kadar çok güven kazanır ve uzmanlık biriktirirseniz, siz ve
düşünceleriniz de o kadar inanılır olacaktır.
Güven: İnsanlar size güvendiklerinde sizi inanılır, bilgili ve samimi görme
eğilimindedirler. Bu sebeple eğer güvenilmez biri olarak görülürseniz, insanlar söylediğiniz
hiçbir şeyi dikkate almayacaktır. İşte insanların güvenini kazanmak için birkaç ipucu:


Hikâyenin iki tarafını da anlatın. Eğer bir şey öneriyorsanız önerinizin olumlu ve
olumsuz yanları konusunda insanlara açık ve dürüst davranın.



Sözlerinizi yerine getirin. Verdiğiniz sözleri tutuyor ve aldığınız kararları her zaman
uyguluyor musunuz? Sözlerinizi tutuyor ve aldığınız kararları uyguluyorsanız,
insanlar sizi güvenilir biri olarak göreceklerdir.



Sır tutun. Eğer birisi sizinle gizli bir bilgi paylaşırsa, yasal ya da ahlaki bir zorunluluk
olmadıkça bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmayın.



Değerlerinizde tutarlı olun.



Düşüncelerin keşfedilmesini ya da açığa çıkmasını teşvik edin. Başkalarıyla olan
diyalogunuzu sürdürmek için onların kaygılarını dinleyin ve bakış açılarına değer
verdiğinizi gösterin.



Başkalarının çıkarlarına öncelik tanıyın. İnsanlara onların çıkarlarını aklınızda
tuttuğunuzu gösterebilirseniz, size ve düşüncelerinize daha çok güvenirler.
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Uzmanlık: Doğru yargılarda bulunup bir dizi başarı sergilediğinizde insanlar sizin bir
uzmanlığınız olduğunu algılarlar. Uzmanlık oluşturmak ya da uzmanlığınızı güçlendirmek için
şunları yapabilirsiniz:


Düşüncelerinizi araştırın.



Güvenilir kaynakları örnek alın. Sadece belirli bir bakış açısını destekleyen biri
olmadığınızı göstermek oldukça akıllıca bir tutum olacaktır.



Söylediğinizi kanıtlayın. Düşünce ya da önerilerinizin işe yarayacağını gösteren küçük
bir pilot proje başlatın.



Konunuzun dilini iyi öğrenin. Değişik alanlarda çalışan insanlar kendi dillerini
oluşturmaktadırlar. Bu alanlarda çalışan insanları ikna etmek istiyorsanız, seçtiğiniz
alanın dilini çok iyi öğrenmeniz ve ikna çabalarınızda bu dili uygun bir biçimde
kullanmanız gerekmektedir.



Artılarınızı saklamayın. Kazandığınız başarıları ve deneyimleri başka insanlara
aktarmaktan çekinmeyin.



İnanılır müttefiklerle bir ekip kurun.



Onay toplayın. İnsanlar saygı duyulan ve otorite kabul edilen kaynakların kendilerini
onaylamasından etkilenirler. Eğer bir müşteriniz yeni ürününüzü denemiş, beğenmiş
ve gelecek vaat eden bir ürün olarak bulmuşsa, bu müşteriden yorumlarını yazılı olarak
iletmesini isteyebilirsiniz.
Uzmanlığınızı ve güvenilirliğinizi oluştururken, muhataplarınızın dikkatini çekmek ve

onların onaylarını almak için ihtiyacınız olan inanılırlığı da inşa etmiş oluyorsunuz. Fakat bu
sürecin bir adım ötesine geçmek için, muhatabınızı anlamak ve kararlarını nasıl verdiğini
bilmek zorundasınız.
2.2. Muhatabınızı Anlamak
Muhataplarınızın arasında karar vericiler, kararsız olanlar ve etkileme gücü olanlar
hangileri tanımlayın. Hangileri destekçi, muhalif ya da tarafsız? Çıkarları nelerdir ve
alternatiflerini nasıl sunuyorlar? Muhataplarınızın alma eğilimini analiz edin. İkna etmeyi
hedeflediğiniz insanların, sizin etkilemeyi umduğunuz kararları nasıl aldığını belirleyin.
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Etki merkezlerini tespit edin. Bazı ikna durumlarında bir başkasına öneride
bulunursunuz, bazılarında birçok insana ya da bir gruba sunum yaparsınız. Her ikisinde de bazı
insanların düşüncelerinin, diğerlerininkinden daha önemli olduğunu anlamanız gerekir. Çoğu
durumda gerçek muhataplarınız aşağıdaki alt kümelerden oluşmaktadır:


Karar vericiler: Düşüncenizi reddeden ya da onaylayan kişiler



Etkilenenler: Sizin önerinizi kabul ederek taraf olan kişilerdir.



Etkileyenler: Karar verme sürecinde dolaylı olarak yer alan kişilerdir. Karar
vericilere ve etkilenenlere bilgi sağlamakta ve tavsiyede bulunmaktadırlar.

Ayrıca kendi çevrelerinde bulunan insanları etkileme gücüne sahip olanları, genel olarak
etki merkezleri ya da kanaat önderleri olarak adlandırmaktayız. Bu kişilerin her ne kadar
karar verme süreçlerinde resmi bir rolleri bulunmasa da karar vericileri etkileyebilmektedirler
ve bu yüzden de ikna etmeye çalışan kişiler için önemli bir konumda bulunmaktadırlar.
Muhatabınızı analiz edin. Muhatabın alma eğilimini analiz etmek için;


Tepkilerini izleyin.



Beden dilini değerlendirin.



Muhatap hakkında bilgi sahibi insanlarla konuşun.
Alma eğilimi kategorilerini değerlendirin. Muhataplarınız alma eğilimleri açısından

5 kategoriye ayrılmaktadırlar. 1) Düşmanca 2) Tarafsız 3) İlgisiz 4) Bilgisiz 5) Destekleyici.
Düşmanca: Düşmanca tavır takınan muhataplar sizinle anlaşamadıkları gibi sizi
engelleyebilirde. Bunlarla başa çıkmak için;


Onları size yakınlaştıracak şakalar yapın ya da bir hikâye anlatın.



Uzlaştığınız noktalara odaklanın.



Uzmanlığınızı gösterin ve uzmanlardan alıntılar yapın.



Sağlam kanıtlarla ifadenizi destekleyin.



Kazan-kazan şeklinde bir sonuç peşinde olduğunuzun altını çizin.



Menfaatlerine olacak şeyleri tespit edin.
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Hedef: Düşmanca pozisyon alan insanları tarafsızlaştırmak olmalıdır.
Tarafsız: Tarafsız insanlar sizin pozisyonunuzu anlamaktadır lakin ne size karşı çıkar
ne de sizi desteklerler. Bu tarz insanlarla karşılaştığınızda;


Önerilerinizin yararlarını bu muhataplara iyi anlatın.



Önerinizin anlaşılacak kadar basit olmasına özen gösterin.



Duyguları harekete geçirmek için kişisel deneyimler ve hikâyeler anlatın.



Başkalarının sunabileceği alternatifleri tartışın.

Hedef: Tarafsız insanları kendi tarafınıza çekmelisiniz.
İlgisiz: İlgisiz muhataplar, sizin düşünceleriniz hakkında bilgisi olmasına rağmen,
önem vermeyen muhataplardır. Birçok durumda ilgisiz insanlar için en iyi panzehir onların
kişisel ilgilerini cezp edecek bir şeyler bulmaktır. Hedef: Bu insanları da sizi destekler
pozisyona getirmeye çalışmak zorundasınız.
Bilgisiz: Bilgisiz insanların ikna edilmeleri ve aktif destekçi konumuna gelmeleri için
bilgiye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu durumda şu adımlar izlenmelidir:


Deneyimlerinizi ve vasıflarınızı sergileyerek inanılırlık oluşturun.



Sunumunuzu

sade,

açık

ve

basit

bir

biçimde

gerçekleştirin.

Karmaşık

değerlendirmelerle kafaları karıştırmayın.


Kişisel anekdotlar paylaşarak duygusal bir bağlantı yaratın.
Hedef: Bu grup aktif destekçi konumuna getirilmeye çalışılmalıdır.
Destekleyici: Destekleyici insanlar zaten sizinle anlaşmaktadır. Bu insanları sizin

lehinize daha aktif hale getirmek için:


Canlı deliller sunarak coşkularını güçlendirin ve neler kazanacaklarını anımsatın.
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Muhaliflerinizden gelecek olası savları sezinleyip bunları çürütmeleri konusunda
yardım edin.



Üzerinde kesin tarihler olan ayrıntılı bir eylem planı dağıtın.
Hedef: Bu insanları kendi tarafınızda tutmak ve sizin adınıza etki yaratacak aktif ajanlar

haline getirmek olmalıdır.
Karar Verme Tarzlarını Belirleyin. İnsanların 4 farklı karar verme tarzı
bulunmaktadır. Bunlar;
1) Düşünür: Düşünür, akıllı, mantıklı ve karar vermeden önce birçok ayrıntıyı bilmek
isteyen, risk sevmeyen kişidir. Strateji: Riski azaltmak için mümkün olduğu kadar
destekleyici veri sağlayın. Gerçeklere dayalı bir yaklaşım kullanarak ikna etmeye
çalışın.
2) Şüpheci: Şüpheci ileri sürdüğünüz her bir noktayı didik didik edecek ve en sonunda
duygulara dayalı bir karar verecektir. Strateji: Mümkün olduğu kadar çok güven
oluşturun. Şüpheciyi meydan okumaya davet edin ve oyun oynar gibi ikna etmeye
çalışın.
3) Takipçi: Bu kişinin düşünce yapısı ve düşünceleri çoğunluğa göre şekillenir.
Strateji: Referans ve kanıtlara vurgu yapın. Bu kişilerin kimleri takip ettiğini ya da
kimlere yöneldiklerini anlamaya ve o liderlerden destek almaya çalışın.
4) Kontrolcü: Daha çok kendi düşüncelerine bağlıdırlar ve başkalarına fazla açık
değildirler. Strateji: Savlarınızın sağlam ve iyi yapılandırıldığından emin olun ve
sonuçların yaratacağı değerlere vurgu yapın.
Bir kişinin karar verme tarzını toplantılarda ve işyerlerindeki etkileşimlerden
gözlemleyebilirsiniz. Bunu bir kez anladığınızda onları ikna etme yeteneğinizi de artıracaksınız
demektir.
Politikayı Unutmayın. İyi bir sav her zaman tek başına yeterli olmamaktadır. Her
devlet ya da şehir nasıl kendi çıkarları için bloklar halinde hareket ediyor ve diğer bloklara karşı
çıkıyorsa, şirketler ve şirketlerdeki değişik bölümler de aynı biçimde hareket etmektedirler.
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Yapabileceğiniz en iyi şey nereden kaynaklandığını, nasıl oynandığını, insanları nelerin motive
ettiğini ve nasıl aynı saflarda buluştuğunu anlamaktır.
Etkilenenleri karar vericileri ve etkileyenleri tespit etmiş durumdasınız. Muhatabınızı
analiz ettiniz ve karar vericilerinizin tercih ettiği tarzları belirlediniz. Şimdi muhataplarınızın
kalplerini değilse bile beyinlerini ele geçirmek için kanıtları bir araya getirmelisiniz.
2.3. Kanıtları Bir Araya Getirmek
Sağlam kanıtlarla hazırlanan bir sav, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:


Gerçekler ve deneyimle, tutarlı ve mantıklı olmalıdır.



İkna etmeye çalıştığınız insanların çıkarlarına hitap etmelidir.



Kendisiyle rekabet eden alternatifleri tarafsızlaştırmalı ya da yok etmelidir.



Mevcut durumun politik havasına uygun olmalıdır.



Otorite sahibi ve objektif üçüncü şahıslardan, onay almalıdır.
2.4. Etkili İletişim
Diyelim ki, objektif düşünebilen her kişiyi ikna edecek, mantıklı ve sağlam kanıtlarla

hazırlanmış bir öneriniz var. Fakat mantık ve neden, her şey demek değildir. İnsanların işle
ilgili kararlar vermesinde duyguların, algıların ve eğilimlerin de büyük bir rolü bulunmaktadır.
Yani neticede, muhataplarınızı ikna etmek için onların kalplerini ve kafalarını kazanmak
zorundasınız. Şimdi kalpleri ve kafaları kazanmaya yönelik stratejilere odaklanalım:
Akılla başlayın: Öncelikle muhataplarınızın mantık gücüne hitap edeceksiniz. Bunun
için aşağıdaki sırayı takip etmelisiniz:


Doğru tarzı seçerek başlayın. Muhataplarınızın ilgisiz-bilgisiz, tarafsızdüşmanca vb. hangi tipte olduğunu analiz ederek, ilgili gruba dair belirlediğiniz
stratejiyi/tarzı uygulayın.



Gerekli kanıtları sunun. Önerinizi desteklemek için vereceğiniz örnek,
istatistik ve grafikler ikna ediciliğinizi güçlendirecektir. Örnekler insanların
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dikkatini daha çok çeker çünkü genelleştirmeleri ve soyutlamaları somut
kanıtlara dönüştürürler. İstatistikler ve grafikler ise onları anlaşılabilir
kıldığınızda, güçlü bir biçimde hafızaya yer ederler. Bunun sebebi görsel
bilgilerin insanların aklında daha çok kalmasıdır.


