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ÖNSÖZ
Sosyal psikoloji dersi psikolojinin bir alt alanı olarak, insanların toplumsal boyutlarıyla ilgili
olarak insanı ve onu derinden etkileyen deneyimlerini bireysel ve toplumsal boyutta ele alarak
antropolojik, sosyolojik, psikolojik, hukuksal, siyasal, ekonomik, biyolojik boyutlarda birey ve
toplum arasındaki etkileşimi ele almaktadır.
Toplumsal ve bireysel problemleri tek bir disiplinle çözmeye çalışmak, sorunun ortadan kalkması
için yeterli olmaması, bu bilim dalının sosyal bilimleri oluşturan temel disiplinleri bir araya
getirmesine yol açmıştır. İletişim bilimlerinin de ana bilgi kaynaklarından olan bu bilim dallarının
bir arada sunumu iletişim fakültelerinde okutulan sosyal psikoloji derslerinin de içeriğini
oluşturmaktadır. Bu ders kapsam olarak davranış bilimleri alanı ile oldukça örtüşmekte, konu ve
içerik olarak kişiler arası iletişim ve iletişim becerileri dersleri ile de konu paylaşımı içermektedir.
İletişim bilimlerinin kapsamı içinde yer alan ortak konular davranış bilimleri girişi ile daha bireysel
davranış noktasında ele alınırken, sosyal psikoloji dersi kapsamında sosyal davranış ele alınarak
konu bütünlüğü tamamlanmaya çalışılmıştır. Ayrı isimlerde derslerin olması bu iki başlık altında
ortak konuların giriş bilgilerinden daha kapsamlı içeriklere dönüşerek takip dersi olarak ele
alınmasına yol açmıştır. Bu nedenle iki dersin kapsamında da ortak konu ve ilgi alanları
tartışılmakta konular iki ders notu eşliğinde bütünleştirilmeye çalışılmaktadır.
Yıllardır Türk Sosyal Bilimleri alanına sosyal psikoloji dalındaki önemli çalışmaları ve okumaları
ortaya koyan değerli hocamız Prof. Dr.Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın kaynak kitapları hemen hemen her
sosyal psikoloji okumasının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu ders notlarının oluşumunda
da temel kaynak olarak yer almaktadır.
Bu notların amacı öğrenciye ders sırasında aktarılan bilgileri bütünsel bir özet içerisinde sunmayı
içermektedir. Tek başına sosyal psikoloji ders notları okumaları tamamlayıcı olamayacağı için
davranış bilimleri ders notları ile başlayarak konuyu tanımlamak ve özellikle ders sırasında
önerilen uzman kitaplarını elde ederek konuyu ana kaynaklarından okumak önem taşımaktadır.
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KISALTMALAR

KİA

: Kitle iletişim araçları
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YAZAR NOTU
Ders notlarınızı derse başlamadan önce bir kere okuyarak derse hazır gelmeniz, dersin canlı
sunumlarına mutlaka katılarak, anlamadığınız aklınıza takılan yerleri sormanız ve dersi
dinledikten sonra, ders notlarını bir kez daha gözden geçirmeniz önemle rica olunur.
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1. SOSYAL PSİKOLOJİ ALANI, KAVRAMI, KONUSU
VE TARİHSEL GELİŞİMİ

10

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Sosyal Psikoloji Kavramı

l.2.

Sosyal Bilimler İçinde Sosyal Psikoloji

1.3.

Sosyal Psikoloji Alanı Ve Konusu

11

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Konuyu çalışırken aşağıdaki boşlukların cevaplarını öğrenin.
1. Sosyal psikolojinin çalışma birimi, ____________dir.
2. Sosyal psikolojinin çalışma birimi, ____________dir
3. Sosyal psikolojinin çalışma birimi, ____________dir.
4.

“Psikolojik sosyal psikoloji” akımı, çalıştığı olayları “________” (_____________) doğru
inceler.

5. “Sosyolojik sosyal psikoloji” akımı ise, olayları “_________” (____________) doğru ele
almaktadır.
6. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen önceki yıllarda başlayan üç temel gelişme, sosyal
psikolojinin bugünkü durumuna gelmesinde önemli rol oynamıştır. Bunlar hangileridir?
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal psikoloji kavramını anlamanın
önemi
Sosyal psikoloji ile ilgili bilim dalları
arasında ilişki kurmanın önemi
Sosyal psikoloji alanını tanımanın önemi,

Kazanım
Sosyal psikoloji kavramını tanımlamak
arasında
Sosyal psikoloji
ilişki ile ilgili bilim dalları arasında
ilişki kurabilmek
Sosyal psikoloji alanını tanımak

Sosyal psikoloji alanının konularını
bilmenin önemi

Sosyal psikoloji alanının konularını açıklayabilmek

Sosyal psikoloji alanının tarihsel
Gelişimini hakkında bilgi sahibi olmanın
Önemi

Sosyal psikoloji alanının tarihsel gelişimini bilebilmek.
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Anahtar Kavramlar

Sosyal Psikoloji, Alanı Tanımak Tarihsel Gelişim
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Giriş
Sosyal psikoloji bireyin, bireyler arası ve sosyal çevreyle olan ilişkilerini, sosyal deneyim ve
davranışlarını, grup üyeliğinin nitelikleri veya bir toplum içinnde bulunmanın bireyin, tutum ve
davranışları ile inançları üzerindeki etkilerini inceleyen psikoloji dalı olarak bilinir.
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1.1. SOSYAL PSİKOLOJİ KAVRAMI
En geniş anlamı ile sosyal psikoloji kişiler arasındaki etkileşimlerin bilimidir. Sosyal
psikoloji, psikoloji ile sosyoloji arasında yer alan ve bireyin toplumdaki davranışlarını inceleyen
bir disiplindir. Psikolojik temelli sosyal psikoloji, olayları bireyden çevreye doğru incelerken
sosyolojik temelli sosyal psikoloji, olayları çevreden bireye doğru inceler.
Sosyal psikolojiyi açıklamaya çalışan bazı tanımların ortak görüşüne göre, sosyal
psikoloji, toplum içindeki bireyin davranış bilimidir. Bütün bu tanımlarda bireyin davranışının ön
plana alındığını görüyoruz. Bu tanımların ortak noktası, sosyal psikoloji, sosyal ve kültürel
ortamdaki birey davranışının özelliklerinin ve nedenlerinin ve kişinin başka kişilere ilişkin
davranışının bilimsel incelenmesi olduğu yönündedir. Alport’un 1968’de yaptığı tanım bugün de
geçerliğini korumaktadır. “Bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının, başkalarının gerçek,
hayal edilen ya da zımni varlığından etkileniş tarzını anlama ve açıklama çabasıdır.”
Birey odaklı tanımların aksine, sosyal etki üstünde duran ve birey-çevre etkisi
çerçevesinde, vurgunun bireyin davranışından sosyal etkileşime ve sosyal çevreye doğru kaydığını
gördüğümüz tanımlarda bulunmaktadır. Bu tanımların ortak noktasına göre, sosyal psikoloji,
insanların sosyal gruplara katılamaları sonucu ortaya çıkan davranış biçimlerini ve organizmaçevre karşılıklı etkileri sonucu, sosyal çevre tarafından kontrol edilen, etkilenen ve sınırlandırılan
insan davranışının açıklanmasına yöneliktir.
Bu iki tanımlama grubundan ilkinde bireyin, diğerinde de sosyal etkileşim ve çevrenin ön
plana alındığını görmekteyiz. Bu durum, sosyal psikolojinin açıklama sistemlerinde yer alan,
psikolojik ve sosyolojik sosyal psikoloji akımlarını yansıtmaktadır. Bu akımların açıklamalarını
Kağıtçıbaşı, (2004: 20-21) aşağıdaki gibi açıklamaktadır:
...“Psikolojik sosyal psikoloji” akımı, çalıştığı olayları “içten-dışa” (bireyden
çevreye) doğru inceler. Şöyle ki temel amaç, bireyin davranışlarını ve bunun
nedenlerini sosyal çevre içinde fakat birey düzeyinde anlamak ve açıklamaktır.
Burada incelenecek olan bireydir, onun toplum tarafından etkilenen tutumları,
güdüleri, duyguları, öğrenme ve algılarıdır. Bu şekliyle sosyal psikoloji, genel
psikolojiye çok yaklaşmaktadır; çünkü her ikisinin de konu alanı bireyin davranışı,
bilişi ve yaşantısıdır. Hatta bir görüş, sosyal psikolojiyi genel psikolojinin bir alt dalı
olarak niteler. Ancak, sosyal psikolojide, genel psikolojiden farklı olarak sosyal
davranışa önem verildiği bir gerçektir. Genel psikolojide ise fiziksel çevre ile bilişsel,
duygusal ve güdüsel temel psikolojik süreçlerin ilişkisi birinci derece önemlidir.
“Sosyolojik sosyal psikoloji” akımı ise olayları “dıştan-içe” (çevreden bireye)
doğru ele almaktadır. Burada araştırma birimi, bireyden daha geniş olan sosyal çevre
ya da gruptur. Bu yaklaşım kişinin iç olaylarıyla değil, kişiler arası etkileşimle
ilgilenir. Bu görüş de sosyal psikolojiyi sosyolojinin bir alt dalı olarak niteler. Ancak
burada da gene sosyoloji ile sosyal psikolojinin arasında bir vurgu farkı olduğunu
unutmamak gerekir. Sosyoloji, çalıştığı olayları toplum düzeyinde inceler; sosyal
psikolojide ise araştırma birimi daha dardır (kişi-çevre etkileşimi) ve bireyin
davranışının da bu etkileşim içinde bir yeri vardır.
Ancak ne birey ne de toplum (grup) birbirinden soyutlanmış olarak gereğince
incelenemez çünkü birey toplumun içinde; toplum da -değerler, normlar, tutumlar vb.
nitelikleriyle- bireyin içindedir. Toplum bireyi şekillendirdiği ve doğumundan
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ölümüne kadar etkilediği gibi, birey de içinde bulunduğu toplumu etkiler. Demek ki
en genel anlamıyla, sosyal psikolojinin konusu, birey-toplum (grup) etkileşimidir.

1.2. SOSYAL BİLİMLER İÇİNDE SOSYAL PSİKOLOJİ
Sosyoloji ile psikolojinin kesişim noktasında sosyal psikoloji bulunur. Sosyal psikoloji bir
grubun veya kişinin davranışlarını değil, herhangi bir grubun üyesi olarak bir insanın davranışını
inceler. İnsan bir sosyal varlıktır ve genellikle bir veya birçok sosyal grubun üyesidir. Sosyal
psikolojinin odak noktasını insanın, üyesi bulunduğu sosyal grup içindeki davranışları oluşturur.
İnsan kendi başına yaşayamaz, başkalarıyla bir arada yaşamak zorundadır. Onları etkiler ve
onlardan etkilenir. Bireyin toplumu, toplumun da bireyi nasıl etkilediğinin araştırılması ile oluşur.
Temel konular; grup üyeliği, grup normları, gruptaki değişikliklerin üyeler üzerindeki
etkileri, yönelim tarzı, grup süreçleri, inanç ve değerler, resmî veya gayrıresmî gruplardır.
İnsanların kişilik yapısı üzerinde durarak kişilerin düşünce ve duygularının çevre etkisi altında
nasıl ve niçin değiştiğini araştırır ve kişilerin davranışları arasındaki benzerlik ve farklılıkların
sebeplerini inceler. Sosyal psikoloji alanında, kültür ve insan davranışını anlamada üçüncü bilim
dalı olarak antropoloji yer alır. Sosyal psikolojiyi oluşturan bilim dallarının kesişim, üçlü kesişim
noktasında psikoloji, sosyoloji ve antropoloji bulunur. Sosyal psikolojinin inceleme alanına giren
kişilik, öğrenme, algılama, güdüleme ve tutumların oluşması, uyma, ikna etme gibi konular
davranış bilimlerinin de önemli konuları arasındadır.
Kağıtçıbaşı (2004:21-22), sosyal psikolojinin diğer bilimler arasındaki yerini, çok disiplinli bir
açıklama boyutundan vermektedir:
...Sosyal psikolojinin kökleri psikoloji ve sosyolojidedir ve bu disiplinlerin birleşme
noktasında yer alır. Durum böyle olunca, sosyoloji ve psikoloji gelişmiş iki sosyal
bilim alanı iken, sosyal psikolojiye niçin gereksinim olduğu sorusu akla gelebilir. Bu
sorunun cevabını şöyle verebiliriz: Sosyal psikoloji, çalıştığı olaylara sosyoloji ve
psikolojide kolayca geliştirilemeyen yeni bir görüş açısı getirir. Şöyle ki, kişi ile
toplumun ilişkisi söz konusu olduğu zaman, psikolojinin, kişinin belirli bir sosyal
ortamda yaşadığını; sosyolojinin de, kişilerin bulunduğu ortama kendi özelliklerini
getirdiğini gözden kaçırmamaları gerekir. Oysa, bu iki disiplinin formel yapısı içinde
bunu sağlayacak esneklik çoğu zaman görülmemektedir. Sosyal psikoloji işte bu
soruna bir çözüm getirir.
Örneğin; psikoloji, kişilik konusunda bize zengin bilgiler sağladığı hâlde, liderlik
konusunda aynı derecede başarılı değildir. Çünkü liderlik, sadece kişilik
özelliklerinde değil, grubun çeşitli özelliklerinden de etkilenmekte ve kişiyle sosyal
çevrenin etkileşimi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, kişilik psikolojisi
hakkında bilgi sahibi olmak ya da toplumun ögelerini sosyolojik açıdan anlamak,
grup dinamiği, tutumların sürekliliği ya da değişmesi gibi konuları kavramamız için
yeterli olmamaktadır. Sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikolojinin yetersiz kaldığı bu
gibi sosyal olaylara eğilerek sosyal bilimlerdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Demek ki sosyal psikoloji, psikoloji ve sosyolojinin çakıştığı alanlara eğilir. Sosyal
psikoloji, kuşkusuz, diğer sosyal bilimlerle de özellikle antropoloji ile de yakından
ilişkilidir. Zaten günümüzde sosyal bilimlere hakim olan eğilim, disiplinlerin
birbirine katkısına dayanan çok disiplinli ya da disiplinlerarası yaklaşımdır.
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Bireysel bakışı ile psikoloji ve insan davranışına getirdiği toplumsal nedenli bakış
açısı ile sosyoloji, insan bilimi olarak da ifade edilen antropoloji, özellikle de sosyal
antropoloji, kültürel ve yapısal etkileşimiyle insan, toplum davranışlarını ve
değişimini de konu ederek sosyal psikolojinin derin bakış açısını oluşturur. Hukuk,
iktisat, siyasal bilimler, tarih, biyoloji gibi bilim dallarının da etkisi küçük boşlukları
doldurarak insan davranışının daha bütüncül olarak ele alınmasını sağlar. Sosyal
psikolojinin çok-disiplinli bir şekilde kavramlaştırılışı aşağıdaki şekilde
aktarılmaktadır.

Belirgin Sosyal Psikoloji
Konuları, Örneğin: Kişiler
arası ilişkiler, tutumlar,
küçük gruplar vs.
Ortak Konular
Örneğin : Roller,
organizasyonlar vs.
Ortak Konular Örneğin:
Algı, güdüleme vs.

İlgili Sosyal Bilimler
Örneğin : Tarih,
ekonomi, siyasal
bilgiler vs.

Ortak Konular
Örneğin : Kültür
ve kişilik, dil vs.

İlgili Doğal Bilimler
Örneğin : Fizyoloji,
genetik, biyokimya vs.

Şekil 1: Sosyal Psikolojinin Çok-Disiplinli Bir Şekilde Kavramlaştırılışı
(Marlow, 1975’ten aktaran Kağıtçıbaşı, 2004:22)

1.3. SOSYAL PSİKOLOJİ ALANI VE KONUSU
Sosyal psikoloji alanı, kendi sosyal realitelerini yaratan ve birbirleri üzerinde kontrolü olan
bireyler ve grupların farklılıkları kadar, birlik ve dayanışmalarını konu edinmektedir. Ekonomi
terimleriyle ifade edilirse ideoloji, birey ve grupların üretimi; birlik ve dayanışmaları tahvilleri;
iletişim, alışveriş ve tüketimleri; dil ise nakitleri anlamını taşımaktadır. Sosyal psikoloji bu
olguların tümünü kuşatmaktadır (Moscovici, 1972).
Sosyal psikolojinin ilgili alanı için çeşitli bakış açıları ortaya konmuştur. İlk olarak, alan
konuları içinde; sosyal kalıp yargılar ile etnik ve millî tutumlar olduğu öne sürülmüştür. İnsanın
insana yönelik tutumlarının temel özellikleri ve bu özelliklerin, insanın alıştığı düzenlilikler, sosyal
bağlam ve sosyal çevre içinde oluştuğu belirlenmiştir (Tajfel 1981). Tajfel'e göre, sosyal
psikolojinin, sosyopsikolojik insanın biricik karakteristiği olan sosyal davranışla geniş ölçüde
ilgilenmesi için insanın tür olarak yapabileceği genotipik davranışlar ile sosyal bir varlık olarak
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ortaya koyduğu fenotipik davranışlar arasında ayrım yapılması, sosyal psikoloji hipotezlerinin
geliştirilmesinde önem taşımaktadır.
İkinci olarak Moscovici (1970a)'nin önerdiği psikososyal bakışın gelişimi, sosyal psikoloji
literatüründe hakim olan çeşitli yaklaşımların bir sınıflamasına ve bu sınıflamaya göre ortaya çıkan
problemler etrafında söz konusu yaklaşımların eleştirisine dayanmaktadır.
Sosyal psikoloji
bir akımdır; türlü gerilim alanlarını barındıran, ancak az çok göreceli homojen kaygı/uğraşların
alanıdır. Karşıt görüşler ise alanı canlandıran yaratıcı tartışmalara yol açar; bir dezavantaj değil,
avantajdır. Psikolojinin arka planından yararlanarak genelleme yapanlar ve bireyseli tek yönlü
olarak sosyalliği genişletenler, incelenen bütünlüğün özelliklerini ihmal etme eğilimindedir; daha
ziyade bunların oluştukları koşullardan bağımsız ve genel oldukları varsayılan mekanizmalara
başvurulmaktadır. Bu tavır, sosyal psikolojinin konularına hiçbir özellik tanımamaktadır. Bu
yönelimde üç açıklamaya dayanılmaktadır:
1. Sosyal olan sosyal olmayandan daha karmaşıktır ve olgular hiyerarşisi, basitten
karmaşığa; bireyden gruba doğrudur.
2. Sosyal olan özgül olguların varlığını içermez; fizyolojik yasaların psikolojik yasaları,
bunların da sosyal yasaları açıkladığı kabul edilir.
3. Sosyal olan ve olmayan arasında temel bir ayrılık bulunmamaktadır (Allport). Bu görüş,
sosyal psikolojiyi genişletilmiş bir bireysel psikoloji yapmaktadır.
Sosyolojik yaklaşımda ise bireyler ve gruplar, onları oluşturan özellikleri arasındaki sosyal
ilişkilerden bağımsız birtakım tözsel bütünlükler olarak ele alınmaktadır. Bu durumda da sosyal
psikoloji betimsel ve sınıflayıcı bir görevi aşamamaktadır.
Moscovici, bireysel-sosyal karşıtlığını aşan, psikolojik oluşumların evriminde sosyal
ilişkileri temel alan ve sosyal psikolojik olguları tam bir bağımsızlık içinde açıklayıcı bir bakış
açısına sahip iki örnek üzerinde durmuştur:
1. Bireysel kimliğin sosyal gruplara referansla saptandığını gösteren ve grupların bir
ilişkiler alanı olarak örgütlendiğini açıklayan Sherif'in çalışması,
2. Grup üyelerinin tutum, davranış ve rollerini, grup içi ilişkileri işe katan, Festinger,
Riecken ve Schachter'in tutum değişimi çalışmaları.
1908 yılı birçok sosyal bilimciye göre sosyal psikolojinin başlangıcıdır. Bu tarihte ilk defa
sosyal psikoloji adını taşıyan iki ders kitabı yayınlanmıştır. Bunlardan birisi, İngiliz psikolog Mc
Dougall tarafından, diğeri ise Amerikalı sosyolog Ross tarafından yazılmıştır. İlk sosyal psikoloji
kitaplarının birbirinden habersiz bir psikolog ve bir sosyolog tarafından yazılmış olması ilginç ve
anlamlı bir olaydır ve sosyal psikolojide bugün bile söz konusu olan iki ayrı geleneği yansıtır
(Kağıtçıbaşı, 2004:27):

Bu kitaplarda ileri sürülen temel görüşleri kısaca sıralayınca bu iki farklı
gelenek açıkça belirmektedir:
McDoughall : Sosyal Psikolojiye Giriş

Ross : Sosyal Psikoloji
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1.

Psikoloji bir bilimdir.

1. Sosyoloji grup ve sosyal yapı ile ilgilenir.

2.

Güdülenmenin önemi.

3.

İçgüdü, sosyal davranışın anahtarıdır.

2. Taklit, sosyal davranışın anahtarıdır.

Görüldüğü gibi, McDoughall için, yazdığı kitap bir psikoloji kitabı; Ross
için ise bir sosyoloji kitabı idi. Öne sürdükleri anahtar kavramlardan da bu
anlaşılmaktadır.
İlk psikolojik toplumsal psikoloji kitabının (1908) yazarı olan McDoughall'ın
yaklaşımında Darwin'in etkisi görülmektedir. McDoughall, toplumsal yaşamın
temellerinin, insan zihninin doğuştan gelen karakteristiklerine bağlı olduğunu öne
sürmüştür. Kendi kuramı, güdü (instinct) kavramına dayanmaktadır. Bu
yaklaşımdaki akıl yürütme biçiminde toplumsal davranışı, doğuştan gelen ve bütün
insanlarda ortak olan özellikler boyunca açıklamak esastır. Zamanla bu düşünme
biçiminin, güdü kavramı ile motivasyon kavramının yer değiştirerek, farklı
kuramlarda belirdiği görülmektedir (Örneğin; “İnsanlar toplumsallaşırlar çünkü
toplumsallaşmaları yolunda bir içgüdüleri vardır.” ya da “Toplumsal kıyaslama ile
olumlu benlik imajı arayışı temel bir motivasyondur.” önermelerinde olduğu gibi.).
1924’te Floyd H. Allport Sosyal Psikoloji kitabında, McDoughall’ın önerdiği
bireysel yaklaşımı kabul etmiş fakat onun kabullendiği “grup zihni” kavramına
şiddetle karşı çıkmıştır. Ayrıca, 1920’lerden itibaren önemi gittikçe artan
davranışçılık akımına uyarak öğrenilmemiş içgüdü kavramını reddetmiş ve sosyal
davranışta öğrenmenin önemini belirtmiştir. Nihayet bu eserde görülen çok önemli
bir aşama, o zamana kadar tipik olarak sosyal konularda kullanılan gözlem, içgözlem, spekülasyon gibi yöntemlerden çok, deney yöntemine ağırlık vermiş
olmasıdır. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi Triplett, Moede ve Allport’un
gruplarla yaptıkları laboratuvar deneyi araştırmaları, deneysel sosyal psikolojinin ilk
örnekleridir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen önceki yıllarda başlayan üç temel gelişme, sosyal psikolojinin
bugünkü durumuna gelmesinde önemli rol oynamıştır (2004:29-30).
1) Kurt Lewin ve öğrencilerinin başlattığı grup dinamiği çalışmalarıdır. Grup
dinamiği çalışmalarının gerçekten önemli ve günümüze kadar uzanan etkileri,
günümüz sosyal psikolojisinin özellikle grup konusunda biçimlenişini tayin
etmiştir.
2) İkinci bir gelişme, zamanın önemli sosyolojik görüşlerini bilen ve özellikle
sembolik etkileşim kuramını benimsemiş bir psikolog neslinin orta çıkmasıdır.
Muzaffer Sherif sosyal normların oluşumunu ilk defa laboratuvarda
gerçekleştiren ve inceleyen klasik araştırmasıyla öncülük yapmıştır.
3) Üçüncü bir gelişmeyle de Birleşik Devletler ’de endüstri ve devlet
fonlarının ilk defa bu devrede sosyal psikolojik araştırmaları desteklemek için
kullanılmaya başlanması, sosyal psikolojinin, bu disiplinin uygulama alanlarını
genişletmiş ve bu disiplinin niteliğini değiştirmiştir ( Hawthorne fabrikalarında
yapılan klasik üretim ve moral araştırması).)
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Sosyal psikoloji, sağlıktan eğitime, kurumsal davranışa, medya çalışmalarına kadar uzanan
geniş bir uygulama alanına sahiptir. Sosyal psikoloji alanı günümüzde insan kaynakları
yönetiminde, halkla ilişkilerde, reklamcılıkta, gazetecilik eğitiminde özetle iletişim disiplinlerinin
vazgeçilmez öğretisi içinde yerini almıştır.
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Uygulamalar
Sosyal psikolojiyi bu alanda yazılmış kitaplardan inceleyerek ortak bir tanım oluşturun.
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Uygulama Soruları
Sosyal psikoloji tanımlarının ortak noktalarını yazın