Muhataplarınızın değer verdiği yararları öne çıkartın. Muhatapların ‘bunun
bana ne yararı var? ‘sorusuna cevap veremeyenlerin, onların kafalarını kazanma
şansları çok düşüktür. Her yarar muhatabın şu iki öncelikli dürtüsünden birine
hitap ederek onu cezp eder: Kazanma arzusu yahut kaybetme korkusu.
Araştırmaların, kaybetme korkusunun daha güçlü bir dürtü olduğunu
gösterdiğini unutmamalısınız.



Doğru kelimeleri seçin. İyi seçilmiş kelimelerin gücünü asla göz ardı etmeyin.
Kullandığınız kelimeler olumlu, kendini hissettiren, işbirliğini destekleyen,
güven oluşturan kelimeler olmalıdır. Örneğin; kolay, bedava, garantili,
kanıtlanmış, sonuçlar, önemli, zorunlu, temel gibi dikkat çekici kelimeler
kullanın. Aşırıya kaçmadan kilit noktalara vurgu yapın.

Kalplere hitap edin: Duygusal bir bağlantı kuramadığınız sürece, en mantıklı sav bile
insanları ikna edemez. Aslında duygular, insanların karar verme süreçlerinde gerçeklerden,
rakamlardan ve önerinin yararlarına ilişkin rasyonel değerlendirmelerden daha güçlü bir rol
oynamaktadır. Duygular, mantıksal gerekçelerden daha hızlı davranış değişikliklerine yol
açmaktadır. Bu sebeplerle muhataplarınızın kalplerini de kazanabilmek için;


Etkili anlatımlar kullanmalısınız. İnsanların akıllarında uyarıcı görüntüler oluşturan
kelimeler muhatapların duygularını derinden etkilemektedir.



Mecazlar kullanmalısınız. Bazı durumlarda insanları ikna etmek için onların kafa
yapısını oluşturan mecazı değiştirmek gerekmektedir. Mevcut mecaz yerine ikna etme
hedefinizle uyumlu mecazı kullanarak bunu yapabilirsiniz. Örneğin; ‘İş savaştır’ yerine,
‘İş, ortaklıktır’ diyebilirsiniz. Bu mecaz rakibini ezmekten çok kazan–kazan ilişkisine
yoğunlaşmaktadır.



Birisinin kafa yapısını oluşturan mecaz anlayışını değiştirmek hiç kolay bir şey değildir;
insanlar dünya görüşlerine sıkıca balıdırlar. Fakat mevcut mecaz anlayışlarının
kusurlarını gösteren güçlü deliller sağlayarak ve yeni mecaz anlayışının doğruluğunu
sergileyerek insanları farklı bir bakış açısını düşünmeye ikna edebilirsiniz.
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Benzetmeler kullanmalısınız. Yeni bir düşünceyi muhataplarınıza aktarmaya
çalışırken ‘gibi’ ya da ‘kadar’ benzeri kelimeler kullanarak yapılan karşılaştırmalar,
muhatabınızın aşina olduğu bir şeyle anlattığınız yeni fikrin ilişkilendirilmesini sağlar.
Ayrıca, birbirleriyle uyuşmayan ve mizahi yanı olan benzetmelerde insanların
akıllarında yer etmekte ve hatırlanmaktadır.



Hikâyeler anlatmalısınız. Hikâyeler sunumların canlı olmasına ve mesajların yerine
ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Yine hikâyeler;
- Muhatapların dikkatini çekmeyi ve konunun perçinlenmesini sağlarlar.
- Karmaşık düşünceleri basitleştirirler, onları somutlaştırırlar.
- Muhataplar arasında güçlü duygular uyandırırlar.
- Karmaşık detaylar unutulsa bile, hikâyeler muhatapların akıllarında kalırlar.
Direnişin üstesinden gelin: Çok dikkatle hazırlanmış bir öneri de direnişle

karşılaşabilir. Direnişin birçok nedeni olabilir. Bir kişi önerinize tamamen karşıt bir pozisyon
alabiliri bir başkası ise teknik nedenlerden ötürü düşüncenize karşı çıkabilir. Bakış açınıza karşı
çıkan bir direnişçiyi nasıl etkiler ya da ikna edersiniz? Bu sorunun cevabı direniş gösteren
kişinin pozisyonunun anlaşılmasında ve daha sonra da düşüncenizin yararlarının direnişçinin
değerleriyle uyum içinde sunulmasında yatmaktadır.


Direnişçilerin çıkarlarını tespit edin. Önerinizi sunduktan sonra direnişle
karşılaşırsanız, kendi düşüncenizi kabul ettirmek için ısrar etmekten kaçınmakta
yarar vardır. Bunun yerine direnişçinin size neden karşı çıktığını anlamaya çalışın
ve cevabınızı da buna göre belirleyin.



Direnişçilerin duygularını anlamaya çalışın. Direnişlerin kaynağında iki duygu
bulunmaktadır: Güvensizlik ve korku.
- Güvensizlik. Muhataplarınıza sizden hoşlanmıyordur ya da önerilerinizden.
- Korku. Muhataplarınız düşüncelerinizden hoşlanmıyordur; çünkü onlar
için potansiyel olarak olumsuz sonuçlar doğuracağından korkmaktadırlar.
Bu korkulara doğrudan hitap ederek onları yatıştırmaya çalışın.



Güven oluşturun. İlişkileri ilerletmenin bir yolu da güven oluşturmaktır.
Direnişçilerin kaygılarını dikkatlice dinleyerek güven oluşturabilirsiniz.
- Başka sözcüklerle açıklama. Direnişçilerin görüşlerine ayna tutun. Başka
sözcükler kullanmak muhataplarınızın, ‘Evet, aynen öyle’ gibi yorumlarda
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bulunmalarına yol açmaktadır. Kişiye en azından küçük bir onay sözü
söyleterek ortak bir nokta yakalıyor ve sizin düşüncelerinize karşı daha
‘almaya’ eğilimli olmasını sağlıyorsunuz.
- Meseleleri aydınlatın. Direnişçinin asıl ve öncelikli kaygılarını tespit edin.


Sözlü ve sözsüz mesajlarınız tutarlı olsun. Beden diliniz ve ses tonunuz mesaj
göndermektedir. Dik durup durmadığınızı kontrol edin; el hareketlerinizin
kendinizden emin olduğunuzu yansıttığından ve bakışlarınızın direkt olduğundan
emin olun; sesinizin duyulacak kadar yüksek, muhatapları kızdırmayacak ve
korkutmayacak kadar düşük olduğundan emin olun.



Kendi görüşlerinizden önce direnişçilerin görüşlerini aktarın. Direniş
görmekten şüpheleniyorsanız, iki taraflı bir sav hazırlayın: Onlarınkiler ve
sizinkiler. Sunum süresince size direniş gösterenlerin düşüncelerini öncelik verin.
Daha sonra kendi savınızı sunun. Savınızın, karşı çıkanların savlarından nasıl daha
güçlü çözümler sağladığını açıkça gösterin. Mümkünse çözümlerinizin onların
düşüncelerini, çıkarlarını, değerlerini ve kaygılarını nasıl içerdiğini de gösterin.

3. İKNAYI TETİKLEYEN UNSURLAR
Araştırmacılar ikna’ı tetikleyen altı unsur tespit etmişlerdir:
3.1. Kıyaslama
Yargı, her zaman görecelidir. İnsanlar karar verirken genel olarak seçeneklerinin
kendilerine sağlayacağı yararlara ilişkin kıstasları aramaktadırlar. Kıyaslamayı tetikleyen
unsurları aktif hale getirmek için, ikna etmeye çalıştığınızı kişinin yargılarına ilişkin bir ‘çapa’
yaratın. Birçok satış temsilcisi size üretim hattındaki en pahalı unsuru göstererek bunu
yapmaktadır. Bu durum orta düzeydeki fiyatı daha katlanılabilir göstermektedir.
3.2. Hoşlanma
Genel bir kural olarak tanığımız ve hoşlandığımız insanları reddedemeyiz ve onların
taleplerine evet deme eğilimimiz çok daha yüksektir. Bu durum son derece doğaldır. Eskiden
Amerika’da Tupperware adlı bir ev aletleri firmasının düzenlediği “partiler” bunun güzel bir
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örneğidir. “Bu partilerde ilk önce oyunlar oynanır; kazananlar hediye alır, kazanamayanlar ise
bir torbadan çekerler. Böylelikle herkes birer Tupperware hediye almış olur (Bağlılık). Tüm
katılanlar açıktan açığa ellerindeki kapların kullanışlılığı konusunda konuşmaya zorlanırlar
(Sosyal Kanıt). Fakat bu partilerin asıl gücü bağlılık ve sosyal kanıtta değil siparişleri alan
kişiden kaynaklanır. Zira siparişleri alan kişi de tıpkı onlar gibi konuşan, giyinen ve onları
partiye bizzat davet eden bir diğer ev kadınıdır.
‘Bizi seveni biz de severiz.’ gibi eski bir atasözü vardır. İşte bu yüzden, ikna etmeye
çalışan kişi muhataplarına kendini sevdirmek için ön hazırlıklar yapar. Herhangi bir satış
temsilcisi satış yapmadan önce potansiyel müşterisiyle bir arkadaşlık ilişkisi geliştirmeyi dener.
Sizinle eş konumdakilerle, denetçilerle ve doğrudan yöneticinizle ortak noktalar keşfederek
bağlar kurmaya çalışın. Bu bağı kurmanızda aynı okuldan mezun olmanız, rafting yapma ya da
yemek yapma tutkusu gibi özellikleriniz etkili olabilir. Başkalarının düşünceleri, çözümleri,
yetenekleri ve nitelikleri hakkında gerçek övgüler yaparak onlardan hoşlandığınızı dışa
vurabilirsiniz.
Bir insanı diğerlerine göre daha “hoşlanılabilir” yapan şeyleri şöyle açıklayabiliriz:


Benzerlik: Fiziksel olarak kendimize benzeyen kişilerden hoşlanırız.



Övgüler: Bizim hakkımızda iyi şeyler söyleyen insanları daha çok sever, söylediklerini
daha çok dinler, fikirlerine daha çok katılırız.



Temas ve İşbirliği: Çoğunlukla aşina olduğumuz, yabancısı olmadığımız şeyleri
beğeniriz. Arkadaşlarınız sizin fotoğrafınızı daha çok beğenirken siz tersten basılmış
fotoğrafınızı daha çok beğeneceksiniz çünkü kendinizi böyle daha çok görüyorsunuz.



Şartlanma ve Çağrışım: Shakspeare “Kötü haber, getireni mahveder” demiş. Kötü
haber veren, bize kötü şeyler çağrıştıran insanlardan çok iyi şeylerle özdeşleştirdiğimiz
insanların söylediklerine inanırız.
3.3. Karşılıklı Olma
İnsanlar genellikle kendilerine yapılan bir iyiliğe karşılık vermek isterler. Toplumlarda