24

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
En geniş anlamı ile toplumsal psikoloji kişiler arasındaki etkileşimlerin bilimidir.
Toplumsal psikoloji, psikoloji ile sosyoloji arasında yer alan ve bireyin toplumdaki davranışlarını
inceleyen bir disiplindir. Toplumsal psikoloji, sosyal psikoloji ile aynı anlamda kullanılmaktadır.
Psikolojik temelli toplumsal psikoloji, olayları bireyden çevreye doğru incelerken sosyolojik
temelli toplumsal psikoloji olayları çevreden bireye doğru inceler.
Toplumsal psikoloji alanı, kendi toplumsal realitelerini yaratan ve birbirleri üzerinde
kontrolü olan bireyler ve grupların farklılıkları kadar, birlik ve dayanışmalarını konu edinmektedir.
Ekonomi terimleriyle ifade edilirse ideoloji, birey ve grupların üretimi; birlik ve dayanışmaları,
tahvilleri; iletişim, alışveriş ve tüketimleri; dil ise nakitleri anlamını taşımaktadır. Toplumsal
psikoloji bu olguların tümünü kuşatmaktadır.
İlk sosyal psikoloji kitaplarının birbirinden habersiz bir psikolog ve bir sosyolog tarafından
yazılmış olması ilginç ve anlamlı bir olaydır ve sosyal psikolojide bugün bile söz konusu olan iki
ayrı geleneği yansıtır.
Toplumsal ve bireysel problemleri tek bir disiplinle çözmeye çalışmak, sorunun ortadan
kalkması için yeterli olmaması bu bilim dalının sosyal bilimleri oluşturan temel disiplinleri bir
araya getirmesine yol açmıştır. Sosyal psikolojinin temelini sosyoloji, psikoloji ve antropoloji
disiplinleri oluşturmaktadır. Tarih, ekonomi, hukuk, siyasal bilimler gibi sosyal bilim dalları da
davranış bilimlerinin gelişiminde ve sosyal olayların kavranmasında yardımcı olan bazı
disiplinlerdendir.
Sosyal psikoloji, insanı ve insanın etkileşim içinde olduğu çevreyi ve toplumu odak alır. Bu
nedenle sosyal psikoloji, işletme, pazarlama, siyaset bilimi, iletişim gibi alanlar için son derece
önemli bilgi birikimine sahip bir disiplindir.
Bireylerin davranışını etkileyen toplumsal güçleri konu alan sosyoloji, kendimizde ve
gerekse başkalarında gözlediğimiz bazı davranışları anlamada bizlere yardımcı olan psikoloji ve
kültürel açıklamalarla alana getirdiği katkı açısından antropoloji, sosyal psikolojinin temellerini
oluşturmaktadır.
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1.
a)
b)
c)
d)
e)

Bölüm Soruları
Sosyal psikolojinin, çalışma alanı ve farklı tanımlamalarının ortak yanlarına göre,
sosyal psikolojinin çalışma birimi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
sosyal psikolojinin çalışma birimi bireydir.
sosyal psikolojinin çalışma birimi sosyal çevredir
sosyal psikolojinin çalışma birimi sosyal etkileşimdir.
sosyal psikolojinin çalışma birimi birey ve çevredir.
sosyal psikolojinin çalışma birimi birey ve çevrenin karşılıklı sosyal etkileşimidir.

2. Çalıştığı olayları “içten-dışa” (bireyden çevreye) doğru inceleyen sosyal psikoloji
akımı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?
a) Psikolojik sosyal psikoloji akımı,
b) Felsefik sosyal psikoloji akımı
c) Sosyolojik sosyal psikoloji akımı
d) Biyolojik sosyal psikoloji akımı
e) Siyasi sosyal psikoloji akımı
3. Çalıştığı olayları olayları “dıştan-içe” (çevreden bireye) doğru inceleyen sosyal
psikoloji akımı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?
a) Psikolojik sosyal psikoloji akımı,
b) Felsefik sosyal psikoloji akımı
c) Sosyolojik sosyal psikoloji akımı
d) Biyolojik sosyal psikoloji akımı
e) Siyasi sosyal psikoloji akımı
4. 1908 yılı birçok sosyal bilimciye göre, sosyal psikolojinin başlangıcıdır. Bu tarihte
yayınlanan ilk sosyal psikoloji isimli kitap kimin tarafından yazılmıştır?
a) İngiliz psikologu Mc Dougall tarafından yazılmıştır.
b) Türk sosyal psikolog Muzaffer sherif tarafından yazılmıştır.
c) Amerikalı sosyolog Ross tarafından yazılmıştır.
d) Birbirinden habersiz olarak İngiliz psikologu Mc Dougall ve Amerikalı sosyolog Ross
tarafından eş zamanlı olarak yazılmıştır.
e) Alman sosyal psikolog Kurt Lewin tarafından yazılmıştır.
5.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) Sosyal psikolojide 1970’lerden itibaren giderek güçlenen bir akım, bilişsel sosyal
psikolojidir.
b) Aslında bilişsel yaklaşımın temeli daha 1960’larda tutum değişiminin tutarlık kuramlarıyla
ve özellikle de “bilişsel tutarsızlık” kuramıyla atılmıştır.
c) 1970’lerde ise atıf kuramıyla bireyin hem başkalarının hem kendisinin davranışını nasıl
algıladığı ve bu davranışın nedenlerini ne şekilde açıkladığı ön plana çıkmıştır.
d) 1980’lerde ve 1990’larda da önemini koruyan bilişsel perspektife göre, bir davranışın
nedenlerini bilişsel nedenlerinin kavramak ve yorumlamak çok önemlidir, çünkü o
davranışa ne şekilde tepki verileceğini belirler.
e) Günümüzde sosyal psikoloji tamamen psikoanalitik kuramın açıklamalarına
dayanmaktadır.
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6.

“Sosyal piskoloji ……………………. bilimidir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kişiler arasındaki etkileşimlerin
b) Hayvanlar arasındaki etkileşimlerin
c) Bitkiler arasındaki etkileşimlerin
d) Canlılar arasındaki etkilerşimlerin
e) Yaşayanlar arasındaki etkileşimlerin

7.

Sosyal psikoloji nedir?
a) Psikoloji ile sosyoloji arasında yer alan ve bireyin toplumdaki davranışlarını
inceleyen bir disiplindir
b) Bireyi inceleyen bir disiplindir
c) Halkla ilişkiler kapsamında bireyi inceleyen bir disiplindir.
d) Sosyal bir varlık olan bireyi inceler
e) Her canlı türünü inceler

8. Sosyal
psikoloji
bir
grubun
veya
kişinin
davranışlarını
…………………………………………. inceler.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Herhangi bir grubun üyesi olarak bir insanın davranışını inceler
b) Kişileri inceler
c) Demografik durumlarını inceler
d) İnsan davranışlarını inceler
e) Kişilerin psikolojlerini inceler

değil,

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal piskolojinin temel konusunu oluşturan unsurlardan
birisi değildir?
a) Grup üyeliği
b) Grup süreçleri
c) İnanç ve değerler
d) Yönelim tarzları
e) Bireysel yönelimler
10. “…………… ve öğrencilerinin başlattığı grup dinamiği çalışmalarıdır. Grup
dinamiği çalışmalarının gerçekten önemli ve günümüze kadar uzanan etkileri,
günümüz sosyal psikolojisinin özellikle grup konusunda biçimlenişini tayin
etmiştir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kurt Lewin
Muzaffer Sherif
Ross
Mc doughall
Allport
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Cevaplar: 1) e, 2) a, 3)c, 4)d, 5)e, 6)a, 7)a, 8)a, 9)e, 10)a
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2. SOSYAL PSİKOLOJİNİN İLGİ ALANI
VE TEMEL KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Sosyal Psikolojinin İlgi Alanları
2.2. Sosyal Psikolojinin Temel Kavramları
2.2.1. Toplumsallaşma, Sosyal Çevre, Sosyal Yapı, Norm, Rol, Statü Kavramları
2.2.1.1.

Toplumsallaşma

2.2.1.2.

Norm

2.2.1.3.

Statü

2.2.1.4.

Rol

2.2.2. Gruplar ve Davranış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• “Birey mi toplumu, toplum mu bireyi etkiler?” sorusunu tartışın.
• Sosyal psikolojinin ilgi alanı nedir?
• sosyal çevrenin içinde neler yer almaktadır?
• Sosyal kontrol mekanizmaları nelerdir?
• Norm, rol, statü kavramlarını açıklayınız
• Sosyalleşme (toplumsallaşma) nedir?
• Grup dinamiği denin ce ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım
Sosyal Psikolojinin ilgi alanı tanıtılmatadır. Sosyal
psikolojinin
ilgi
alanını
sınırlayabilmek
Sosyal psikolojinin ilgili kavramlarının Sosyal psikolojinin ilgili kavramlarını
açıklanmasına yer verilmektedir.
belirleyebilmek
Sosyal psikoloji içinde geçen
kavramlar
gözden
geçirilerek
özetlenmektedir.

Sosyal
psikoloji
içinde
geçen
toplumsallaşma, sosyal çevre, sosyal yapı,
sosyal kontrol, norm, rol statü kavramlarını
hatırlamak,

Grup
kavramı
açıklanmaktadır.

Bu kavramların geliştiği grup ortamını
tanımak,

detaylandırılarak

Grup dinamiği kavramının önemi ve
açıklaması verilmektedir.

Grup dinamiği kavramı ile akla gelenleri
sıralamak
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Anahtar Kavramlar

sosyal çevre, sosyal kontrol mekanizmaları, norm, rol, statü, sosyalleşme,grup
dinamiği
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Giriş
Sosyal psikoloji toplumsal şartların insanlar üzerindeki etkisini araştıran bir bilim dalıdır. Toplum
birey ilişkilerine yönelen araştırmalar ve kuramsal yaklaşımlar, toplum içinde norm (kural)
gelişmesi ve bireyin bu normlara uyması, toplum ve birey arasındaki tutum değişimi ilişkisi,
toplum içinde oluşan neden sonuç ilişkileri, sosyal etki ve uyma davranışının toplumsal ve bireysel
nedenlerinin incelenmesi gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Disiplinlerarası bir alan olan
sosyal psikoloji, insanla ilgili bilim dallarının bir araya gelmesiyle oluşan, birey toplum
davranışlarının sebep ve sonuçlarını ve onları bu davranışa yönelten faktörleri incelemektedir.
Temel olarak psikoloji, sosyoloji ve antropolojinin insan ve toplum davranışıyla ilgili ortak
yönleri, sosyal psikolojinin çalışma alanını oluşturmaktadır.
Sosyal psikolojinin geniş ilgi alanı içinde; insanların neden ve ne durumlarda birbirlerine
yardım davranışını gösterdikleri, bireylerin grup kurallarına uyma ve uymama kararlarının altında
yatan nedenler, insanların neden söz dinleme ve itaat davranışları gösterdikleri, tutumlar, ön
yargılar ve oluşumu, saldırganlık- bağımlılık-sevgi gibi durumların sosyal nedenleri, insanların ve
toplumların karşılıklı bir etkileşim içinde, iç ve dış etkiler karşısında gösterdikleri tepkileri ve
sebepleri, kültür-kişilik konularının toplumsal boyutlarıyla irdelenmesi, etkili iletişimin
kökenlerini ikna ve propaganda kavramları ile sorgulanması ve bu alana dâhil pek çok konu yer
almaktadır.
Bu bölüm ve bu bölümü takip eden bölümler içinde sosyal psikolojiyi oluşturan bu
toplumsallaşma, sosyal yapı, sosyal çevre, norm, statü, rol gibi belli başlı kavramları tanıtılarak,
ilgi alanı ve sınırları gözden geçirilerek, sosyal psikolojik olayların çözümlenmesinde bilgi
edinmek için kullanılan belli başlı araştırma yöntemleri özetlenmektedir.
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2.1.SOSYAL PSİKOLOJİNİN İLGİ ALANLARI
Sosyal psikoloji, insan davranışlarının, duygularının ve düşüncelerinin diğer insanların
davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini belirlemeye çalışır. Bir yandan bireylerin toplum
içindeki davranışlarını, diğer yandan da bireylerin sosyal gruplara katılmaları sonucu ortaya çıkan
davranışlarını ilgi alanı içine almıştır.
Kısaca belirlemek gerekirse sosyal psikoloji, sosyal olgulardan yola çıkarak, insana ve
topluma yönelerek, insanın içinde yaşadığı toplumun veya sosyal grubun özelliklerini ortaya
çıkarır. Böylece sosyal olayların yapısında ve işleyiş süreçlerinde temel olan kanunlara ve
kaidelere ulaşmayı hedeflemektedir.
Sosyal psikolojiyi ilgilendiren, konuların hepsi de kişinin içinde bulunduğu durumu nasıl
algıladığı, kişiler arası ilişkiler; toplum içindeki kişi ya da grubun davranışı, bu davranışın diğer
kişi ve gruplara etkisi; tutum ve değerlerle davranış arasındaki karşılıklı ilişkiler; yani kısaca
toplum-grup-birey üçlü düzeyindeki olayların karşılıklı etki durumu ile ilgilidir.
Sosyal psikolojisinin klasik konuları şunlardır: Sosyal biliş, sosyal güdülenme; sosyalleşme
(toplumsallaşma) süreci; dil ve bilişsel faaliyetler; tutumlar; değer hükümleri; etkileyici iletişim;
kişiler arası algı ve etki; grup süreci ve dinamiği, liderlik; benlik, sosyal çevre ve kültür ilişkileri
ve sosyal kimliktir. Sosyal psikolojinin ilgi alanındaki konulardan biri de sosyal değişme
olgusudur. Bu durum bize günümüzde sosyal psikolojinin ilgi alanı bakımından çok gelişmekte
olduğunu gösterir. Diğer yandan, aynı durum, sosyal psikolojinin diğer bilimlerle birçok alanlarda
kaynaştığını ve bugün sosyal bilimlerde disiplinlerarası yaklaşımının geçerli olduğunu belirtir
(Kağıtçıbaşı, 2004).
Sosyal psikolojinin vazgeçilmez sorularından biri “Birey mi toplumu, toplum mu bireyi
etkiler?” sorusudur. Bu soru dikkati bireyin çevresiyle etkileşimi noktasına çeker. Birey ve çevresi
arasında bu etkileşim hemen hemen hiç kesilmeyen karşılıklı bir ilişki içermektedir. Bu nedenle
insan davranışlarının anlaşılması ve yorumlanması kolay değildir. Çünkü her davranışı ve
yaşantıyı etkileyen çok çeşitli etmenler vardır.

2.2.SOSYAL PSİKOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI
Toplumların sosyal psikolojik temelleri üyelerinin statü ile rol davranışları ve bu
davranışları öneren ve onaylayan normlar ile normların dayandığı değerlerden oluşur. Bunun yanı
sıra, sosyal psikoloji, birey ile toplum arasındaki çatışmanın bilimidir. Sosyal psikolojinin ilgi
alanını, ideoloji (bilişler ve sosyal temsiller) ve iletişim olguları oluşturmaktadır. Birey ve
grupların, eylem ve iletişimleri ön yargılar, kalıp yargılar, inançlar, tutumlar vb. ile kuşatılmıştır;
bunlar toplumun, bireyler arası, bireyler ve gruplar arası veya grupların birbirleri arası ilişkileri
düzeyinde oluşan sosyal temsillerini ifade etmektedir (Moscovici, 1994).
Moscovici (1992), bir çalışmasında, sosyal temsillerin sosyal psikolojinin başat kavramı;
yaşam ile düşüncenin ise sosyal psikolojinin öncelikli alanı olduğunu öne sürmektedir.
Moscovici’ye göre, bu disiplin modern dünyanın antropolojisidir ve istikrar ve denge sorunları
yerine değişme sorunları ile ilgilenmektedir. Sosyal psikolojide bu anlayış hem daha geniş bir
zihinsel ve sosyal olgular yelpazesini keşfetmeyi hem de çağdaş kültürün ve deneyimlerin
bağlamında tanığımız şeyleri daha iyi kavramamızı sağlamaktadır.
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2.2.1. Toplumsallaşma, Sosyal Çevre, Sosyal Yapı, Norm, Rol, Statü Kavramları
Birey ve toplum ilişkisini incelerken bilinmesi gereken bazı kavramlarla karşılaşmaktayız.
Toplumsallaşma (sosyalleşme) süreci, toplumun yapısı, normları, kuralları, rol ve statü tanımları,
değerleri ve kültürü kısacası sosyal çevre, tarafından oluşturulan merkezde bireyin ve sosyal
çevrenin etkileşiminin olduğu tüm kavramlar sosyal psikolojin ilgi alanı içinde açıklanmaktadır.
Sosyal değerler, standartlar, gelenekler, âdetler, töreler, folklor, yasalar gibi etkenler sosyal
çevrenin içinde yer almaktadır. Belli bir sosyal çevredeki ekonomik, kültürel, toplumsal ilişkiler
bütünü sosyal yapı olarak isimlendirilmektedir. Sosyal yapı, toplumda belli olayların nasıl
örgütlendiğini açıklar. Sosyal yapıya göre belli davranış kodları ve roller benimsenir.
Normlar, stereotipler (kalıp yargılar), gelenekler, değerler, güç ilişkileri, kodlar, ritüeller
sosyal yapıyı oluşturur. Bu yapı içindeki sosyal normlaryani yazılı olmayan toplumsal kurallar
önemli bir yer kapsar. Birçok durumda diğerlerinin bizden nasıl davranmamızı beklediğine ilişkin
bir fikrimiz vardır. Bu, sosyal normlar tarafından oluşturulur. Sosyal normlar grup normlarını ve
kültür normlarını kapsar. Normların oluşması birdenbire olmaz, bir süreç gerektirir. Ancak bir kere
benimsendikten sonra dinamik baskı araçları şekline dönüşür. Grup normlar, grup içinde nasıl
davranılacağı konusunda bilgi verir. Diğerleri tarafından kabul edilmek önemlidir. Bu normlar
belli bir grubun üyelerine özgüdür. Kültür normları ise bir kültürün tüm üyeleri için geçerlidir.
Toplum içindeki tüm üyelerin birer rolü vardır. Her sosyal durum bir rol tanımını
getirir. Katılımcılardan belli rolleri yerine getirmeleri beklenir. Sosyal roller, insanların
birbirleriyle nasıl iletişim kuracağını ve ne söyleyeceğini de belirler. Rol gereklilikleri insan
davranışını belirler (Morgan, 1981).
2.2.1.1.

Toplumsallaşma

Toplumlar sürekli bir değişim içindedir. Bir bireyin, bir ömür boyu devam eden ve toplum
içindeki varlığını sürdürme çabalarının tümü toplumsallaşma (sosyalleşme) olarak adlandırılır.
İnsanın çocukluktan yetişkinliğe uzayan süreçte toplumun bir üyesi hâline gelme durumu
toplumsallaşmadır. Ailesinin akraba ve komşuluk çevresinin, kent ve köyünün, ulusunun bir
parçası olduğunu öğrenmesi durumudur.
Toplumsallaşma sürecinde toplumsal değerler veya genel bir terimle bilgi, yeniden
şekillenmektedir. Kişi açısından düşünüldüğünde kişinin toplum içinde, topluma göre
toplumsallaşması; toplum açısından bakıldığında ise toplumun bireyi toplumsallaştırması, onu
toplumsal değerlerle donatması söz konusudur. Bazı yazarlar kendi kendine toplumsallaşmadan
bahsetmekte iseler de toplumsallaşma esasen kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. Kişi
açısından toplumsallaşma çocukluk çağlarında çok hızlı bir öğrenme, ileri yaşlarda ise kişilik
belirginleştikçe hızını kaybeden bir süreç olarak bütün hayat boyunca devam etmektedir (Başaran,
1996).
Toplumsallaşma bir şekilde kişinin toplum içinde bir kimlik edinme süreci olarak da ele
alınabilir. Özellikle rol ilişkilerinde sergilenen toplumsal kimlikler, tutum ve davranışlara anlam
vermekte ve onları yönlendirmekte, böylece endişeler, depresyon ve düzensiz davranışlar
önlenmektedir. Kişinin toplum içinde ne tür toplumsallaştığının göstergesi, toplum tarafından
aktarılmış toplumsal değerlerin ve normların, kişinin tutum ve davranışlarına yansıması ve bu
davranışların gözlenebilirliğidir.
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Toplumsallaşma, belirli sosyo-kültürel normlara ve beklentilere uyma davranışı
oluşturarak, toplumda yaşayan bireylerinin uyma davranışı göstereceği varsayımından yola
çıkarak, kişiyi biçimlendirmektedir. İnsanların benzer davranışlar göstermesi kültürün insanlarda
biçimlendirdiği ortak bir kişilik türü ile açıklanmaktadır.
Toplumdaki belirli bir kültürel yapı toplumu oluşturan bireyleri etkileyerek bireylerin
toplumsal ilgileri, istekleri ve ihtiyaçlarının şekillenmesine yol açmaktadır. Bu kültürel yapı ve
kişinin öğrenme davranışı arasında önemli bir ilişkisi vardır. Kişinin öğrenme süreci kişiliğini
doğrudan etkileyen etkenler arasındadır. Bu durumda birey, içinde bulunduğu kültürel yapıda
öğrendiklerinin yanında yeni özellikler de elde ederek kişiliğini şekillendirmektedir. Bu öğrenme
süreci toplumdaki kültürel ögelerin etkisi ile anlamlı bir bütünlük sergilemektedir.
İnsanların topluma uyumu, toplumsal yaşamın kurulabilmesi ve sürdürülebilmesinin temel
şartıdır. Sosyal yaşamımızda neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstererek, davranışlarımızı tespit
edilen ölçütlere göre değerlendiren ve davranışlarımızın gerçekleşmesine imkân tanıyan bir sosyal
kontrol mekanizması vardır. Sosyal kontrol mekanizmaları, toplumsal kurallar ve davranışlar
açısından kurallar ve davranışlar açısından karşılaştığımız değerler ve normlarla yakından ilgilidir.
Sosyal kontrol, toplumu oluşturan bireylerin nasıl hareket edeceklerini tahmin edebilmemizi temin
eden mekanizmalardır. Amacı toplumsal düzenin iyi işlemesi, yok olmaması ve varlığını
sürdürmesidir (Güney, 2006:81).
Sosyal kontrol mekanizmaları bireylerin toplumda geçerli olan belirli temel normlara
uyarak sosyal işlerin istenen sonuçlarla gerçekleşmesini sağlarlar. Böylece toplumun sosyal ve
kültürel yapısı, değerleri; norm, rol ve statü tanımlarının içeriklerinde şekillendiği görülmektedir.