böyle bir içgüdüsel arzu bulunmaktadır. Bu sebeple bir şey istemeden önce bir şey verin.
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Birkaç yıl önce bir bilim adamı ilginç bir araştırma yaptı. Tanımadığı insanlara tebrik
kartları gönderdi. Sonuç şaşırtıcıydı çünkü tanımadığı bu insanlardan pek çoğu otomatik olarak
cevap gönderdiler. Çok kapsamlı olmasa bile bu çalışma bize “Karşılık Kuralının” varlığını
gösterir. Bu kural da çok basittir. Birisi sana iyi bir şey yaptıysa sen de karşılık olarak iyi bir
şey yap. Birisi seni yemeğe davet ettiyse sen de onları davet et. İnsanlar borçlu kalmaktan
hoşlanmazlar ve karşılık vermeye çalışırlar.
Şu örneğe bakın; “birkaç yıl önce bir gün arabamı çalıştıramadım. Öylece otururken bir
adam yanıma geldi ve arabamı iterek çalıştırdı. Teşekkür ettim, bir şey değil dedi. Ayrılırken
bir şeye ihtiyacı olursa lütfen gelmesini söyledim. Bir ay kadar sonra kapımı çaldı ve kendi
arabası tamirde kaldığı için arabamı istedi. Arabam çok yeniydi ve adam da oldukça genç
görünüyordu. Daha sonra reşit olmadığını ve sigortasının da olmadığını öğrendim. Yine de
arabayı verdim o da arabayı paramparça etti”.
3.4. Sosyal Kanıt
İnsanlar genellikle popüler ya da trendin bir parçası olan bir şeyi savunan kişileri takip
ederler. Kendiniz, şirketiniz, ürünleriniz ya da muhataplarınızın hayran olduğu kurumlar ve
kişiler arasında bağlantılar kurmaya çalışın. Yatay bir biçimde etkilemek için eş
konumdakilerin gücünü kullanın. Örneğin, yeni bir projenin yararları hakkında bir grup insanı
ikna etmeye çalışıyorsanız, kurum içinde saygı duyulan ve yeni proje inisiyatifini destekleyen
bir çalışandan ekip toplantısında proje lehine bir konuşma yapmasını isteyin. Bu kişinin
katkıları sayesinde meslektaşlarınızı ikna etme şansınız daha da artmış olacaktır.
İnsanlar emin olamadıkları durumlarda ne yapacaklarını belirlemek için başkalarının
ne yaptığına bakarlar. Çoğu insan karar alırken fayda zarar konusunda asla düşünmez. Sadece
başkalarının yaptığına bakar ve aynı şeyi yapar. Bu, sosyal bir “Otomatik Pilot” olarak
değerlendirilebilir. İnsanların çoğu yaptıkları birçok şeyde karar vermeyi bırakır ve “Otomatik
Pilota” bağlar. Caddede yürürken birilerinin yukarı baktığını görürsek biz de yukarı bakarız.
Herkes aynı ürünü satın alıyorsa biz de almayı düşünürüz. “Herkes yanılıyor olamaz” düşüncesi
çok güçlü ve yaygın bir fikirdir. Ancak her zaman doğru değildir. Eskiden İtalya’da oyunlara
seyirci gibi giderek “Şakşakçılık” yaparak diğer seyircileri etkilemeye çalışan insanlar vardı.
Çünkü birileri oyunu alkışlıyorsa beğenip beğenmediğimizi düşünmeden biz de alkışlayabiliriz.
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Sahte toplumsal kanıta çok sık rastlanır. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Özellikle
reklamcılıkta Toplumsal Kanıt öğelerine çok sık rastlayabilirsiniz. Ürünü kullananlarla yapılan
“provasız mülakat” reklamları gibi.
3.5. Taahhüt ve Tutarlılık
İnsanlar yazılı, gönüllü ve açıkça söz vermişlerse büyük olasılıkla yapılan öneriyi
kucaklayacaklardır. Taahhüt ve tutarlılığı tetikleyen unsurları aktif hale getirmek için
başkalarından gönüllü, açık ve belgeli taahhütler alın.
Kanadalı iki psikolog at yarışı oynayanlar üzerinde bir çalışma yaptılar. Çalışma
sonucunda, bir at üzerine bahis oynayanlar, bahis oynadıktan sonra para yatırdıkları atın
kazanacağına daha çok inanıyorlar. Bu durum bize şunu gösteriyor; insanlar verdikleri kararlar
ve inançları arasında bir tutarlılık olmasını istiyor. Bu uyumu sağlamak için de ya kararlarını
ya da inançlarını diğerine göre uyum sağlayacak şekilde değiştiriyorlar.
3.6. Otorite
Giyilen elbiseler ve kullanılan takılar da otoriterinin başarıyla ikna etme şansını
artırmaktadır. Önemli bir sunum için ‘gücüne uygun giyinen’ iş insanlarının, hedeflerine
ulaşma olasılıkları artmaktadır. Otoritenize uygun elbiseler ve takılar kullanın. İkna etmede
etkili hale gelebilmek için şu ana kadar anlattığımız ikna’ı tetikleyen altı unsurdan birini
kullanmak yerine birkaçını bir arada kullanmaya özen gösterin.
İnsanlara otorite kabul ettikleri kişilerden gelen mesajları daha kolay kabul etme
eğilimindedirler. Pek çok durumda makul bir hareket olan “Otoriteye inanma” bazı durumlarda
gülünesi durumlar bile yaratabilir. Temple üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre, bir
doktor tarafından yazılan reçetenin diğer doktor ve hemşireler tarafından çok fazla
sorgulanmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durumu gözler önüne seren çok çarpıcı bir “Rektal Kulak
Ağrısı” olayı vardır; “Bir doktor hastasına bir kulak damlası reçete eder ve “sağ” anlamına
gelen “Right” kelimesini kısaltarak reçetenin altına “Place in R. Ear” yazar. (=Sağ kulağa
damlatın) Hemşire bunu “Place in Rear” okur. (=Geriye damlatın) Reçeteyi alan hemşire kulak
damlasını hastanın geri bölgesine damlatır.” Mesaj otoriteden geldiği için sorgulanmamıştır.
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Sosyal hayatımızda otoriteyi temsil eden bir takım öğeler bize kimlerin otorite olduğunu,
dolayısıyla kimlere güvenmemizin daha doğru olduğunu bize söyler. Görünürdeki otoritenin
acaba gerçekten bir uzman olup olmadığı sorgulanmalıdır.
Unvanlar: Teknik bir kitap alırken yazarın adının başına “Profesör” olması kararınızı
etkileyebilir.
Giysiler: Yolun ortasında duran ve size nereye gitmeniz gerektiğini gösteren kişinin
trafik polisi olduğunu düşünürsünüz. Takım elbise giymiş birinin kot pantolonlu birisine göre
daha başarılı olduğunu ya da pahalı koşu ayakkabıları giyen birisinin iyi koştuğunu
düşünebilirsiniz.
Süsler: Giysilerinizde, evinizde, internet sitenizde kullandığınız her türlü simge ve eşya
insanlara sizin hangi konularda otorite olabileceğiniz konusunda ipuçları verir.
4. TEMEL İKNA TEKNİKLERİ
Gerek iş hayatında, gerekse günlük hayatta bilinçli ya da bilinçsizce birçok farklı ikna
tekniği kullanılır. İkna edici olabilmek için, eldeki bilgiyi ve kanıtları iyi yapılandırmalı,
örgütlemeli, kontrol değişkenlerini dikkate almalı, aynı zamanda, dış görünüşümüze, konuşma
tarzımıza ve beden dilimize kadar kendimizle ve iletişim bağlamıyla ilgili birçok faktörü de göz
önünde bulundurulmalıdır.
İkna’a giden yolun, bazı kuramsal yaklaşımlarda da vurgulandığı gibi, iletişim
sürecinin öğelerini mesaja uygun bir şekilde manipüle etmek olduğu bilinmektedir. Bu açıdan,
temel ikna teknikleri dendiği zaman akla, ikna sürecini kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı bilinen
(örneğin, kaynağın güvenilirliğinin arttırılması, mesajın kanıt içermesi gibi) belli başlı bazı
kaynak, mesaj, araç, kanal ve hedefle ilgili değişkenler gelebilir. Biz burada böyle genel
teknikler üzerinde değil, doğrudan uygulamaya dönük (yaygın olarak kullanılan) teknikler
üzerinde durulmaktadır. Burada açıklayacağımız on temel ikna tekniği, kuramsal çalışmalar
yoluyla etkileri kanıtlanmış olan, profesyonel yaşamda olduğu gibi günlük yaşamda da sıkça
kullanılan tekniklerdir. Söz konusu on temel ikna tekniği şunlardır;
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Önce küçük sonra büyük rica tekniği



Önce büyük sonra küçük rica tekniği



Gitgide artan ricalar tekniği



“Sadece o değil” veya “satışı tatlandırma” tekniği



“Evet- evet” tekniği



"Acaba" değil "hangi" tekniği



Soruya soruyla cevap verme tekniği



Yer etme tekniği



Borca sokma tekniği



Önce Ver Sonra Geri Al Tekniği
4.1. "Önce Küçük Sonra Büyük Rica" Tekniği (Foot In The Door)
İngilizcede "foot in the door" olarak geçen teknik, aynı zamanda "azıcıktan bir şey

olmaz" ya da "kademeli etki tekniği" olarak da Türkçeye uyarlanmıştır. Ardışık rica
tekniklerinden (sequential request technique) biri olan bu teknikte kaynak hedeften önce
küçücük, onu zora sokmayacak, kabul edilme olasılığı yüksek bir istekte bulunulur. Daha sonra
ise giderek daha da artan oranda büyük isteklerde bulunma şeklinde icra edilir.
Freedman ve Fraser bu tekniğin etkisini sınadıkları araştırmalarında 156 ev kadınından
bir dergi için demografik bilgi içeren, fazla zamanlarını almayacak birkaç soruya cevap
vermelerini isterler. Bu sorulara cevap aldıktan sonra, kadınlardan evde kullandıkları temizlik
ürünleriyle ilgili 8 soruya daha cevap vermeleri istenir. Üç gün sonra, aynı kadınlar tekrar aranır
ve onlardan ilkine nazaran daha büyük bir ricada bulunulur: evlerine yapacakları, evin her yerini
gezip, kullandıkları malzemeleri belirlemek amaçlı iki saat sürecek ziyareti kabul edip
etmeyecekleri sorulur. Araştırma sonucunda, büyük ricadan önce küçük ricanın sunulduğu
deney grubundaki kadınların %50'sinin; küçük rica olmaksızın doğrudan büyük ricanın
sunulduğu kontrol grubundaki kadınlarınsa sadece %25'inin büyük ricayı kabul ettiği
görülmüştür. Bu tekniğin etkisinin altında taahhüt, tutarlılık beklentisi ve benlik algısının rolü
bulunmaktadır.
4.2. "Önce Büyük Sonra Küçük Rica" Tekniği (Door In The Face)
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"Önce reddetme, sonra kabul etme" ya da "kapıyı yüzüne çarpma" tekniği olarak da
bilinen bu teknikte, adından da anlaşılacağı gibi ilk önce büyük, ardından küçük bir ricada
bulunulur. Süreç, insanların değer sistemlerinin ya da mali durumlarının el vermeyeceği
düzeyde yüksek ve sonuç olarak da reddedilme olasılığı çok yüksek olan bir talepte bulunup,
ardından beklentiyi düşürerek hedefi razı etme şeklinde işler. Oldukça etkili bir ardışık rica
tekniği olan bu tekniğin gücünü sınayan araştırmalara ilişkin üç ayrı meta-analiz çalışması
yürütülmüştür ve üçünde de varılan ortak nokta, bu tekniğin gerçekten etkili ikna tekniklerinden
biri olduğudur.
4.3. "Gitgide Artan Ricalar" Tekniği (Low-Ball Technique)
Gitgide artan ricalar tekniğinde hedefe önce kabul edilebilir bir öneri sunulur, ardından
da evet diyeceği noktaya kadar öneri adım adım büyütülür. Araba için düşük ve cazip bir fiyat
vererek müşteri galeriye çekilir; ardından da motor hacmi, model, donanım, aksesuar farkı
gitgide

eklenerek

müşterinin

başta

hiç

düşünmediği

bir

fiyata

araba

satılır.

Cialdini ve arkadaşları yaptıkları deneyde üniversite öğrencilerini telefonla arayarak
önce yapacakları araştırmaya katılmak isteyip istemediklerini sorarlar. Evet, cevabı gelirse,
deneyin sabah erken saatte olduğu belirtilir ve bunun kendileri için uygun olup olmadığı
sorulur. Araştırmacılar, uygun cevabını aldıktan sonra da, yalnızca belirli günlerde
çalışabileceklerini, bunu kabul edip edemeyeceklerini sorarlar. Deney sonunda, deney
grubunda, yani gitgide artan ricalar koşulunda olanların %56'sının, kontrol koşulunda olup da
tüm ricaları bir solukta dinleyenlerinse %31'inin deneye katılmayı kabul ettikleri ortaya
konmuştur.
Önce küçük sonra büyük tekniğine oldukça benzer olan bu teknikte farklı olan nokta,
burada küçük ricadan sonra gelen ricanın ilkinden daha büyük olması koşulunun aranmaması,
aynı zamanda, ricadan sonra davranışın gerçekleşmesinin değil de sadece sözel kabulün
değerlendirmeye alınmasıdır.
4.4. "Sadece O Değil" Tekniği (That's Not All)
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"Satışı tatlandırma tekniği" olarak da adlandırılan bu teknikte, hedef isteği kabul edip
etmediğini belirtmeden istekte bir azaltma gerçekleştirilir ya da daha cazip hale getirecek
değişiklikler yapılır. "Bu ürünleri alırsanız size %10 indirim uygularım, yanında da şu çantayı
da hediye ederim" diyen satış elemanının kullandığı teknik buna örnek verilebilir. Bu tekniğin
etkisinin altında da, önce küçük sonra büyük rica tekniğinde olduğu gibi “karşılıklılık ilkesi”
bulunmaktadır; birisi sizin için bir iyilik yaptığında, indirime ya da hediye verme yoluna
gittiğinde, siz de onun iyilikseverliğine karşılık verme yönünde bir sorumluluk hissedersiniz.
Burger, bu tekniğin gücünü sınamak için gerçekleştirdiği araştırmada çarpıcı sonuçlar
elde etmiştir. Bir üniversite kampüsünde pasta satışı yapılarak gerçekleştirilen araştırmada,
deney koşulunda alıcılara kekin 75 sent olduğu söylenmiş (sadece o değil koşulu) ve henüz
hedef cevap vermeden kekin yanında 2 tane de çikolata ikram edileceği belirtilmiştir. Kontrol
koşulunda ise bir adet kekle 2 adet çikolatanın toplam 75 sente satıldığı belirtilmiştir. Araştırma
sonucunda, sadece o değil koşulundaki müşterilerin %73'ünün, kontrol koşulundakilerinse
%40'ının kek satın aldığı ortaya çıkmıştır.
Önce büyük sonra küçük rica tekniğiyle oldukça benzer görünmekle birlikte bu iki
teknik arasında temel bir farklılık vardır. Önce büyük sonra küçük rica tekniğinde hedef ilk
ricayı reddettikten sonra küçük rica devreye sokulur; sadece o değil tekniğindeyse, henüz
hedeften bir cevap gelmeden, cevap vermesine fırsat tanınmadan ikinci teklif sunulur.
4.5. "Evet-Evet" Tekniği (Yes-Yes Technique)
Evet-evet tekniğinde, hedefe üst üste evet cevabı verme olasılığı yüksek olan sorular
sorulur ve asıl talep (ürünü satmak, aday için oy istemek ya da herhangi bir konuda yardım
talebinde bulunmak gibi) en sona bırakılır. Örneğin, bir sigorta şirketi çalışanı, karşısındaki
bireyi üyelik için ikna etmeye çalışırken bu tekniği kullanabilir. Konuşmasına "geleceğinizi
güvence altına almak istersiniz değil mi? Emeklilikte rahat etmek istersiniz değil mi?" gibi
sorularla başlayan çalışan, böylece evet cevabı almak için gerekli altyapıyı oluşturur. Karşıdaki
bireyde bir "evet cevabı" örüntüsü oluşturduktan bir süre sonra sıra asıl soruya gelir ve şirketin
sunduğu imkânlar verdirilen evet cevapları doğrultusunda vurgulandıktan sonra "bizim sigorta
şirketimizle çalışmak istersiniz değil mi?" şeklinde bir soru yöneltilir. Bu durumda çoğunlukla
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evet cevaplarının devamı gelir. Bunun altında yatan nedenlerden birisi, hedefin zihninde
oluşturulan örüntüdür. Bu örüntü evet deme yönünde bir hazır bulunuşluğa yol açmaktadır. Art
arda, soluksuz bir şekilde yöneltilen sorular, hedefin kaynaktan gelen bilgileri ayrıntılı bir
şekilde bilişsel işleme sokmasına olanak tanımamakta ve kestirme yoldan yapılan bilişsel işlem,
Petty ve Cacioppo'nun “Ayrıntılı İnceleme Olasılığı Modeli”'nde de belirtildiği gibi, ikna
sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca, ürünün gerekliliğini onaylattıktan sonra, birey, ürüne
gereksinim duymaya başlayarak adeta kendi kendini ikna yoluna gitmektedir.
4.6. "Acaba” Değil “Hangi" Tekniği (Don't Ask If, Ask Which Technique)
"Acaba” değil “hangi" tekniğinde hedefe herhangi bir ürüne gereksinim duyup
duymadığı ya da herhangi bir konu hakkında seçim yapmak isteyip istemediği sorulmadan,
doğrudan seçenekler sunulur ve bir anlamda emrivaki yapılarak içlerinden birini seçmesi
beklenir. Örneğin, kaynak, iletişim çatışması yaşadığı arkadaşıyla randevulaşmak istemektedir.
Arkadaşına kendisiyle görüşüp görüşmeyeceğini sormak ve böylece de reddedilmek olasılığını
göze almak yerine, ondan evet cevabı almışçasına, doğrudan bir seçim yapmasını bekler.
Mesela, "Seninle görüşmek istiyorum, acaba uygun musun?" demek yerine "Seninle görüşmek
istiyorum, salı mı uygun çarşamba mı?" diye sorar. Bu yolla "uygun değilim" ya da "seninle
görüşmek istemiyorum" gibi cevaplar alarak reddedilme ya da "uygun olunca ararım, bir ara
görüşürüz" gibi cevaplarla ertelenme olasılığını bertaraf eder. Ardından da aynı kararlılıkla
iletişimi sürdürür ve "senin işyerinde mi benimkinde mi, saat on mu on bir mi?" şeklinde
seçenekleri sıralar.
Yalnızca bir fincan kahve içmeye gittiğiniz pastanede hiç niyetiniz yokken yediğiniz
çikolatalı pastanın ya da yalnızca çorap almaya gittiğiniz mağazada aldığınız takım elbisenin
sorumlusu çoğunlukla bu tekniktir. “Acaba” değil “hangi” tekniği, iş yaşamında yaygın olarak
kullanılmakla birlikte, günlük yaşamda da başarılı iletişimcilerin kurtarıcılarındandır.
4.7. "Soruya Soruyla Cevap Verme" Tekniği (Ask Question With A Question)
İkna süreci her zaman kaynağın hedeflediği gibi işlemez. Kimi zaman tıkanıp kalan
kaynak kişi ya da kişiler, zaman kazanmaya ihtiyaç hissederler. Soruya soruyla cevap verme
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tekniği bu süreçte devreye girer. Soruya soruyla cevap verme tekniği, hedefi cevap vermeye,
savunmaya götürdüğü için kaynak açısından zaman kazandırıcıdır.
"Böyle

düşündüğüm

kanısına

nereden

vardınız?",

"Siz

bu

konuda

ne

düşünüyorsunuz?" gibi sorular da kimi zaman imdada yetişir. Ayrıca "anlamadım, tekrar eder
misiniz?" türü cümleler de benzer etkiyi gösterir. Kimi zaman insanlar soru sorarak sizi
sıkıştırmak, zor duruma sokmak isteyebilirler. Bu taktik, bu ve benzeri anlarda "topu karşı
tarafa atmak" ve aynı zamanda "onları kendi silahlarıyla vurmak" işlevi görür.
4.8. "Yer Etme" Tekniği (Planting Technique)
Reklâmlarda sıklıkla başvurulan yer etme tekniğinde, beş duyudan en az birine hitap
ederek, hedefin zihninde yer etmek hedeflenmektedir. Örneğin yiyecek reklâmlarında "sıcacık
çorba", "kıpkırmızı domates", "çıtır çıtır patates" gibi vurgularla bu amaca ulaşılır. Bu tekniğin
etkisi daha çok algısal çağrışımla açıklanmaktadır. "Kıpkırmızı", "buz gibi" olmakla, "mis
gibi" kokmakla bir ürünü eşleştirdiğimizde, çağrışım yoluyla ürüne ilişkin her yeni bilgide bu
ayrıntıları, bu nitelendirmelerde de her zaman ürünü hatırlarız.
4.9. "Borca Sokma" Tekniği (Getting A IOU)
Bizim için dakikalarca emek harcayarak (talep etmesek ve hatta bu durumdan hiç
hoşlanmamış olsak bile) tenimize en çok yakışan parfümü bulmaya çalışan mağaza görevlisi ve
beden yapımıza en çok yakışacak pantolon modelini bütün modelleri tek tek çıkararak
araştırmış olan tezgâhtar acaba neden kendini bu kadar yormaktadır? Bu davranışının altında,
büyük olasılıkla deneyim yoluyla edindiği bir beceri, bir ikna tekniği yatmaktadır.
Borca sokma tekniğinin etkisinin altında, önce büyük sonra küçük rica tekniğinde de
söz edilen karşılıklılık ilkesinin yattığı söylenebilir. Karşılıklılık ilkesine göre karşımızdaki
birey bizim için birçok zahmete girer, emek harcarsa kendimizi borçlu hissetmeye başlarız.
Aramızdaki eşitlik, denge bozulur ve bunu telafi etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır hale
geliriz. Bunun bilincinde olanlar da amaçlarına ulaşmak için hedefe bu dengesizliği hissettirip
borçluluk duygusu uyandırmak için, onun talebi olmaksızın çaba harcarlar.
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Size dakikalarca mönüde neler olduğunu anlatan garsona bir şey yemeyeceğinizi
söylemeniz güçtür. Benzer şekilde, peşinizde gezip birçok ürün öneren satıcıya karşı emeğinden
dolayı kendinizi borçlu hissedersiniz.
4.10. "Önce Ver Sonra Geri Al" Tekniği (Throw A Ball Technique)
Önce ver sonra geri al tekniğinde hedefe son derece cazip gelecek koşullar (ürün için
oldukça düşük bir fiyat, uygun ödeme koşulları sunulması ya da oy isteyen bir adayın
seçmenlere en çok gereksinim duydukları toplumsal sorunları çözme sözü vermesi gibi) vaat
edilir. Bu vaadin etkisiyle hedef ürününüze, görüşünüze ya da adayınıza daha sıcak bakmaya
başlar. Zaten tutum değişimine yatkın bir hedefle karşı karşıyaysanız, hedef önerdiğiniz yeni
tutuma adeta bağlılık geliştirir. İnsanlarda, hâlihazırda yapmış oldukları bağlanmaları haklı
çıkarmak için yeni nedenler, gerekçeler oluşturma yönünde bir eğilim vardır.
Hedef, iyice pekiştirilen bu bağlılıktan sonra cayması oldukça güç bir noktaya
vardığında, önceden bilinçli olarak yüksek tuttuğunuz vaatlerde değişikliğe gider, elinizde
olmayan nedenlerle koşullarda bir değişiklik gerçekleştiğini ve vaatlerinizin bir kısmını
gerçekleştiremeyeceğinizi belirtirsiniz. Bu süreç esnasında önerilen tutuma bağlılık geliştirmiş
olan hedefin geri dönme olasılığı düşüktür.
Size bir pantolon beğendirilir, çok yakıştığı söylenir, tekrar tekrar aynada bakıp ona
bağlanmanız sağlanır. Ardından da sizin razı geldiğiniz fiyatın kasiyer tarafından yanlış
basıldığı belirtilir. Arabaya duygusal bağlılık geliştirmeniz sağlanır (formlar doldurulur, kredi
koşulları konuşulur, deneme sürüşü yaptırılır), ardından da hesaplarda bir hata olduğu,
yanlışlıkla klima farkını eklemeyi unuttukları ifade edilir.
Bu güncel örnekler "önce ver sonra geri al" tekniğinin günlük yaşamda ne denli yaygın
olarak kullanıldığı gerçeğine kanıt olmakla beraber, çeşitli bilimsel araştırmalar yoluyla da
tekniğin güçlü etkisi kanıtlanmıştır. Tahmin edileceği gibi, bu teknik, etik olmadığı yönünde
önemli eleştiriler almaktadır. Bu tekniği "acımasız ikna uzmanlarının kullandığı bir tuzak"
olarak görmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
On üçüncü haftada, “ikna davranışı” konusu incelenmiştir. Öncelikle; ikna ve ikna’ın
unsurları olan inanılırlık, muhatabınızı anlamak, kanıtları bir araya getirmek ve sağlam bir sav
oluşturmak, etkili iletişim ele alınmıştır. Daha sonra da, ikna’ı tetikleyen unsurlardan
kıyaslama, hoşlanma, karşılıklı olma, sosyal kanıt, taahhüt ve tutarlılık ve otorite konuları
işlenmiştir. Son olarak da, temel ikna teknikleri incelenerek bölüme son verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisinin ikna’ın unsurları arasında yer almaz?
a) İnanılırlık
b) Tahminde bulunma
c) Muhatabını anlama
d) Kanıtları bir araya getirme
e) Etkili iletişim
2) Aşağıdakilerden hangisi karar verme tarzlarından biri değildir?
a) Düşünür
b) Şüpheci
c) Saldırgan
d) Takipçi
e) Kontrolcü
3) Reklâmlarda sıklıkla başvurulan, beş duyudan en az birine hitap ederek, örneğin yiyecek
reklâmlarında "sıcacık çorba", "kıpkırmızı domates", "çıtır çıtır patates" gibi vurgularla
amaca ulaşma tekniği aşağıdaki ikna tekniklerinden hangisinde söz konusudur?
a) Yer Etme Tekniği
b) "Acaba" Değil "Hangi" Tekniği
c) Satışı Tatlandırma Tekniği
d) Borca Sokma Tekniği
e) Gitgide Artan Ricalar Tekniği
CEVAPLAR: 1-b, 2-c, 3-a.
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14. UYUM SORUNLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
UYUM SORUNLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI
1- ENGELLEME NEDİR?
1.1- Engellemenin Kaynakları ve Çeşitleri
1.2- Güdülerin Çatışmasından Doğan Engeller
1.3- Engellemenin Yol Açtığı Durumlar
2- SAVUNMA MEKANİZMALARI
2.1- Savunma Mekanizması Nedir?
2.2- Savunmalar Nasıl Anlaşılır?
2.3- Başarılı Savunma Mekanizmaları
2.4- Başarısız Savunma Mekanizmaları
2.5- Kullanılma Sıklığına Göre Olumlu veya Olumsuz Olabilen Savunma Şekilleri
2.6- Savunma Mekanizmalarının Görevi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Savunma Mekanizması Nedir?
b. Savunmalar Nasıl Anlaşılır?
c. Başarılı Savunma Mekanizmaları nelerdir?
d. Başarısız Savunma Mekanizmaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Savunma
Nedir?

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Mekanizması Savunma mekanizmalarının Okuyarak, tartışarak ve
uygulayarak
çalışma
prensiplerinin
kavranması
Okuyarak, tartışarak
uygulayarak

ve

Okuyarak, tartışarak
uygulayarak

ve

Savunma Başarısız
savunma Okuyarak, tartışarak
mekanizmaların mantığının uygulayarak
kavranması
Kullanılma Sıklığına Göre Kullanılma sıklığına göre Okuyarak, tartışarak
uygulayarak
Olumlu
veya
Olumsuz olumlu
veya
olumsuz

ve

Savunmalar Nasıl Anlaşılır?