2.2.1.2 Norm
Her çeşit toplumda beklenen davranışlarla ilgili, standartlaşmış genellemeler norm olarak
karşımıza çıkar. Normlar, toplumsallaşmanın temelinde bulunmaktadır. Toplumsal etkileşim
sonucunda alışkanlık şeklini alan davranışlar belirli kurallar veya emredici standartlar biçiminde
örgütlendirilince sosyal norm oluşur (Altay, 1971’den aktaran, Güney, 2006). Toplum hayatının
düzenli bir şekilde devam etmesini sağlayan sosyal normlar, toplumsal yaşam içindeki bireylerin
nasıl hareket edeceğini belirleyen yazılı ve yazılı olmayan kurallar topluluğudur. Toplum içinde
hangi davranışın uygun, hangisinin uygun olmadığını belirleyen kurallardır.
Normlar insan davranışlarının kendine göre ölçüldüğü, değerlendirildiği ölçütlerdir.
İnsanlar arası ilişkilerin nasıl, nerede, ne ölçüde yürütüleceğini belirleyen ortak kurallardır.
Normları bireyler tek başına oluşturmazlar, bu nedenle normlar kolektif bir özellik taşırlar. “Grup
normlarının oluşumu için gerekli bir koşul, ortak güdüleri ve sorunları olan bireylerin belirli bir
süre boyunca etkileşimde bulunmalarıdır. Birey, tek başına sosyal bir norm oluşturamaz.”
Normların önemli bazı nitelikleri şöyle sıralanabilir:
•

Normlar, grup üyelerinin davranışlarını etki ve baskı altına alarak düzenleyen kolektif
değer yargılarıdır.

•

Normlar, grubun çoğunluğu tarafından, üyeler için önemli davranışlar olduğu için
geliştirilirler.
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•

Normlar, üyelerin bireysel düşünce ve duygularını tamamen ortadan kaldırmaz, sosyal
baskı altına alır. Grup normları bireysel arzu, istek ve inançların temsilcisi değildir.

Toplum içinde işlerin yürümesi için, onları düzenleyecek, sınırlandıracak olan bu kurallar yani
normlar yanında statü ve rollerden de söz etmek gerekir. Çünkü normlar statü ve rollerin ayrılmaz
bir parçasıdır. Norm olmaksızın statü ve rollerden söz edilemez.
“Bireylerin toplumda bulundukları bu yer ve konuma toplumsal statü, bu duruma bağlı olarak
elde ettikleri hak ve görevlere de toplumsal rol denir.”
2.2.1.3. Statü
Statü, bir sosyal sistemde yer alan bireyin yeri hakkında toplumun diğer üyelerinin yaptığı
olumlu veya olumsuz nitelikteki değerlendirmelerdir. Yine statü, bireyin çocuk, yetişkin, doktor,
mühendis, Türk, Müslüman vs. gibi kim olduğunu belirler. Bireyler içlerinde bulundukları
toplumda birden fazla statüye sahiptirler. Bir kişi ailede baba, iş yerinde yönetici, arkadaş
grubunda yaşlı olabilir. Herhangi iki birey birbirinden oldukça farklı güdü ve karaktere sahip olsa
bile onlar gözlenebilir. Davranışları aynı statüde olmaları hâlinde benzer olacaktır. Mesela;
doktorların kişilikleri farklı olmasına rağmen gözlemlenen davranışları birbirine çok benzer. Statü,
kişiler arası ilişki yapılarını düzenleyen davranış kalıpları, davranış kuralları konusunda bireye
bilgi vererek onun sosyalleşmesini sağlar.
Bir davranış düzlemi içerisindeki düzenlenmiş davranışlar olan statü davranışları, genel
olarak başkalarıyla karşılaştırıldığında, bireyin sosyal yerinin neresi olduğunu anlatır ve bireyin
gruptaki pozisyonunun saygınlığını ifade eder.
Statü doğuştan ve sonradan kazanılan statü olmak üzere ikiye ayrılır. Doğuştan kazanılan
statü, bireyin herhangi bir gayret ve çabası olmaksızın sahip olduğu statüdür. Söz gelimi; cinsiyet,
arkadaşlık vb. Sonradan kazanılan statü ise bireyin kendi gayret ve çabası sonucu oluşan statüdür
(Kağıtçıbaşı, 2004).
Statüler,kültürel yapı içinde şekillenir ve bir değer kazanırlar. Bu nedenle sosyal statüler
toplumdan topluma farklılıklar gösterebilirler. Toplumların kültürel yapılarına göre statüleri
belirleyen birçok faktör vardır. Bu faktörleri şöyle sıralayabiliriz: Yaş, cinsiyet, eğitim ve öğrenim
durumu, maddi durum, ırk, medeni durum (Güney, 2006:76).

2.2.1.4.Rol
Bireyler yaşadıkları toplum içerisinde bir role sahiptirler. Bireylerin toplumda bulundukları
bu yer ve konuma toplumsal statü, bu statüye bağlı olarak elde ettikleri hak ve görevlere de
toplumsal rol denir. Her sosyal durum bir rol tanımını getirir. Katılımcılardan belli rolleri yerine
getirmeleri beklenir. Sosyal roller, insanların birbirleriyle nasıl iletişim kuracağını ve ne
söyleyeceğini de belirler. Rol gereklilikleri insan davranışını belirler. Birey kendi rolünü
benimserken çevresindeki gruplardan etkilendiği kadar kitle iletişim araçlarından da etkilenir.
Rol, bireyin diğer bireylerle ilgili davranışlarında beklenen hareket kalıplarını ifade eder.
Statü, bireyin kim olduğunu belirlerken rol, ne yapması gerektiğini belirler. Kişi mesleğiyle ilgili
rolde işçi; aile içinde baba; sosyal rolde kurul başkanı vs. olabilir. Belirli bir rolü etkileyen çevre
rollerin tümü bir rol takımını oluşturur. Bir role ilişkin beklentiler kesinlikle değişik ya da karşıtsa
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muhtemelen bir rol çatışması yaşanır. Eve iş götürmesi istenen bir çalışanın karısının şiddetli
tepkisi karşısında ne yapacağını bilemeyişi rol çatışmasına örnek olabilir (Gültekin, 2009).
Rol bir statüden beklenen bir davranış olarak görüldüğünden davranışlardaki farklılıklar
statüdeki farklılıklarla birlikte incelenmektedir. Onun için rol davranışı standartlaşmış ve
kurumsallaşmış bir davranıştır. Rol statünün dinamik yönü olarak görülmelidir.
Rolün kişideki önem derecesini belirleyen iki özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi,
rolün büyüklüğü ya da rolü benimsemedir. Rolü benimseme, kişinin role ilişkin olarak kabul
edilmiş ifadesidir; ancak bu ifade ya da benimseme kişinin sosyal statüsü ve oynadığı role göre
değişir. Bu role ilişkin kişinin atfettiği önem büyüktür ve önceliklidir. Diğer özellik ise rol
mesafesi olup bireysel ve yerleşik rol arasındaki keskin ayrılığı tanımlamaktadır. Ayrıca role
bağlılık da rolün önemini belirleyen bir etmendir. Role bağlılık ve role uzaklık kişinin yaş, cinsiyet,
eğitim ve diğer ilgili değişkenlerini de içine alan statüsüne bağlıdır. Örneğin; evli bir kadın, eş
rolüne, çalışmayan bir ev kadınından daha uzak olabilir ve eş rolünü düşük düzeyde benimsemiş
olabilir (Tekarslan ve ark., 2000).
Statü, belirli bir zamanda bir kişi tarafından işgal edilen bir bir konum ya da yürütülen bir
işlevdir. Rol, belirli bir statüyü işgal eden kişiden beklenen davranışların rantıdır. Rol bir statüden
beklenen davranışlar olduğundan davranıştaki farklılıklar statüdeki farklılıklarla birlikte gitme
eğilimindedir. Toplumda bireysel davranışın oluşumunun belirleyicileri arasında başkaları
tarafından etkileme çabaları önemli rol oynar. Bu etkileme çabaları roller şeklini alır ki bu roller
belirli bir statüye bağlıdır. Kişiler rolleri; başkalarını gözlemlemek, taklit etmek ve gerektiğinde
de müdahale ederek öğrenirler. Roller, birçok kişi tarafından aynı şekilde oynandıkları için yerleşir
ve kişiden beklenir hâle gelirler.
Toplumsal rollerin işlevlerinden birisi iş bölümünü sağlamasıdır. Çünkü rol farklılaşması
ile sağlanan iş bölümü, grup üyeleri arasında önemli bir motive edici faktör olan grup hedefinin
elde edilmesini kolaylaştırır. Rollerin ikinci işlevi, grubun varlığına düzen getirmesidir. Roller,
kişinin kendi davranışları hakkındaki beklentilerini gösterir. Bu şekilde grup hayatı düzenlilik
kazanmış olur. Roller ayrıca bize kim olduğumuzu, kendimize ait benlik tarifimizi şekillendirir.
Toplum bireyin bir role sahip olmasını ister, bireyden bunu bekler. Aynı şekilde grup içinde de
karışıklılığın olmaması için bireyin bir role ihtiyacı vardır.
2.2.2. Gruplar ve Davranış
İtalyanca 'gruppa' kelimesinden geldiği sanılan 'grup' kelimesi belirli bir süre içinde, belirli
hedeflere ulaşmak için rolleri devrederek sosyal ilişkileri devam ettiren kişilerin meydana getirdiği
topluluğu ifade etmektedir. Bir topluluğun grup olarak nitelenebilmesi için şu beş özelliğe sahip
olması gerekir (Soydan,1975:279’dan aktaran, Güney, 2006:137):
1.Ortak davranış güdüsü
2.Kişiler arası ilişkileri düzenleyen ortak normlar
3.Grup içindeki üyelerin durumlarını bildiren rol ayrımının varlığı
4.'Biz' duygusu
5.Bu şartların belirli bir süre için varlığı
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Kişiler grup içinde başka grup dışında başka davranmaktadırlar. İnsanlar genelde yanlış bile
olsa gruba uyma eğilimi gösterirler.
İnsanlar daima bir grubun üyesi, parçası olmak isterler. Böylece birtakım ihtiyaçları
herhangi bir şekilden grup üyesi olarak daha iyi karşılanır. Kişi grubun üyesi hâline geldikçe
davranışları değişir, grubun dili ile konuşmaya başlar, birtakım normları kabul eder.
Grup kararlarına katılma sosyal bir ihtiyaçtır. Hiyerarşik bir grupta ast kendini kararlara ne
kadar çok katılmış hissederse kendini o kadar gruptan hissedecektir. Katılma ile kararların kalitesi
de iyileşecektir. Grup kararları bireysel kararlara nispeten daha kaliteli ve isabetlidir.
Herhangi bir sorunun çözümünde grubun bu işi bireyden daha iyi yapabileceği iddiası iki
bakımdan doğrudur:
•

Sorunu arama çalışmasına daha çok kişi katılır.