Savunma mekanizmalarının
mantığının kavranması

Başarılı

Savunma Başarılı

Mekanizmaları

savunma

mekanizmaların mantığının
kavranması

Başarısız
Mekanizmaları

Olabilen Savunma Şekilleri

olabilen

ve

savunma

şekillerinin kavranması
Savunma Mekanizmalarının Savunma mekanizmalarının Okuyarak, tartışarak
Görevi
görevinin kavranması
uygulayarak

ve
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Anahtar Kavramlar
Bastırma, Başkasına mal etme (Yansıtma), Hayal kurma, Benimseme, Yer değiştirme,
Kötüleme, Boyun eğme, İçe atma, Ket vurma, Saplanma, Kontratak davranış, Akla uygun hale
getirme, Dışlaştırma
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Giriş
On dördüncü ve son haftanın konusu “uyum sorunları ve savunma mekanizmaları”
olacaktır. Öncelikle uyum sorunlarına zemin hazırlayıcı nitelikleriyle engelleme kavramı ele
alınacak. Yine bu çerçevede engellemenin kaynakları ve çeşitleri, güdülerin çatışmasından
doğan engeller ve engellemenin neden olduğu durumlar incelenecektir. Daha sonra, başarılı ve
başarısız savunma mekanizmaları çeşitleri örneklerle açıklanacak. Son olarak da, kullanılma
sıklığına göre olumlu veya olumsuz olabilen savunma şekilleri işlenerek bölüme ve konuya son
verilecektir.
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYUM SORUNLARI VE SAVUNMA MEKANİZMALARI
İnsanlar yaşamları boyunca organizmasındaki ihtiyaçları nedeniyle iç ve dış kaynaklı
birçok dürtü ve güdünün etkisi altındadır. Bu süreçte karşısına çıkan seçenekler arasından bir
tercih yapmak zorundadır. Bu tercih nedeniyle de bir engellenme durumu söz konusu olur. Bu
da bireyde çatışmalara neden olur. Engellenme sonucu ortaya çıkan çatışmalar kişide bir takım
kaygıların oluşmasına yol açar. Kaygılar da bireyin dengesini bozarlar. İnsanlar dengelerini
bozan kaygı ortamlarından kurtulmak için bazı “savunma davranışları” geliştirirler. Savunma
davranışları iki türdür. Ya kaç ya da savaş. Yani; kişi kaygıdan kurtulmak için ya kaygı yaratan
durumdan uzaklaşır ya da kaygı yaratan şeylere, karşı saldırıda bulunur. Bu süreçler sonunda
karşımıza “uyum sorunları” ve bunları ortadan kaldırmak için oluşturulan “savunma
mekanizmaları” çıkar.
Uyum, insanın iç dengesi ve dış çevreyle huzurunu bozmayacak bir şekilde etkileşim
içinde olmasıdır. Bireyin ruh sağlığı iki tür uyumun ürünüdür. Birinci uyum, insanın kendi
kendisiyle uyumudur. Bu uyum, insanın dürtüleriyle, değer ve düzgülerinin denge içinde
olduğunu gösterir. İnsanın kendisiyle uyumu, içsel erinç kaynağıdır. İkinci tür uyum, insanın
çevresiyle uyumudur. Bu uyum, insanın ihtiyaçlarıyla çevresinin değer ve düzgülerinin denge
içinde olduğunu gösterir. İnsanın çevresinin kültürel, toplumsal, ekonomik gibi değer ve
düzgüleriyle uyumu da insanın dışsal erinç kaynağıdır. Bireyin uyumunda bilişsel, duygusal ve
devinimsel güçlerin önemi büyüktür. Başka bir deyişle uyumun gerçekleşebilmesi için kişinin
bu güçlerine ihtiyaç vardır. Ayrıca uyumda çevre koşullarının da katkısı önemlidir. Bireyin
çevresine olan uyum bozukluklarında onun "benlik kavramı”, yani kendisini öznel değerlemesi
özellikle sorunun teşhis ve çözümünde son derece önemlidir. Eğer kişinin “benlik kavramı” ile
çevredekilerin bireyi değerlendirmesi arasında çok büyük bir fark (uyuşmazlık) olursa, bu
durum çelişmelere yol açabilir. Böylece bireyde uyum bozuklukları baş gösterir.
1. ENGELLEME
Engelleme basit anlamıyla, kişinin istek, ihtiyaç ya da davranışının amacına ulaşmasının
önlenmesi durumudur. Bu da kişide hayal kırıklığına ve huzursuzluğa yol açmaktadır.
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1.1. Engellenmenin Kaynakları ve Çeşitleri
1.1.1. Fiziki çevre ve fiziki engeller
Fiziki çevre ve fiziki engeller kişinin hayal kırıklığına uğramasına neden olan maddi
nitelikteki zorluklardır. Mesela, iyi bir mahsul alındığında birçok ihtiyaçlarını karşılayacak olan
bir çiftçinin bu hedefe ulaşmasına kuraklık, rüzgâr ve soğuk hava engel olabilir. Yine, önemli
bir işe gitmek için yola çıktığınızda aracınızın arızalanması işinize geç kalmanıza sebep olur.
Bu durum bir fiziksel engeldir.
1.1.2. Sosyal çevre ve sosyal engeller
Toplum, gelenek, görenek, kural ve yasaklarıyla kişiyi çevrelemiştir. Tüm bunlar
bireyin istek ve ihtiyaçlarının hemen giderilmesinde birer engel oluştururlar.
1.1.3. Psikolojik farklılık ve psikolojik engeller
İnsanın psikolojik alanının zenginliği aynı zamanda birçok istek, ihtiyaç ve eğilimlerin
ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bunlardan bazılarının birbirleriyle çelişmesi ve çatışması
doğaldır. Mesela, bir kişi aynı anda hem evlenip ayrı bir yuva kurmak hem de annesini terk
etmemek isteyebilir. Psikolojik engelleri, tepki ve davranışlarımızın yetersizliğinden
kaynaklanan engeller şeklinde de algılayabiliriz. Mesela, bilgisayar veya elektronik
mühendisliği üzerine çalışmak isteriz ancak zekâ kapasitemizin buna engel olur.
1.1.4. Biyolojik imkânların sınırlılığı ve biyolojik engeller
Biyolojik engeller yapımızla, bedenimizle ve organlarımızın çalışmalarıyla ilgili
engellerdir. Engellenmenin kaynağı veya çeşidi ne olursa olsun, hepsi kişinin amacına
ulaşmasını önlemekte, bu da huzursuzluklara, üzüntülere ve kaygılara yol açmaktadır. Ayrıca
engellenmenin sürekli olması kişide stres yaratmaktadır. Mesela, bir kişi yürüme engelli olması
nedeniyle, sporcu olarak istediği şöhreti veya başarıyı yakalayamaz.
1.2. Güdülerin Çatışmasından Doğan Engeller
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İnsanlarda zıt davranışlara neden olan güdüler bulunmaktadır. Bu tür güdüler kişilerde
çatışma oluşturarak engellemelere neden olurlar. Kişi bazen iki durumdan birini seçmek ya da
istemediği bir şeyi yapmak zorunda kalabilir. Bu durum bireyde kararsızlığa yol açar.
Güdülerin çatışması sonucu ortaya çıkan kararsızlık da hayal kırıklığı oluşturur. Burada
güdülerin tatmin edilmesinde bir engellenme söz konusudur.
1.2.1. Yaklaşma-yaklaşma çatışması
Birey bu durumda iki ya da daha fazla olumlu hedefe ulaşmak için güdülenmiştir. Bu
hedeflerden birini tercih etmesi durumunda ortaya çıkan çatışma istenilen iki halin çatışmasıdır.
Mesela, aynı zamanda hem tahsiline devam etmek hem de iş hayatına atılmak isteyen genç bir
delikanlının durumu buna güzel bir örnek olabilir. Burada iki güdünün aynı şiddette olması
genci sıkıntılı bir duruma düşürür. Durum gereği bu güdülerden birini tercih ettiğinde, diğerini
engellemiş olduğu varsayılmaktadır. Bu tür bir çatışma durumu ancak yapılması istenen
şeylerin bir öncelik sırasına konulmasıyla çözümlenebilir.
1.2.2. Kaçınma-kaçınma çatışması
Burada birey kaçınılması, yapılmaması, istenmemesi veya ortadan kaldırılması gereken
iki veya daha fazla seçenekten birini tercih etmek zorunda kalmaktadır. Bu seçeneklerden elde
edeceği fayda ve zarar oranı aynı olması durumunda birey bunlardan birini seçerken
kararsızlığa düşer. Mesela, bir öğrencinin hiç hoşlanmadığı bir dersin sınavına çalışmak
zorunda kalmasıyla, sınıfta kalma ihtimali arasında kalması durumu buna örnek olarak
verilebilir.
1.2.3. Yaklaşma-kaçınma çatışması
İnsanın, bir şeyi hem aynı şiddetle arzulaması, hem de ondan kaçıp uzaklaşmak
istemesi durumunda ortaya çıkan çatışma halidir. Anadolu’da gelin olan kızların “hem ağlarım,
hem giderim” sözleri bu duruma çok güzel bir örnektir. Tatlıyı çok seven birinin şişmanlayacağı
endişesiyle tatlı yiyememesi durumu da buna örnek olarak verilebilir.
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1.3. Engellemenin Yol Açtığı Durumlar
1.3.1. Hayal kırıklığı
Güdülerin engellenmesi sonucu bireyin içine düştüğü şiddetli gerilim durumuna hayal
kırıklığı adı verilir. Hayal kırıklığı pasif ve aktif hayal kırıklığı olmak üzere iki başlıkta
incelenir. Pasif hayal kırıklığı; bir engelin kişinin hedefi doğrultusunda ve onun tatmin olmasını
engellemesi sonucu ortaya çıkan hayal kırıklığıdır. Aktif hayal kırıklığı; tatmin olma ve tehlike
korkusunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığının derecesi,
ihtiyaç duyma, yoksun bırakılma ve engellenmenin şiddetine bağlıdır.
1.3.2. Saldırganlık davranışı
Hayal kırıklığının oluşturduğu gerginlik ve huzursuzluk şiddetli, şartlar da uygunsa,
birey bu duruma neden olan kaynağa karşı saldırgan davranış gösterir. Gerginliğin ve
huzursuzluğun şiddetli olması kişide düşmanca davranışları arttırır. Bu davranışlar kırıp dökme
seviyesine ulaşabilir. Saldırganlık davranışları dolaylı ve dolaysız ya da yön değiştirmiş olarak
meydana gelir. Dolaysız saldırganlık; hayal kırıklığı, saldırganlığı hayal kırıklığının kaynağı
olan kişilere ya da nesnelere doğru yöneltir. Oyuncağı alınan çocuğun önce onu alan kişiye,
sonra da oyuncağa saldırıda bulunması buna örnektir. Yön değiştirmiş saldırganlık; sık sık hayal
kırıklığına uğrayan kişi hayal kırıklığının kaynağına karşı saldırıda bulunmasına rağmen bu onu
tatmin etmez. Belki bunun nedeni hayal kırıklığının kaynağının nedeninin belirsiz olmasıdır.
Bundan dolayı kişi neye saldıracağını bilemez. Sürekli saldıracak bir şey arar. Bu saldırganlık
türünde hayal kırıklığının gerçek nedenleri olan bireyler veya eşyalar değildir. Amirine kızan
bir memurun evinde çocuklarına bağırması buna örnektir.
2. SAVUNMA MEKANİZMALARI
Kişilerin dıştan gelen tehlikelere ya da tehditkâr dürtülerin varlığına karşı kendilerini
aldattıkları araç ya da bilinçsiz psikolojik manevraları ifade eden “savunma mekanizması”
terimi ilk defa 1943’te Freud tarafından ele alınmıştır. Burada savunma ile kastedilen şüphesiz
yalnızca kişinin zihninde yarattığı, gerçekte var olmadığı bir işlemdir. İnsanların oluşan
kaygıdan kurtulmak için gösterdikleri çabaların tümüne savunma mekanizması denir.
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2.1. Savunma Mekanizması Nedir?
Kişi engelleme veya çatışma yoluyla ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı zaman
bir kaygı içine düşer. İşte birey bu kaygıdan kurtulmak için çeşitli yollara başvurur, bunun
sonunda bazen başarılı olur bazen de başarısız olur. Bireyler içine düştükleri kaygı durumundan
kurtulmak için uyuşturucu kullanma yolunu bile seçmektedirler. Bu zehir, insanın geçici olarak
kendini mutlu, rahat ve keyifli hissetmesine, ayrıca duygusal rahatsızlık oluşturan şartlarını
düzelmesine yardımcı olabilir. Ancak bu zehirlerin sağladığı rahatlık geçicidir, insan beyninde
ve bedeninde oluşturduğu tahribatta çok ağırdır. Bireyin bu tercihi, maalesef sineğin
ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasına razı olmak sonucunu doğurur. İnsanların günlük hayatın
streslerinden kurtulmak için başvurduğu yollardan birisi de savunma mekanizmalarıdır. Stres
yönetiminde de bu mekanizmalar çok önemlidir.
Kişilerin dıştan gelen tehlikelere ya da tehditkâr dürtülerin varlığına karşı kendilerini
aldattıkları araç ya da bilinçsiz psikolojik manevraları ifade eden savunma mekanizması terimi
ilk defa 1943’te Freud tarafından ele alınmıştır. Kişinin kendi aldattığının farkında olmadığı
söylenir. Savunma ile kast edilen, şüphesiz yalnızca kişinin zihinde yarattığı, gerçekte var
olmadığı bir işlemdir. Her savunma şekli belirli yollarla tehdidi söküp atmak için tasarlanan
zihinsel olayları içerir. Bazen savunmanın başka çağrışımları olur. Bu belirli bir imaj
oluşturmak için bireyin başkalarına yaptığı ve önceden düşünülmüş bilinçli gösterimlerdir. Bu
durumlarda kişiye “savunmacı” denilir.
Her insan psikolojik bütünlüğünü devam ettirmek ve benliğinin değerini korumak
amacıyla çeşitli savunma mekanizmaları kullanır. Bir insan tek bir savunma mekanizmasını
değil, bir grup savunma mekanizmasını birlikte kullanabilir. İnsanın ön planda kullandığı
savunma mekanizmaları, içinde bulunduğu şartlara göre hayatının bir döneminden diğerine
farklılık gösterebilir. Farklı savunma mekanizması tanımları mevcuttur. Bunlar:


Savunma mekanizmaları engellemenin ortaya çıkardığı stres ve iç ezginliği azaltma
fonksiyonudur.



Kaygıyı azaltmak ya da ondan kaçınmak için kişilerin yaptıkları bazı tipik davranışlara
savunma mekanizmaları denir.
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Kullanmakla geliştirilen ve kişiliğimizin savunulmasına yarayan mekanizmalara



savunma mekanizmaları denir.


Egomuza ve çevremize karşı kullanılan mekanizmalardır.



İnsanların oluşan kaygıdan kurtulmak için gösterdikleri çabaların tümüne “savunma
mekanizması” denir.
Sonuç olarak insanlar kendilerinde kaygı oluşturan ortamlardan kurtulmak için veya

kaygı yapan nesnelere karşı savunma mekanizmalarını kullanırlar. Ancak kaygının nedenleri
kişinin benlik yapısıyla ilgiliyse, bu durumda birey savunma mekanizmalarını farklı ortam ve
koşullarda gösterebilir.
Savunma mekanizmaları gerek kişinin ortama adaptasyonunda ve gerekse gelişiminde
çok önemli bir rol oynar. Kişilik gelişiminin en göze çarpan ve önemli gerçeklerinden biri, onun
sürekli olarak değişimidir. Bu değişim hayat boyunca devam etmekle beraber, en belirgin
olarak bebeklik, çocukluk ve ergenlik devrelerinde gözlemlenir. Gelişim süresince ego, yapısal
olarak farklılaşır, dinamik olarak da enerjinin dürtüsel kaynakları üzerine olan kontrolünü
arttırır.
Tüm kişilikte oluşa gelen değişiklikler, beş koşulun sonucu ortaya çıkar.


Olgunlaşma



Dış dünyadan kaynaklanan ve düş kırıklığı ile sonuçlanan üzüntü verici uyarılar



Kişisel yetersizlikler



Sıkıntı
Kişinin olgunlaşma süreci içinde karşılaştığı tüm engelleyiciler ve bunlarla savaşımı,

bu engelleri yenme yolunda ortaya koyduğu uğraş, onun kişiliğini geliştirir. Bu gelişimde ego,
ait olduğu organizmayı koruma gayretiyle bir takım “savunma mekanizmaları” üretir. Normal
veya nörotik her birey, hayata uyumda bu savunma mekanizmalarından birini veya birkaçını
kullanır.
2.2. Savunmalar Nasıl Anlaşılır?
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Savunma kavramının kullanımındaki en önemli gereklilik, ne olursa olsun yapılan
davranışın bir savunmaya karşılık geldiğini, yerini tutuğunu söyleyebilmektedir. Bu durum
inkâr etmekle anlatılabilir. Genellikle aktif savunmanın dolaylı olarak anlamı aynı andaki
birkaç delilin değişikliğinden çıkartılır. İlki, reaksiyon meydana getiren bir durumun, başka bir
durumun sonucu olması anında yanlışın düşünülmesi ile ortaya çıkar. Yani birçok kişinin
heyecanlı olduğu durumlarda konu zorluk bildirmez. İkincisi, kişinin önermelerindeki
bağdaşmazlığın, tutarsızlığın temelinde meydana gelebilir. Örneğin bir kadın, bir an
korkmadığını söyleyebilir. Fakat başka bir zaman aynı olaylar karşısında korktuğunu kabul
eder. Üçüncüsü ise, kişinin sözlü hareketleri, normal fiili hareketleri ile ya da psikolojik
hareketleri ile zıttır.
2.3. Başarılı Savunma Mekanizmaları
Savunmanın başarılı olması demek, var olan sıkıntı reaksiyonlarının tamamen
kaybolması demektir. Başka bir deyişle, kişinin üstündeki baskıdan ve stresten kurtulması
demektir.
2.3.1. Yüceltme
Yüceltme, gerçekleştirilmesi olanaksız olan ihtiyaçların, toplumun da kabul
edebileceği yollardan düşünsel ya da sanatsal araçlarla gerçekleştirilmesidir. Başka bir tanımla,
yüceltme, bastırılan ya da engellenen istek ve arzuların toplumun da kabul edip hoş göreceği
yollarla tatmin edilmesidir. Yüceltmede bastırılan ihtiyaçlarla beraber bulunan gerginlik,
dışarıdan ilgisiz gibi görünen yeni nesneler, yeni hedefler ve yeni faaliyetler haline
çevrilmektedir. Bütün bu yeni nesne ve hedefler bastırılan ihtiyaçların aksine sosyal açıdan
kabul edilen şeylerdir.
Mesela, aşkına karşılık bulamayan ve çaresiz kalan gencin, sevgiliye duyduğu hasreti
şiir yazarak dışarıya vurabilir. Genç âşık yazdığı şiirlerle, söylediği şarkılarla duygularını
toplumun kabul ettiği bir şekilde ortaya çıkarır. Yüceltme mekanizması kullanıldıkça kullananı
da yüceltir yani daha verimli bir hale getirir. Bu yüzden psikanalistler yüceltme mekanizmasını
gerçek anlamda başarılı olan tek savunma mekanizması olarak nitelerler. Yüceltme
yöntemiyle, benlik tehdit edici bilinçaltı dürtüleri toplumca kabul gören eylemlere kanalize
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eder. Bir diğer örnek ise saldırgan bir kişinin polis olmasından sonra onun bu özelliğinin;
mesleğinin bir gereği olarak görülmesidir. Bastırılan ihtiyaçlarla beraber ortaya çıkan gerginlik
yerini başka hedeflere, başka davranışlara bırakır.

2.3.2. Bencil olmama
Bu savunma mekanizmasında bencilliğin bastırılması durumu söz konusudur. Bunun
sonunda kişi ilgi, sevgi ve saygısını başkalarına yöneltir. Kişi daima başkalarının sorunlarıyla
ilgilenir ve onların problemlerini çözmeye çalışır. Kaygıdan kurtulma isteği bireyi bu davranışa
sevk eder. İnsanlığa ve bilime yardım eden, karşılık düşünmeden fakir ve yoksul insanların
yardımına koşan doktorların ve kimsesizlere yardım edenlerin durumu bu savunma
mekanizmasına uygundur.
2.3.3. Tahmin etme
İnsanın kişiliğini, güçlerini, yeteneklerini ve gerçekleri iyi bir şekilde değerlendirmesi,
ayrıca geleneğe yönelik doğru çıkarımlar ve düzenlemeler yaparak iç çatışmalardan ve bunların
yaratacağı kaygılardan kurtulmasıdır. Konuyla ilgili işlerden uzak kalarak kendine verdiği
değer ve saygınlıkla, beceriksizliğin oluşturduğu aşağılık duygusu arasındaki çatışmadan doğan
kaygıdan kurtulur veya kendisini yetersiz gördüğü konuya daha fazla önem vererek kaygıdan
kurtulabilir.
2.3.4. Şakaya vurma
Burada kişi kaygı uyandıran duygu ve düşünceleri ciddiye almaz. Kişi beceriksizliği
ya da bilgisizliği nedeniyle bir şeyi başaramadığı zaman çevreden gelecek eleştirileri şakaya
vurarak içine düşeceği kaygı ortamından kendisini kurtarabilir. Mesela, matematik dersinden
düşük not alan bir öğrenci, zaten bendeki bu sayısal zekâ varken kesin matematikten kalırım
diyerek kendisi ile dalga geçerek, kaygı durumundan kurtulmaya çalışır.
2.3.5. Telafi etme
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İnsanoğlunun üstünlük duygusunu bütün olumsuz şartlara rağmen doyurmaya çalışma
mekanizmasıdır. Yani, bireyin, engellenen veya doyuramadığı istek, arzu ve amaçlarının yerine
başkalarını koymasıdır. Bu durum daha çok insanın üstün olma ve beğenilme ihtiyacı herhangi
bir nedenle engellendiği zaman ortaya çıkabilir. Böylece engellenme sonucu kaygıya düşen,
uyumsuzluk gösteren birey, başka alanda elde ettiği başarıyla kendine olan saygınlığını devam
ettirebilir. Genellikle fiziki veya başka bir eksiklikten dolayı üzüntü duyan kişi kendine güven
sağlamak için başka bir faaliyete yönelir ve eksiğini bu şekilde telafi etmek ister. Mesela,
bedensel bir sakatlığı olan birisinin, sürekli çaba göstererek bu durumun olumsuz etkilerini
telafi edebilir. Bacakları olmayan bir gencin olimpiyat şampiyonu olması gibi harcanan çabalar,
kişinin yaratıcılığına ve kendini gerçekleştirmesine de olumlu katkılar sağlar. Yine sosyal
hayatta olumlu ilişkiler kuramamış olan bir üniversite öğrencisinin, kendisinden ve yetiştiriliş
tarzından kaynaklanan eksikliklerini gidermek amacıyla, bütün zamanını başarılı olduğu derse
vererek kendini sosyal yaşamdan tamamen soyutlar. Bu şekilde, derslerde derece yaparak bu
davranışını telafi etmeye çalışır.
2.3.6. Çilecilik
Bilinçli bir şekilde boyun eğme düzenini kullanarak, kişinin haz veren kişilerden,
eşyadan ve olaylardan uzak kalmak için çaba harcamasıdır. Bu davranışın nedeni, kaygı ve
çatışmadan uzak kalmayı arzulamaktır.
2.4. Başarısız Savunma Mekanizmaları
Bazen kişi bütün çabasına rağmen amacına ulaşmasını engelleyen şeylere etki edemez.
İşte bu tür savunmalara başarısız savunma mekanizmaları denir. Bunlar kişide ruhsal açıdan
bozuklukların ortaya çıkmasına neden olur.
2.4.1. Gerileme
Temel ihtiyaçların ve isteklerin karşılanmamasından kaynaklanan doyumsuzluk ve
kaygı durumlarında, daha basit bir olgunluk düzeyine inme durumuna “gerileme” adı verilir.
Bu savunma mekanizmasında insanların istekleri ve ihtiyaçları karşılanmadığı zaman, kişiler
olduğundan daha alt seviyelerdeki olgunluğa iner. Yani bireylerin davranışlarında ilkelleşme
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ve çocuklaşma gözlenir. Ayrıca duygu ve heyecanlar çocukta olduğu gibi daha zayıf bir şekilde
farklılaşıyor ve kontrol ediliyor. Mesela tuvalete gitmeyi öğrenmiş bir çocuğun kardeşi doğunca
yeniden yatağını ıslatmaya başlaması, düzgün konuşan bir çocuğun, bebeksi bir konuşma
geliştirmesi gibi davranışlar gerilemeye örnektir.
Bilinç alanı türlü korkular, endişeler, gerçekdışı düşüncelerle dolar. Günlük yaşamın
gerçekleriyle başa çıkamayan, bunların yarattığı kaygıyı başarılı biçimde çözemeyen kişi,
ruhsal bir yakınma ya da bozukluğa sığınarak kendisini savunur. Yabancı birinin yanında
heyecanlanır, kekeler, küçük bir engel karşısında bağırıp çağırabilir, çevreden hep anlayış ve
destek bekleyebilir, aşırı duygulanma ya da coşku belirtileri çocukluk dönemine geri dönebilir.
Eğer bireyler gerileme davranışını sık sık tekrarlarsa, kişiliğinin gelişmesi konusunda ciddi
sorunlar yaşayabilmektedir.
2.4.2. İnkâr etme
Kişilerin,

algılaması

çok

zor

ve

rahatsız

edici

özellikteki

yaşantılarla

karşılaştıklarında, bu olayların varlığını veya yaşanmış olmasını bilmezlikten ve anlamazlıktan
gelerek onları inkâr etmesi durumu. Mesela, “Sinirli değilim!” İnsanlar bazen acı veren
olayların