•

Üyeler arası sürekli ilişki neticesi yanlışlar sürekli düzeltilir.

Bir sorun çözümünde, araştırmalar grubunun riske girme eğiliminin bireye göre daha fazla
olduğunu göstermiştir. Acil kararlar genellikle gruplar tarafından değil, bireyler tarafından verilir.
Fakat bireysel çabuk karar, yanlış karardaki rizikoyu da içerir. Bu yüzden geciken fakat doğru olan
grup kararı tercih edilmelidir.
Lewin'in başlattığı grup dinamiği çalışmaları, sosyal psikolojide küçük gruplar konusundaki
kavramsal gelişmeleri daha da çok etkilemiştir (Kağıtçıbaşı 2004).
Grubun Bireye Etkisi ( Grup Dinamiği)
Genellikle grup-birey ilişkilerine yönelen araştırmalar ve kuramsal yaklaşımlar üç
kısımda toplanabilir. Bunlardan birincisi, grup içinde norm gelişmesi ve bireyin bu norma
uyması ile ilgili çalışmalardır. İkinci kısımda, grubun bireyin tutum değişimi ile ilişkisi
incelenmekte grup bireyde tutum değişmesi yaratan ya da buna engel olan bir güç olarak ele
alınmaktadır. Üçüncü kısım araştırmalarda da grubun iş üretimi ile bireyin iş üretimi
karşılaştırmakta ve bireyin verimliliğine grubun etkisi incelenmektedir. Grup - birey ilişkileri
aynı zamanda riske girme davranışı içinde ele alınmaktadır.
Bütün bu araştırmaların ortak noktası, yukarıda da belirtildiği gibi, bireye önem
verilmesidir. Ancak birey tek başına değil, grup içinde ve grupla etkileşim hâlinde ele alındığı
için bu araştırmalar esas itibariyle sosyal psikolojik niteliktedir. Bu kısım grup dinamiği,
grubun etkileri ve bu etkilerin hangi süreçlerle oluştuğunu kapsamaktadır. Grup dinamiği
deyince, genellikle, bir grup içinde oluşan sebep - sonuç ilişkilerinin oluşması ve işleyişi akla
gelmektedir (Kağıtçıbaşı, 2004:261-262).

Bireyin Birey Üzerindeki Normatif Etkisi:
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Birey, grup içinde, yalnız olduğu zamankinden farklı davranmaktadır. Grup hiyerarşisi
içinde acaba hangi üyeler grup normlarına daha çok uyarlar ya da grup normlarına uyma
bakımından üyeler arasında fark var mıdır? Dittes ve Kelley (1956) yaptıkları bir deneyle bu
soruları cevaplandırmışlardır (Akt. Kağıtçıbaşı, 2004:262-265):
Bu deneyle bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bunlar bir süre beraber çalıştıktan
sonra, grup üyelerinin her birine grubun kendisini ne derece kabul ettiği, ona ne kadar
değer verdiği hakkında bilgi verilmiştir. Aslında grup içinde birbirinden pek farklı
olmayan bu deneklerin bazılarına “Grup seni seçti; sana değer veriliyor, grup içinde
kalman isteniyor.” şeklinde bilgi verilirken diğer bazılarına "Seni isteyenlerde var,
istemeyenler de ortadasın, durumun ilerde iyileşebilir de kötüleşebilir de." şeklinde
bilgi verilmiştir. Bir üçüncü kısım üyelere ise "Grup seni seçmedi, grup içinde olman
fazla değerli görülmüyor." denmiştir.
Aslında bu bilgilerin hepsi asılsızdır ve grup içinde deneysel olarak statü farklılaşması
ve hiyerarşi oluşturmak için araç olarak kullanılmıştır. Oluşturulan üç statü kesimi
içinde grup normuna en fazla uyma davranışı, kendilerini grubun kısmen
kabullendiğini sanan orta düzeydekilerde görülmüştür. Bu üyeler, grubun desteğini bir
dereceye kadar kazandırmışlardır ama durumları pek sağlam değildir. Grup desteğini
tartışmasız şekilde sağlama almak veya reddedilmek kendi ellerindedir. Bundan ötürü
de yerlerini sağlamlaştırmak ve statülerini yükseltmek için bu üyeler grup normlarına
en içten bağlanmışlar ve büyük bir hevesle normlara uyma davranışı göstermişlerdir.
Bu davranışları grup içinde görüldüğü gibi, yalnızlarken de görülmüştür, demek ki
"bunlarda benimseme ile uyma" söz konusudur.
En alt statü düzeyindeki grup üyelerinde de ortadakiler kadar olmamakla beraber
uyma davranışı görülmüştür. Ancak bu üyeler sadece grup içindeyken grup normunu
kabullenmişler ve ona uyma davranışı göstermişler, yalnız oldukları zaman ise normu
reddettikleri görülmüştür. Demek ki bu kesimde benimseme değil, itaat ile uyma söz
konusudur. Bu itaat, yani gruba uyar gözükme, gruptan tamamen atılmamak içindir.
Grup tarafından beğenilmediklerini bildiklerinden bu en düşük statüdeki üyeler için
grup, cazibesini bir dereceye kadar kaybetmiştir. Bundan ötürü, grubu cazip bulan ve
grup içinde yükselme çabasında olan orta statü kesiminden daha az gruba uyma
davranışı göstermektedirler. Zaten en altta olduklarından, grup normuna uymamakta
kaybedecekleri fazla bir şey yoktur. Yani statülerinin daha fazla düşmesi söz konuşu
değildir.
En üst statüde olanların uyma davranışının da ortadakilerden daha az olduğu
görülmüştür. Bu ilginç bulgu tahminlere ters düşmektedir. Bir grubun en ileri
gelenleri, liderleri, o grubun normlarına en çok uymazlar mı? Bu araştırma bulgularına
göre, hayır. Çünkü grup tarafından sevilen, kabullenilen lider, güven duygusu
içindedir; kazanabileceği kadar statü kazanmış demektir, statüsünü yükseltmek için
normlara büyük bir titizlikle uyması gerekmez. Bu bakımdan ortadaki üyeden daha
rahattır. Hollander (1958) da lidere "özgür davranabilme yetkisi" atfederek bu olguyu
açıklamıştır. Hollander' a göre lider hem uyma hem uymama davranışları gösterir.
Şöyle ki, önce grubun normlarına sıkı sıkıya uyarak statüsünü yükseltir ve lider olur.
Ancak liderliği
iyice kabul edildikten sonra, bir dereceye kadar grup
normlarından bağımsız davranışta bulunma özgürlüğüne sahip olur.
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Bu küçük grup deneyinin sonuçlarının toplum için de önemi vardır. Orta sınıf
üyelerinin ya da orta sosyo-ekonomik düzeyde olan kimselerin genellikle toplumsal
normlara en çok uyanlar oldukları bilinmektedir. Toplumsal normlara uymama
davranışı ise daha çok alt sosyo-ekonomik kesimlerde görülür. En yukarı sosyal
tabakalardaki kimselerin ise davranışlarında daha serbest oldukları gözlenmiştir.
Dittes ve Kelley'in bu araştırması bize grup yapısıyla grup normuna uyma davranışı
arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermekte, aynı zamanda da bir küçük grup
araştırması sonuçlarından toplum hakkında bazı bilgiler edinmemize yardımcı
olmaktadır.
Dittes ve Kelley’in araştırmasında en alt statüdeki üyelerin gruba pek değer
vermediklerini fakat gene de gruptan atılmamak için itaat türünde bir miktar uyma
davranışı gösterdiklerini söylemiştik. Burada bir soru akla gelebilir: İnsan değer
vermediği bir grupta kalmayı niçin istesin?
Bu soruya cevap vermek için Thibaut ve Kelley'in (1959) geliştirdiği "karşılaştırma
düzeyi" ve "diğerleriyle karşılaştırma düzeyi" kavramlarını kullanabiliriz. Homans da
(1961) benzer bir görüş ortaya atarak sosyal davranışı, etkileşimin kişiye sağladığı
ödül ile ona maliyeti arasındaki bir alışveriş olarak kavramlaştırılmıştır.
Bu görüşlere göre, grubun, bir üyesi için değeri, ona sağladığı çıkar (ödül) ile ona
maliyeti arasındaki fark olarak kavramlaştırılabilir. Bu davranışçı kuramsal çerçeve
içinde, bir kimsenin ait olduğu gruptan bazı beklentileri vardır. Bu beklentiler belirli
bir düzeydedir. Eğer grup bu "karşılaştırma düzeyinin" üstündeyse kişi için caziptir.
Altında
ise
değildir.
Ancak, kişi ait olduğu grubu, katılması mümkün olan diğer gruplarla da
karşılaştırır. Buna da "diğerleriyle karşılaştırma düzeyi" denilir. Kişi için pek değerli
olmayan bir grup, gene de o kişinin girebileceği diğer gruplardan daha iyi ise kişi o
grupta kalır. Demek ki bir grup kişinin "karşılaştırma düzeyinin" altında olup
"diğerleriyle karşılaştırma düzeyinin" üstünde olabilir. Dittes ve Kelley'in
araştırmasındaki
en
düşük
statülü
üyeler
için
de
böyle
bir
durum söz konuşu olmuş olabilir. Demek ki sorun, kişinin seçenekleri olup
olmamasına da bağlanmaktadır.
Benzer bir ayrım, "üyelik grubu" ile "atıf ya da "özenme grubu" kavramları arasında
yapılmaktadır. Şöyle ki, bir kimse A grubunun üyesi iken B grubunun üyesi olmayı
isteyebilir, B grubunun değer ve normlarım benimseyebilir. Bu durumda, A grubu
onun hem "karşılaştırma" hem de "diğerleriyle karşılaştırma" düzeylerinin altındadır.
Böyle bir üye, ancak zorunlu olduğu sürece A grubunda kalır. İlk fırsatta A' dan çıkıp
B' ye girmeye çalışır. A' da kaldığı sürece de A grubunun normlarına fazla uyma
davranışı göstermez (Kağıtçıbaşı, 2004).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal psikoloji konusunda karşımıza çıkan temel kavramların bilinmesi sosyal psikoloji
alanını oluşturan konuların anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu bölüm içindeki kavramlar sosyal
psikoloji alanının tüm kavramlarını kapsamamaktadır. Genel olarak en sık geçecek kavramlar
tanımlanmış, diğer önemli kavramların içerik konularından bahsedilmiştir. Bu kavramlar ilgili
bölümlerde zaten açıklanmaktadır.
Sosyal psikoloji, bir insanın davranışı, duyguları ve düşüncelerinin diğer insanların
davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini belirlemeye çalışır. Bireylerin toplum içindeki
davranışlarını ve insanların sosyal gruplara katılmaları sonucu ortaya çıkan davranışları inceler.
Sosyal olgulardan yola çıkarak insana ve topluma yönelir, insanın içinde yaşadığı toplumun veya
sosyal grubun özelliklerini ortaya çıkarır.
İnsan toplum, toplum insan etkileşimini inceleyen sosyal psikoloji, insanların
etkileşimlerine çok farklı yönlerden bakar. Toplumsal yaşamın temelinde etkileşim yatar. İnsanlar
içinde bulundukları toplumsal yapının unsurlarına ve kurallarına göre hareket etmek zorundadır.
Bu durum da toplumdan topluma ve bireyin kişilik özelliklerinin farklılaşması ölçüsünde
değişkenlik gösterir.
Sosyal çevre insanın şekillenmesinde çok önemli bir rol oynar. İnsanlar sosyal varlık
olmaları nedeniyle bir aile grubunun içinde doğar, toplum içinde temel kültür ögelerini öğrenirler.
Toplumsallaşma adı verilen bu süreç içinde, toplumsal değerlerin ve normların, kişinin tutumlarına
ve davranışlarına yansıması görülür. Sosyal yapı kavramı insanın haritası olma özelliğini
taşıyarak içinde norm, rol ve statü kavramlarını da barındırır. Norm, bir grup içinde hangi tür
davranışın uygun, hangi tür davranışın ise istendik olduğunu belirten kurallar sistemine denir.
Normlar ortak bir davranış biçimi, ortak tutum ve inançlar, yaptıkları işlerine karşı geliştirdikleri
ortak duygular olabilir.
Statü, bir toplumsal sistem içerisinde bireyin elde ettiği yeridir. Bu yer, insana toplumun
diğer üyeleri tarafından verilmiştir. Statü bireyin düşündüğü veya beklediği değil, toplum
üyelerinin kabul ettikleri yerdir. Belirli statülere sahip bireylerden istenen ve beklenen davranışlar
bütünü ise rol kavramı içinde tanımlanmaktadır.
Buraya kadar aktarılanlar göz önünde bulundurulduğunda, insanın bir toplumsal çevre
içinde diğer insanlarla ilişki kurarak yaşamını sürdürdüğünü, toplumun yaşayan bir organizma
olarak geliştiğini ve yaşadığını gördük. Sosyal psikoloji yaşamın her alanındaki ilişkileri ve bu
ilişkiler içinde kendimizi anlamamızda yol gösterici kavram ve konuları ele alır.
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Bölüm Soruları
1. “……….. insan davranışlarının, duygularının ve düşüncelerinin diğer insanların
davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini belirlemeye çalışır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sosyal psikoloji
b) Psikoloji
c) Sosyoloji
d) Metodoloji
e) İletişim
2. Birey mi toplumu, toplum mu bireyi etkiler? Sorusu, dikkati hangi noktaya
çekmektedir?
a) Bireyin çevresiyle etkileşimi noktasına çeker.
b) Bireyin incelenmesi noktasına çeker.
c) Toplumun incelenmesi noktasına çeker.
d) Toplum içinde grubun incelenmesi noktasına çeker.
e) Biryesel iletişimin içsel incelenmesi noktasına çeker.
3. “………….., bir çalışmasında, sosyal temsillerin sosyal psikolojinin başat kavramı;
yaşam ile düşüncenin ise sosyal psikolojinin öncelikli alanı olduğunu öne
sürmektedir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Moscovici
Spencer
Ross
Mc Doughall
Kurt Lewin