varlığını

bilmezlikten

gelme

ya

da

yok

farz

etme

gibi

davranışlar

sergileyebilmektedir. Bu durumdaki kişiler yaşadığı kötü olaylardan doğabilecek kaygılardan
kendilerini soyutlamaya çalışmaktadır. Ayrıca inkâr etme, insanın ulaşamadığı veya ilişki
kuramadığı kişilerin veya eşyaların varlığını kabul etmemektir. Böylece kişi bunlarla ilişki
kurmayınca sonuçta herhangi bir kaygıyla da karşılaşmaz.
Freud’a göre, inkâr bastırma ile paralellik göstermektedir. Bastırma insanın içinde
oluşan tehditlerle ilgilenirken, inkâr ise dış tehditlere karşı kullanılmaktadır. Hastalığı ağır olan
bir kişinin ben iyiyim diyerek bunu inkâr etmesini örnek gösterebiliriz.
2.4.3. Reaksiyon oluşturma
Suçluluk duygusu yaratan tehlikeli istekler çok yoğun olduğunda ve bunların baskı
altında tutulması güçleştiğinde kişinin bu isteklerinin tam tersi olan davranışlar geliştirerek
kendini korumaya çalışmasıdır. Mesela, sigara ve içkiyi bıraktıktan sonra bunları kullananlara
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karşı sert davranan veya kullandıkları yerden uzaklaşmak zorunluluğu duyanların davranışları
buna örnek verilebilir.
Bu savunma mekanizmasında kişiyi tehdit eden dürtü, konuşma ve hareketlerin
yapılmasında onun tam zıttı ile ifade edilir. Mesela, kişi birisine düşmanlığını ilan edeceğine
sevgisini ifade eder. Tahminen düşmanlık daha güçlü bir duygu olmasına rağmen sevginin
açığa vurulması daha şiddetlidir. Bu savunma mekanizmasında kişi aslında kaygılı, sıkıntılı ve
mutsuzdur. Ancak kendisini şakacı ve mutlu göstererek bu durumdan kurtulmaya çalışır.
2.4.4. Gerçekleri çarpıtma
Kişi için kaygı yaratan ya da onu rahatsız eden bir gerçeği olduğu gibi değil de,
olmasını istediği bir şekilde görüp kabullenmesini ifade eden bir savunma mekanizmasıdır.
Burada kişi gerçeğin kendisine yarayan kısmını kabullenir ve gerçeği istediği gibi değiştirir.
2.4.5. Utangaçlık
Kişinin ilişkide bulunduğu zaman kendisinde sıkıntı, kaygı ve mutsuzluk yaratan
kişilerden, nesnelerden, çevrelerden kaçması sonucu ortaya çıkan savunma mekanizmasıdır.
Kişi böyle durumlarda sıkılır veya çok az konuşur. Daha çok güvensizlik sonucu ortaya çıkar.
Genellikle çocuk ve gençlerde görülür.
2.4.6. Denetleme
Kişinin iç çatışmalardan kurtulmak, kaygı düzeyini azaltmak için davranışlara aşırı ve
gereksiz özen göstermesidir. Hata yapmak endişesi yüzünden birçok davranış engellenir veya
aşırı kontrol yüzünden rahat yapılmaz. İnsanların kendi davranışlarını aşırı kontrol altında
tutması onların başarılı olmalarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca bu kimseler
davranışlarının hatalı olmadığını kendilerine söylenmesinden son derece mutlu olurlar.
2.4.7. Gerçeklerden kaçma
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İnsanın çevreye uyum göstermemesi sonucu ortaya çıkan kaygıdan kurtulmak için
gerçekleri kabul etmemesi ve onlardan kaçmasını ifade eden bir savunma mekanizmasıdır. Bu
mekanizmanın sürekli kullanılması kişilerin toplumdan uzaklaşmalarına neden olabilir. Burada
kişi gerçekle olan bağlantısını azaltır ve hayal âleminde yaşar. Kişinin içinde bulunduğu durum
eğer kaygı uyandıran bir durumsa; birey, hayal dünyasına kaçıp orada daha hoş bir durum içinde
kendini düşünerek, içinde bulunduğu bir durumun ortaya çıkardığı kaygıdan kurtulmuş olur.
Mesela, fakir bir genç kendini sürekli zengin bir ortamda hayal ederek bu kaygılarından
kurtulabilir. Sonuçta birey gerçeklerle doyuma ulaşma yerine kendine kolay gelen hayallerle
tatmin olmaya çalışır.
2.4.8. Simgeleştirme
Baskı altında tutulan duygu ve düşüncelerin biçim değiştirerek bilinçaltına girmesidir.
Belirli bir şeyin, başka bir şeyin yerini tutması işlemidir. Devamlı el yıkama ve temizlenme
takıntısı, manevi bir kirlenmenin ya da günahkârlık duygusunun sembolü olabilir. Gaddarlık,
zulüm duygusu ve arzusu, kinayeli alaylar ve tacizler simgeleştirilir. Saadet ve şans getireceğine
inanılan eşyalar, fetişler de birer sembolden ibarettir. Düş ve rüyalarda işlerliği olan bu düzen,
ruh hastalıklarında algı ve düşünce bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açar.
2.4.9. Cinselleştirme
Kişinin her konuda cinsel simgelere başvurmasını ifade eder. Bu yolla kişi
gerçeklerden kaçarak kendisini kaygı ortamından uzak tutmaya çalışır. Mesela, bazı kişilerin
konuşulan konulara veya kullanılan kelimelere cinsel anlamlar vererek diğer insanlarla iletişim
kurmaya çalışması buna örnektir.
2.4.10. Duygu yalıtımı
Uzun süreli duygusal ilişki ve bağlantılar engellenerek çevreye uyum sağlanmaya
çalışılır. Bu savunma mekanizması farklı biçimlerde görülebilir. Bazı kişiler, diğer insanlardan
bağımsızlık kazanarak iç ve dış gereksinimlerinin onlar tarafından etkilenmesine karşı önlem
almasıdır. Örneğin bazı insanlar çevrelerinden bağımsız olabilmek için para biriktirebilir.
Ancak bu para zevkler için kullanılamayıp, daha sonraki olası zor günler için saklanır. İçsel
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gereksinimler yönünden bağımsız olma ise, ilişkilerinde duygusallığa yer vermeyerek düş
kırıklığına ve incitmeye karşı koruma biçiminde görülür.
2.4.11. Karşıtlar birliği
Aynı kişiye ya da nesneye, aynı anda sevgi ve nefret gibi karşıt duygular besleme;
çekingen, saldırgan davranılması; iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru biçimde düşünülmesidir. Örnek
olarak şu ifadeyi verebiliriz “ben babamı severim, biran önce ölse de kurtulsam”.