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin vazgeçilmez sorularından birisidir?
a) Sanat toplum için mi yapılır?
b) Birey mi toplumu etkiler yoksa toplum mu bireyi?
c) İnsanlar en çok hangi duygunun etkisinde kalır?
d) Kişiler nasıl ikna edilir?
e) Toplumsal ikna kabiliyetleri nelerdir?
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5. “……….. bu araştırması bize grup yapısıyla grup normuna uyma davranışı
arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermekte, aynı zamanda da bir küçük
grup araştırması sonuçlarından toplum hakkında bazı bilgiler edinmemize
yardımcı olmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Moscovici
Homans
Ditters ve Kelley
Allport
ross

6. “……… insan davranışlarının, duygularının ve düşüncelerinin diğer insanların
davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini belirlemeye çalışır.”
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal psikoloji
Sosyoloji
Halkla ilişkiler
Normlar
Hukuk

7. Bir topluluğun “grup” olarak nitelendirilmesi için hangisi gerekmemektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortak davranış güdüsü
Kişiler arası ilişkileri düzenleyen ortak normlar
Biz duygusu
Bu şartların belirli bir süre için varlığı
Kişisel çıkarlar

8. Sosyal psikolojinin ilgi alanını, ……………….. ve iletişim olguları oluşturmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

İdeoloji (bilişler ve sosyal temsiller)
Normlar
Hukuk
İletişim
Sosyoloji

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin klasik konularından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal biliş
Sosyal güdülenme
Sosyalleşme süreci
Dil ve bilişsel faaliyetler
Teknoloji
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10. “Sosyal psikoloji …………………….. düzeyindeki olayların karşılıklı etki durumu
ile ilgilidir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplum-grup-birey
Normlar-toplum-birey
Grup-normlar-birey
İletişim-normlar-toplum
İletişim-birey-grup

Cevaplar: 1)a, 2)a,3)a,4)b,5)c,6)a,7)e,8)a,9)e,10)a
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3. SOSYAL PSİKOLOJİNİN TEMEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Bilimsel yöntem
3.2. Sosyal psikolojinin temel yöntemleri
3.2.1. Deneysel olmayan yöntemler
3.2.2. Deneysel yöntemler
3.3.halkla ilişkilerde kullanılan bazı araştırma uygulamaları
3.3.1. Kamuoyu araştırmaları, pazar araştırması ve ar-ge araştırmaları
3.3.2. Pazar araştırmaları
3.3.3. Ar-ge araştırmaları

48

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sosyal psikoloji araştırmalarında hangi bilimsel araştırma yöntem ve
tekniklerinden yararlanılır?

2.
3.
4.

Tümevarım-tümdengelim nedir?
Bilimsel araştırmanın amaçları nelerdir?
Tüketici davranışlarını anlamak, kamuoyu yoklamaları ile tutumlar
hakkında bilgi sahibi olmak için sosyal psikolojinin ampirik bilgilerinden
yararlanabiliriz.
Halkla ilişkiler alanında en sık kullanılan sosyal psikoloji araştırma yöntemi
hangisidir?

5.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım
Sosyal psikoloji alanında araştırmanın Sosyal psikolojinin ilgi alanını belirlemede
öneminin vurgusu,
araştırmanın önemini kavramak,
Sosyal psikoloji alanında kullanılan Sosyal psikoloji çalışmalarında kullanılan
bilimsel araştırma yöntemleri hakkında deneysel ve deneysel olmayan bilimsel
bilgi
araştırma yöntemlerini bilmek,
Bilimsel yöntemin mantığını hatırlamak,

Sosyal psikoloji çalışmalarında kullanılan
deneysel ve deneysel olmayan bilimsel
araştırma yöntemlerini bilmek,

Kamuoyu yoklamaları ve bilimsel alan Halkla ilişkilerde çok kullanılan bir yöntem
bağlanısını yapmak
olan kamuoyu yoklamalarında en çok anket ve
görüş alma gibi deneysel olmayan
yöntemlerin kullanılışını gözden geçirmek,
Pazar
araştırması
ve
araştırmalarının
Halkla
alanındaki yeri