2.4.12. Duygu dönüşümü
Ruhsal çatışma sonucu bastırılmış duygu ve düşüncelerin simgesel olarak bedensel
belirti ve yakınmalarla dışarıya yansıtılmasıdır. Bu savunma mekanizmasının kişilik
gelişmesinde ve yapısında önemi çok büyüktür. Çekindiği ve korktuğu için istediği yere
gidemeyen ve daha sonra bu durumu kişiliği ile bağdaştıramayan bir kişide yürümenin
bozulması, yine insanın sevip saydığı birine kızması, ona kötü söz söylemek istemesi ama bunu
yapamamaktan korkan ve çekinen bir kişide konuşmanın bozulması bu savunma mekanizması
sonucu ortaya çıkan durumlardır. Bu mekanizma anksiyete yaratabilecek bilinçdışı duyguların
bilinç düzeyine erişmesini engelleyebilmek ya da zorlama yaratan çevresel durumlardan
kaçabilmek amacıyla ve gerçek bir organik nedeni olmayan bedensel hastalık belirtileri
biçiminde ortaya çıkan, nevrotik düzeyde bir savunma mekanizmasıdır.
2.4.13. Hastalık hastası
Benlik tarafından kabul edilmeyen, olumlu doyum yolu bulamayan dürtülerin bedene
yönelerek kişinin sürekli yakınmalarda bulunmasıdır. Bunun temelinde çevreden ilgi görmeyen
bir kişinin sürekli yakınma yoluyla ilgi toplama isteği yatmaktadır. Bu yakınmalar genellikle
yaşlılarda görülür.
2.4.14. Bölünme
Duygusal ve coşkusal baskıların yarattığı kaygı ve endişeden kurtulmak için kendi
aralarında birlik oluşturan etkinliklerin ayrı ayrı davranış biçimleri olarak ortaya çıkmasıdır.
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Yani kendi aralarında birlik oluşturan bir ruhsal etkinlik kümesinin, kişiliğin geri kalan
bölümüyle bağlarını kopararak bağımsız bir biçimde etkinlik göstermesi durumudur. Mesela,
düzensizlik ve karışıklıktan yakınan birinin arabasını yolun ortasında bırakıp geçişi
engellemesi, doğruluktan söz eden birinin rüşvet alması buna örnek olabilir.
Bu mekanizma sonucu ortaya çıkan ruhsal duruma psikoz denir. Zorlanma karşısında bir
insanın nevrotik ya da psikotik savunma yöntemlerinden hangisine başvuracağını belirleyen
etmen yapısal farklılıktır. Kişiliği bölmenin amacı yok olmak değil, varoluşu sürdürmeye
çalışmaktır.
2.5. Kullanılma Sıklığına Göre Olumlu veya Olumsuz Olabilen Savunma Şekilleri
Kişiliğin gelişmesine olumlu etkisi olan, ayrıca başarılı savunmaların oluşmasına
yardımcı olan savunma mekanizmaları da vardır. Bunlar belirli bir zamanda etkili olabilen ama
daha sonra kullanmaya devam edildiğinde başarısız savunma düzenlerinin ortaya çıkmasına
neden olurlar. Bu savunma mekanizmaları bilinçli ya da bilinç dışı olabilirler. Bu ayırıma giren
savunma düzenlerinin bazıları şunlardır:
2.5.1. Bastırma
Genel anlamıyla, kişinin bir daha hatırlamak ve hissetmek istemediği şeyleri
bilincinden atmaya çalışmasıdır. Sosyal örf, adet ve yasaklarla çatışma halinde olan ihtiyaç ve
istekler bastırılmaya en yatkın olan şeylerdir. Bastırma tehlikeyi ortadan kaldırarak kişinin
kendisini tehlikeden uzaklaştırmasıdır. Ancak bastırma sürekli olursa yani, kişi güdülerinden
kaynaklanan her davranışın kaygı vereceğinden çekinip bunları bastırırsa, sonunda ruhsal
durgunluk, donukluk ve sıkıntı ortaya çıkar.
Benliğin savunma düzenlerinden ilk tanımlanan ve diğerlerine de temel oluşturan
mekanizmadır. Bu dürtü, anı ve deneyimlerin bilinçdışına itilmesi ve orda tutulmasıdır. Bu
mekanizma ilk defa Freud tarafından ortaya atılmış ve çağdaş ruh hekimliğinin gelişmesinde
temel bir kavram olmuştur. Üst-ben tarafından izin verilmeyen duygu ve düşüncelerin, altbenden gelen isteklerin bastırılması, bu bastırılma için kuvvet sarf etmesi ve yanlış bir dünya
algısının ortaya çıkmasıdır. Kısaca, bizde derin kaygı uyandırabilecek düşünceleri bilinçaltına
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iterek bastırır ve böylece olumsuz düşüncenin etkisi altında ortaya çıkabilecek kaygıyı önlemiş
oluruz.
Bastırmanın en önemli yanı, kişinin zamanla motivasyonunu anlama kapasitesini
kaybettirmesidir. Bu kaybetme ise, kişinin konulara daha güçlü bir şekilde rasyonel bakışını
hatta ileride yapacağı davranıştaki kısıtlılıkları ağlar. İşte bazı anlaşılmayan nörotik
davranışların çeşitleri bu açıklamalara dayandırılabilir. Eğer bastırma etkili bir şekilde
kullanılırsa kişi anlatamadığı kontrol etmekte ve değiştirmekte aciz kaldığı şekillerde
davranmaya zorlanılır. Çünkü düşmancıl bir etki bilinçaltından çekilmektedir. Saldırgan
etkilerin bastırılması bir yandan çok gerekli görülse de genellikle tehlikeli bir problem çözme
metodudur. Çünkü bastırma başarısızlıkla sonuçlanırsa bu çeşit saldırgan etkilerin tekrardan ve
daha etkili bir şekilde ortaya çıkması mümkündür.
2.5.2. Başkasına mal etme (Yansıtma)
Endişeli bir durumdan, düşüncelerden, duygulardan ve etkilerden kaçmaktaki en
karmaşık ve aynı zamanda en çok tatmin edilebilir metot, başkasını suçlamadır. Burada yapılan
şey; dürtünün kendisine ait olduğunun kabul etme yerine başkasına mal etmeye uğraşmaktır.
Bu mekanizmayı, çevresindeki insanların iyi niyet, doğruluk, başarı ve becerileri karşısında
sürekli olarak şüphe, tenkit ve kötüleme tepkileri gösterenler, dedikoducular, iftiracılar ve
kötüleyiciler kullanırlar. Bu kişilerin hiç kimseyi beğenmemesi, kimseye karşı güven
duymaması, herkesten şüphe etmeleri esas yönünden kendilerine karşı olan tavır ve duygularını
başkalarına yüklemek çabasından ibarettir. Gerçekten bu kişilerin kendilerine güvenleri yoktur,
kendilerini suçlu, kötü ve yetersiz insan olarak görürler. Mesela, başarısız olduğumuzda bunun
nedeninin başkası, uğursuzluk veya aksilik olduğunu kabul etmemiz veya sınıfta kalan
öğrencinin suçu öğretmenine veya anne-babasına atması buna güzel iki örnek olabilir.
Çatışmalarla başa çıkmanın bir yolu da kendi güdülerimiz için başkalarını suçlamadır.
Burada iki tür davranış söz konusudur. Birinde, birey beceriksizliğinin, yetersizliğinin,
başarısızlığının nedenlerini başkalarında arar. Örneğin okulda başarısız olan çocuk, bu
durumundan ana, babasını veya öğretmenini suçlar. Ya evde ona çalışma olanağı verilmediğini,
ya da öğretmeninin onu sevmediğini ileri sürer. İkinci yansıtma biçiminde, kişi kendisinin
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olumsuz, çirkin, hatalı istek ve tutumlarını başkalarına yakıştırır. Ruhsal hastalıklarda yansıtma,
algı ve düşünce sapmalarına, sanrılara (halüsinasyon) ve taşkınlıklara neden olur.
2.5.3. Hayal kurma
Burada kişi gerçek dünyada tatmin edemediği istek ve arzularını hayal kurma yolu ile
tatmine çalışır. Hayal kurma çocukluk ve ergenlik dönemlerinde daha sık görülmektedir. Çünkü
bu dönemlerde kişilerin birçok istekleri, kişisel veya toplumsal baskılar nedeniyle
engellenmiştir. Bu engellenmenin yarattığı ortam hayal kurma yoluyla ortadan kaldırılır. Hayal
kurma yaratıcılığı geliştiren bir durumdur, ancak hayal ile gerçek arasındaki sınır iyi
ayarlanmazsa kişi hayal ettiği şeyleri gerçek gibi görmeye başlar ve sonuçta ruh sağlığı bozulur.
Tatlı hayaller kurma ya da fantezi, bireyin çatışmalarının hayalinde çözümleyerek rahatladığı
bir durumdur. Bireyler, olayları gerçekteki şekilleri yerine, olmasını istedikleri biçimde hayal
ederler. Fanteziye, genellikle ergenlik döneminde çok rastlanır. Mesela, temizlikçilikten hiç
hoşlanmayan bir bayan kendini hayal dünyasında temizlediği villanın hanımı gibi düşünerek,
temizlikçiliğin verdiği kaygıdan kısa süreliğine de olsa kurtulur.
2.5.4. Benimseme
Başkası gibi duyma, düşünme ve davranmadır. Böylece kişi bu yolla amacına
ulaştığını zanneder. Bu savunma mekanizmasına daha çok çocukluk ve ergenlik döneminde
başvurulur. Ancak benimseme süreci ergenlik döneminin sonunda tamamlanır. Çünkü bu
dönemin sonunda genç artık kişiliğini kazanmıştır. Benimseme sürecinin çocuğun kişiliğinin
gelişmesinde önemli katkısı vardır. Mesela, çocuğun kendini ünlü bir lidere benzetmesi ve onun
gibi çalışkan olması ve dürüst olmayı benimsemesi buna örnek olabilir. Ancak kişi çocukluk
ve ergenlik döneminden sonra da benimseme düzenini sık sık kullanır ve benimsediği kişileri
de değiştirirse o zaman onun kişilik özellikleri tam olarak belirlenemez.
2.5.5. Yer değiştirme
Kişi kendisinde kaygı, kızgınlık ve öfke yaratan nesneye veya olaya gücü
yetmediğinde; kızgınlığını veya öfkesini gücünün yettiği kişiye yöneltmesi yer değiştirme
metodudur. Mesela, evde ya da okulda eşyaları kıranlar, küçüklere ve hayvanlara eziyet edenler
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buna örnek olabilir. Kişinin yönetmekte güçlük çektiği duyguların yoğun olduğu durumlarda
kullanılan yön değiştirme mekanizması iki şekilde işler. Yönetiminde güçlük çekilen duygu, ait
olduğu nesne ya da durumlarla ilgisi olmayan bir nesne ya da duruma yöneltilir. Ayrıca,
tehlikeli sayılan duygunun tetiklediği tepkinin yerine daha güvenli bir hedefe doğru bir başka
tepki gösterilir.
2.5.6. Kötüleme
Elde edilemeyen, erişilemeyen, ulaşılamayan kişilerin, nesnelerin veya amaçların
kötülenerek kaygıdan kurtulma yoludur. Mesela, istediği işe giremeyen bir gencin işi veya
sınavı yapanları, yine çalışkan olmayan bir memurun takdir alamadığı için amirini kötülemesi
buna örnek olabilir.
2.5.7. Boyun eğme
Boyun eğme; çatışma ve kaygıdan kurtulmak için başkalarından gelen etkileri
kolayca kabul ederek, tartışmadan bunlara uyum göstermek demektir. Boyun eğme kimi
insanda sevgi kazanma çabası olarak ortaya çıkar. Ancak bu çaba yerini zorlamalı bir boyun
eğme tutumuna bırakır. Bu insanların sevgiyi bulabilme umutları da yoktur ve uysal
davranışlarını, sevgi kazanmaktan çok, güvenlik kazanmak için geliştirmişlerdir. Bu tür
tutumlar, “Boyun eğersem beni incitmezler” biçiminde özetlenebilir. Böyle bir insanda,
kaygının yoğunluğu sebebiyle sevgiye inançsızlık kesindir. Bu nedenle çevrelerindeki
insanların tümüne, ayrım yapmaksızın boyun eğerek güvenlik sağlarlar.
Çocukluk dönemlerinde bunun kişilik gelişmesindeki olumlu etkisi inkâr edilemez,
ancak insan bütün hayatı boyunca bu mekanizmayı kullanırsa bazı düşünceleri yorumlamadan
körü körüne kabul eder. Bu ise, onun kişiliğini olumsuz yönde etkiler.
2.5.8. İçe atma
Burada bir başkasının bütün varlığı ya da bir parçası benliğin içine sanki yenilip
yutulurmuşçasına atılır. Mesela, içe atılmış bir sevgi nesnesine karşı duyulan kin ve nefret öyle
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ağır olur ki, kişi içindeki bu nesneyi öldürmek isteyebilir. İntiharların bazı çeşitlerinde içe
atılmış böyle bir nesnenin yok edilmesi amacı vardır.
İçe atımda kurulan duygusal bağlantı çok aşırı olursa, kişi kendi yetki ve imkânları
üstündeki bütün sorunları benimseyebilir ve onları çözmek için aşırı çaba harcar. Bu nedenle
sürekli kaygı ve gerilim içinde olur. Ayrıca başkalarının kaygılarını benimseyerek kendi
kaygılarından uzaklaşmaya çalışır.
2.5.9. Ket vurma
Bu savunma mekanizmasında uyarımların varlığına rağmen, kişi çatışma ve kaygıdan
kurtulmak için bir davranışın başlamasını ya da başlayan bir davranışın sürdürülmesini
engellemektedir. Mesela, kişi çevrenin hoş karşılamayacağını zannettiği düşünceleri ortaya
koymaktan kaçınabilir. Bilinçli yapılan ket vurmalar zamanla bir davranış şekline dönüşebilir.
2.5.10. Saplanma
Kişiler çocukluk ve gençlik dönemlerine ilişkin bazı özellikleri benliklerinde
tutabiliyorlar. Bu özellikleri daha sonraki yaşamlarında da devam ettirebiliyorlar. Yani, bu
özellikler daha sonraki yıllarda bir saplantı haline geliyor. Kişiliğin bazı yönlerinin gelişiminin
belirli bir düzeyde kalması ve bundan dolayı da olgunlaşmanın gerçekleştirilmemesi durumuna
saplanma denir. Saplanmanın oluşum nedenini açıklamaya çalışan bir kuruma göre bu
mekanizma belirli bir gelişim döneminde aşırı doyum sağlanması ve çocuğun bu dönemi
bırakmak istemeyişi sonucu ortaya çıkar. Başka bir kuruma göre ise aynı etki belirli bir
dönemde aşırı engellenmiş ve doyum bulamamış olması sonucu ortaya çıkar. Kişiliğin duygusal
ve zihinsel yönlerinin sürekli gelişmesi ve olgunlaşmasıyla aşılır. Ancak bazı insanda kişiliğin
bazı yönleri belirli bir düzeyde takılır ve gelişimini sürdüremez. Bu durum, bazı olgunlaşmamış
kişilik öğelerinin sürekli olarak yaşanmasına neden olur. Böyle bir kişilik uyumlu bir
bütünleşmeden yoksun kalır. Mesela, bir gelişme döneminde isteklerinin tatmini engellenmiş
olan bir kişinin bütün yaşamı boyunca bu isteklerinin peşinde koşması gibi veya bir çocuğun
annesine olan bağımlılığını yetişkin döneminde devam ettirmesi buna örnek olabilir. Saplantılar
güdülerin doyumuna bağlıdır bu nedenle çocukluk ve gençlik dönemlerinde güdülerin doyum
şekli kişiyi kaygıdan kurtarabilir.
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2.5.11. Kontratak davranış
Herhangi bir eleştiri veya kınama sonucu uğranılan bozulmadan kurtulmak için kişiler
bunların doğruluğuna bakmadan bozulmaya neden olana karşı hemen saldırıda bulunur. Böyle
bir durumda artık iletişim kurulamaz. Konu önemini yitirir ve sonunda kişilikler ön plana geçer.
2.5.12. Akla uygun hale getirme
Gerginliklerin kaynağı psikolojiktir. O halde gerginlikleri akla uygun hale getirerek
ortadan kaldırmak mümkündür. Kişiler kendilerinin doğru kabul ettiği ve tatmin olduğu
açıklamalarla kendilerini gerginlik ortamından kurtarabilmektedirler. Kişilerin akla uygun hale
getirmede kullandıkları bazı ifadeler:


Bu iş benim gibi genç ve tecrübesiz birisi için çok zor.



Bu bir görev olabilir ama bana göre değil, bana hiçbir şey kazandırmaz, bunun için
başarısızlığıma gülüp geçebilirim.



Ben kinci ve kötü değilim. Ben bu insanlara kızmıyorum, ancak onlar benden nefret
ediyorlar.
Bu savunma mekanizması hatalarımız haklı göstermek olayıdır. Bu yöntemi sürekli

kullanırsak çevre ile ilişki kurmamız zorlaşır. Çünkü her konuda haklı olmamız mümkün
değildir. Ama hedefe ulaşamama durumunda içinde düştüğümüz kaygıdan kurtulmak için
yararlıdır.
2.5.13. Dışlaştırma
Bazı kişiler tehlikeli isteklerin yarattığı gerilimi diğer savunma mekanizmalarıyla
kontrol edemez ve dürtülerini dışarıya vurarak boşalmaya çalışır. Bu yönteme dışa vurma veya
dışlaştırma denir. Bu yöntemi çocuklar daha çok kullanırlar. Haksızlığa uğrayan birinin
haksızlığın nedenine karşı bedensel saldırıya geçmesi veya onunla ilgili bir nesneye zarar
vermesi genellikle toplum tarafından iyi karşılanmaz. Bu durumda kişi, toplumun
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cezalandırılmasından çekindiği için gerilimini pek dışa vurmak istemez. Mesela, kan davası,
veya öç alma buna örnektir.
2.6. Savunma Mekanizmalarının Görevi
Savunma mekanizmalarının görevi, engellenme ve çatışmanın kişide oluşturduğu
kaygıları, huzursuzlukları ve gerilimleri bir dereceye kadar hafifletmektir. Bunlar, engellenme
durumunda gerçeğe uygun çözüm yolları bulununcaya kadar insanın ümitsizliğe düşmesini
önler ve kişinin iç çatışmalara ve engellemelere karşı dayanma gücü artar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu son haftada “uyum sorunları ve savunma mekanizmaları” konusu işlenmiştir.
Öncelikle uyum sorunlarına zemin hazırlayıcı nitelikleriyle engelleme kavramı ele alınmış.
Daha sonra, başarılı ve başarısız savunma mekanizmaları çeşitleri örneklerle açıklanmıştır. Son
olarak ise, kullanılma sıklığına göre olumlu veya olumsuz olabilen savunma şekilleri işlenerek
bölüme ve konuya son verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Telefonda müdürüne kızan bir kişinin telefon ahizesini yere fırlatması hangi savunma
mekanizmasına girer?
a) Sinirsel Saplanma
b) Yansıtma
c) Karşı tepki geliştirme
d) Yüceltme
e) Yön değiştirme
2) Yetişkin bir insanın çocuk gibi davranması hangi savunma mekanizmasın girer?
a) Gerileme
b) Saplanma
c) Yüceltme
d) Karşı tepki geliştirme
e) Bastırma
3) Engellenen ya da çatışma dolayısıyla doyumsuz kalan bir güdüyü bilinç dışına iten
mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bastırma
b) Gerileme
c) Ödünleme
d) Yansıtma
e) Yüceltme
CEVAPLAR: 1-e, 2-a, 3-a.
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