AR-GE Pazar araştırması ve AR-GE gibi araştırmalar,
İlişkilerde tüketici tercihleri, alışkanlıkları ve dağıtım
uygulamaları gibi alanlarda sosyal psikoloji
araştırma
yöntemlerinin
uygulanışını
eşleştirmek.
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Anahtar Kavramlar
Araştırma yöntemleri, tümevarım, tümdengelim, anket, alan araştırması, Arge, pazar araştırması
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Giriş
Toplum içinde insan davranışları sadece sosyal bilimciler tarafından incelenmez. Sosyal
bilimler ortaya çıkmadan yazılmış pek çok değerli eser, insan davranışlarının derin nedenlerine
inebilmiştir. Sosyal bilimlerle uğraşmak sokaktaki herhangi bir kişinin olayları yorumlamasına
göre daha farklı bir durumdur çünkü sosyal bilimlerde fen bilimleri gibi bilimsel metodolojiyi
kullanmaktadır. Bilim tarihi incelendiğinde, fen bilimlerine göre, sosyal bilimlerin daha yeni bir
alan olduğu görülmektedir. Sosyal bilimlerin ilgi alanını oluşturan toplumsal olaylar ve insanların
toplumsal özellikleri metodoloji farklılıklarını getirmektedir. Dolayısıyla, sosyal psikoloji
araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, kendine özgü bazı özellikler göstermekte,
toplumsal olayları ve insanların toplumsal yönlerini incelemektedir. Toplumsal olaylar ve
insanların toplumsal özellikleri çok karmaşık bir yapıya sahiptir; bu nedenle de sosyal psikolojjide
genellenebilirliği yüksek kuram oluşturmak çok zordur. Pek çok kuramsal açıklama aynı olayı
açıklamak için kullanılabilmektedir.
Çok derin bir içeriğe yer vermeden, bilimsel yöntemin ayrıntılarına detaylı bir şekilde
girmeden sosyal psikoloji araştırmaları için önemli olan bilimsel yöntem içeriğine bu bölümde yer
verilmektedir.
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3.1. BİLİMSEL YÖNTEM
Bilimsel yöntemin önemli bir özelliği, döngüsel olmasıdır. Bu döngü, olgularla başlar,
kuram, hipotez ve tahminlerden geçerek tekrar yeni olgulara doğru yönelir. Burada olgu terimi,
değişik gözlemciler tarafından tekrarlanılan aynı gözlem sonucu anlamına gelmektedir. Kuram ise
en temel anlamıyla, fikirleri içeren bir sistemdir. Bu sistemde soyut kavramlar, bu kavramların
birbiriyle ilişkisi hakkında kurallar ve gene bu kavramları, gözlenen olgulara bağlama yolları
mevcuttur.
Bilimsel yöntemin döngüsel niteliğine bağlı olarak üç ayrı önemli süreci de içerdiğini
görüyoruz. Bunlardan ikisi temel mantık süreçleri olan tümevarım ve tümdengelimdir. Üçüncüsü
ise bunların doğal sonucu olan sınama-sağlamadır. Buradaki temel yaklaşım şu şekilde
açıklanabilir: 1) Gözlemi yapılan olgulardan bu olgulara uygun bir kuramın geliştirilmesi
(tümevarım). Yani burada tek tek gözlenen çeşitli olaylardan bunları açıklayan ortak, temel bir
ilkeye ulaşma çabası vardır. Bu ilk süreç kendi başına yeterli değildir çünkü akıllı kuramcılar aynı
olayları açıklayan birçok kuram geliştirebilirler. Bundan ötürü ikinci süreç gereklidir. 2) Birinci
süreçle ortaya konan kuramın çıkarsamalarının oluşturulması(tümdengelim). Burada, kuramdan
yola çıkarak belirli durumlarda ne olabileceğine dair tahminler ortaya konur. Bu süreç de gene
soyut, kuramsal düzeydedir. 3) Üçüncü süreçte olgular düzeyine dönüş vardır. Burada gözlemler
toplanarak ikinci süreçle(tümdengelimle) yapılan tahminlerin doğru olup olmadığı saptanır, yani
hipotez sınaması yapılır. Birçok zaman tahminlerle sınama için kullanılan gözlemler arasında bazı
farklar olduğu görülür. Böyle durumlarda, bu farklar yeni olgular hâline gelerek, kuramın
değiştirilmesine ve giderek tekrar tümevarım-tümdengelim-sağlama süreçlerini içeren yeni bir
döngüye temel teşkil eder (Kağıtçıbaşı, 2004:40-41).
Bilimsel araştırmanın amaçlarını Kağıtçıbaşı şu şekilde özetelemektedir(2004:40-41):
a) Olayların betimlenmesi: Bu betimleme çoğu zaman düzene koyma,
sınıflama şeklinde olur. Sınıflama ise olayların aralarındaki ilişkileri bulmaya doğru
önemli bir adımdır.
b) Olaylar arasındaki ilişkileri bulup çıkarma: Burada korelasyonlardan
faydalanarak çeşitli olayların birbirleriyle ilişki derecesi incelenir. İlişki saptanması,
bize sebep-sonuç belirleme olanağını vermez çünkü birbiri ile ilişkin olarak
değişiklik gösteren olay, birbirlerine nedensel bir bağla bağlı olmayabilir. Örneğin;
belli bir yöre halkı son birkaç seçimde hep belli bir partiye oy verme eğilimi
göstermiş olabilir. Fakat bu demek değildir ki o partiye oy vermek için o yöreden
olmak gerekir.
c) Olayları anlama ve açıklama: Burada amaç, nedensel ilişkilere varmaktır.
Örneğin; yukarıdaki belli bir yöre halkının belirli bir şekilde açıklanması için bazı
kuramlar ortaya atılıp sınanabilir. Bunu yapınca da olaylar arasındaki nedensel
ilişkiyi anlamaya başlayabiliriz.
d) Olayların önceden tahmini: Bu tahmin, yukarıdaki (b)’ye ya da (c)’ye
dayanabilir. Örneğin; o yöre halkı son birkaç seçimde belirli bir partiye oy verdiği
için bu seçimde de o partiye oy verecektir diye bir tahmin yürütebiliriz. Burada, bu
yöre halkının niçin o partiye oy verdiğini anlamadan sadece gözlemi yapılmış
ilişkilere dayanarak (b) görgül (ampirik) bir tahmin yapmaktayız. Diğer yandan,
daha ileri düzeydeki tahmin, (c)’ye dayanan ussal (rasyonel) tahmindir. Örneğin; o
yöre halkının, belirli gereksinimleri ve sosyo-ekonomik özelliklerinden ötürü bu
partiye, bu seçimde de özellikle tahmin edilecek olan durumun değişkenleri
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arasındaki ilişkiler farklılaşarak oy vereceğini tahmin edebiliriz. Bu tahmin olayın
nedenlerini anlamamıza bağlıdır. Görgül ve ussal tahminlerin doğru çıkma oranları
fazla farklı olmayabilir. Ancak, olursa ya da ortaya başka değişkenler çıkacak olursa
nedensel ilişkilerin kavranmasına dayanan ussal tahminlerin üstünlüğü açıkça
görülür.
e) Olayların kontrolü: Bilimin uygulamadaki bu en önemli amacı, böbrek
nakli ameliyatları, uzaya astronotların gönderilmesi gibi durumlarda
gerçekleşmektedir. Ancak, sosyal bilimlerin araştırdığı olaylar çok karmaşık ve çoknedenli olduğundan, bu bilimlerde kontrolden ziyade olaylara etki etme amaç olarak
düşünülebilir. Bu dahi, çoğu zaman erişilemeyen bir amaç olmaktadır. Örneğin;
sosyal bilimlerin araştırma ve bulguları, insanlar ve uluslar arasındaki çatışmaları,
yoksulluğu, nüfus patlamasını vb. sorunları etkilemekten aciz görünmektedir. Bu
durum da bize, sosyal bilimlerde daha etkin araştırmaların ne kadar gerekli olduğunu
göstermektedir. Bununla beraber, son yıllarda yapılan araştırma ve uygulama
çalışmalarının sosyal politikalar, eğitim ve gelişimdeki giderek artan etkisi göz ardı
edilemez.
3.2. SOSYAL PSİKOLOJİNİN TEMEL YÖNTEMLERİ
Sosyal psikoloji bilimsel bir disiplindir. Bilimi diğer bilgi türlerinden ayıran, sorularını
yanıtlamada kullandığı yöntemdir. Bilimi diğer bilgi türlerinden ayıran, sorularını yanıtlamada
kullandığı yöntemdir. Sosyal psikologlar belirli bir olguyu betimlemek, iki olgu arasında bir ilişki
olup olmadığını ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini araştırmak için çeşitli yöntemler
kullanmaktadırlar. İyi ya da kötü yöntem yoktur, uygun yöntem vardır. Uygun bir araştırma
yönteminin seçimi; araştırma sorusunun niteliği, eldeki mevcut kaynaklar ve birtakım etik konular
olmak üzere pek çok etmene bağlıdır. Bu, tıpkı bir yerden bir yere giderken tren, otobüs, uçak,
gemi gibi mevcut ulaşım aracı seçeneklerinden birini seçmeye benzer. Bunlardan hangisiyle
yolculuk yapacağınız, para durumuna, hava durumuna, ne kadar vaktiniz olduğuna, seyahat
konforu anlayışınıza ya da bu araçlara ilişkin güvenilirlik algınıza göre değişebilir (Arkonaç,
1998).
Sosyal psikoloji araştırmalarında veri toplamak için hazır bilgiden yararlanmak, soru
sormak, davranış gözlemi yapmak ve deney yapmak gibi bilimsel araştırma yöntem ve
tekniklerinden yararlanılır (Karasar, 2010).
Aşağıda görüleceği gibi, her bir araştırma yönteminin kendine özgü güçlü yanları ve
sınırlılıkları vardır. Sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini deneysel yöntemler ve
deneysel olmayan yöntemler olmak üzere iki geniş kategoride toplamak mümkündür (Arkonaç,
1998).
i. Deneysel Olmayan Yöntemler
Hogg ve Vaughan’ın (1995) aktardığına göre deney, olgular arasındaki neden-sonuç
ilişkisini göstermenin tek yolu olduğundan, daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Hatta bilimsel
yöntemin deneyle eşit tutulduğu bile söylenebilir. Deneyin mümkün ya da uygun olmadığı
durumlarda sosyal psikologlar deneysel olmayan diğer yöntemleri de kullanmaktadırlar. Bu
yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalardan nedensel bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Bu
tür araştırmaların sayısal veri elde edilebilenlerinde değişkenler arasındaki korelasyon araştırılır.
Bunlar korelasyon yöntemi olarak adlandırılabilir. Örneğin; bir sosyal psikolog nüfus yoğunluğu
(metrekareye düşen insan sayısı) ile suç oranı arasındaki ilişkiyi araştırdığı bir çalışmada, bu iki
değişken arasında olumlu bir korelasyon elde etmiş olabilir. Yani, nüfus yoğunluğu arttıkça suç
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oranının da arttığı sonucunu elde edebilir. Bu sonuca dayanarak, nüfus yoğunluğunun suç oranı
artışına neden olduğu iddia edilemez. Belki de bir üçüncü değişken bu iki değişken arasındaki
ilişkinin ortaya çıkmasına yol açıyor olabilir. Örneğin; üçüncü bir değişken olarak yoksulluk hem
yüksek nüfus yoğunluğundan hem de yüksek suç oranından sorumlu olabilir.
Doğal Gözlem
Belirli bir davranış konusunda doğrudan ve betimsel bilgi edinmenin yolu doğal
gözlemdir. Bu tür araştırmalarda davranışa neden olan içsel süreçlere, yani duygu, düşünce, tutum
veya niyetlere ilişkin bir veri elde edilemez ancak söz konusu davranışın ortaya çıkış süreci
incelenebilir. Doğal gözlem söz konusu sosyal davranışı sistematik bir biçimde gözlemeyi,
kaydetmeyi (not tutmak ve/veya videoya çekmek) ve kodlamayı içermektedir. Akla gelebilecek
tüm doğal mekânlarda doğal gözlem yapılabilir; okul, ev, sokak, fabrika, hastane, alışveriş
merkezi, otobüs ya da uçak terminali, tren istasyonu vb. (Bilgin, 2000) . Bu yöntemde, gözlenen
sosyal davranışa hiçbir müdahalede bulunulmaz. Sosyal davranış kendiliğinden gerçekleşir.
Araştırmacı gözlemini bazı durumlarda görünmeden (sokakta bir ağacın ya da duvarın arkasına
gizlenerek) gerçekleştirebilir. Diğer durumlarda bu mümkün olmadığından araştırmacı gözlediği
grup ya da topluma katılır ve hatta bir süre onlarla yaşayabilir. Bu durumda katılımcı gözlem
gerçekleştirmiş olur (Hogg ve Vaughan, 1995) .
Doğal gözlem yoluyla pek çok sosyal davranış hakkında veri toplanabilir. Kız ve erkek
üniversite öğrencilerinin kendi cinsiyetlerinden ve karşı cinsiyetten kişilerle konuşurken aralarında
ne kadar fiziksel mesafe bırakmayı tercih ettiği; dolmuş şoförleri ya da özel araç sahiplerinin trafik
polisi yokken trafik kurallarına ne kadar uyduğu; bir protesto kitlesi ve polis arasındaki gerilimin
nasıl başladığı, geliştiği ve sonlandığı; futbol taraftarlarının stadyumda ne tür davranışlar
gösterdiği, bunlardan sadece birkaçıdır.

Anket (Survey)
Sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntemlerinden biri de anket (survey)
yöntemidir. Anket yöntemi ile bir davranışın ya da bir tutumun bir toplumda ya da belli bir grupta
görülme derecesi ve bunların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey vb. etmenlerle
nasıl bir ilişki içinde olduğu araştırılmaktadır. Örneğin; lise gençliğinde uyuşturucu kullanma
yaygınlığı nedir, uyuşturucu maddeye yönelik tutumlar nelerdir ve liselilerin uyuşturucular
hakkındaki bilgi düzeyi nedir sorularına bu yöntem ile yanıt aranabilir. Ayrıca, uyuşturucu
kullanma ve bu konudaki tutum ve bilgi ile cinsiyet, anne-baba eğitimi, sosyal sınıf vb. değişkenler
arasındaki ilişki de incelenebilir. Anket yöntemi kullanılarak araştırılan konular çok çeşitlidir.
Siyasi parti tercihi, bir reklam ürününün tercihi, televizyon kanalı tercihi konusunda yapılan
kamuoyu yoklamaları günlük yaşamımızda sık karşılaştığımız örneklerdendir. Bunların yanında
tüm toplumun ya da belirli bir grubun madde kullanımı (alkol, sigara ve uyuşturucu) , cinsellik,
kanser, AIDS benzeri hastalıklar, okulda ve ailede şiddet, çocuk sayısı ve aile planlaması gibi
sosyal politikalar geliştirmek üzere durum saptaması gerektiren sorunların araştırılmasında da bu
yöntem kullanılmaktadır.

Arşiv Araştırması
Arşiv araştırmasında araştırmacı, başkası tarafından ve çoğu zaman başka nedenlerle
toplanmış ve kaydedilmiş veriyi kullanmaktadır. Sosyal psikolojide en az kullanılan yöntemlerden
biri olan arşiv araştırması, geçmişteki bir olgunun araştırılması için kullanılabileceği gibi, bir
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olguya ilişkin tarihsel eğilimi ortaya çıkarmak için de kullanılabilir. Arşiv araştırmasından
genellikle istatistik verilerin kullanılması akla geliyorsa da her türlü yazılı ve görsel materyal
(Örneğin; halk hikâyeleri, gazeteler, romanlar, anılar, televizyon programları ya da video bantlar
vb.) araştırmacı için arşiv olarak işlev görebilir.
Bu yöntemde cansız materyaller kullanıldığı için, insanların yer aldığı yöntemlerde ortaya
çıkan sorunlar (yanıtların kişilik, beklenti gibi etmenlerden etkilenmesi gibi) bulunmamaktadır.
Bu yöntemle, bir olgunun zaman içindeki değişimi ve gelişimi izlenebilir. Geçmişteki bir olguyu
araştırmak için tek yoldur. Ancak araştırmacı sadece var olan bilgiyle yetinmek zorundadır.
Materyal çok olduğunda, materyalden örneklem seçimi, daha sonra tüm materyale bir genelleme
yapılacağı için önem taşımaktadır.
Deneysel Yöntemler
Sosyal psikoloji araştırmalarında olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye
çalışmak amacıyla doğrudan araştırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin üretildiği
araştırma yöntemleridir. Deneysel yöntemlerde gözlenmek istenenlerin araştırmacı tarafından
üretilmesi söz konusudur. Laboratuvar ve alan deneyleri iki türüdür.
Bir sosyal psikolojik araştırmanın deneysel sayılabilmesi için şu üç koşulu karşılaması
gerekir (Karasar, 2010):
1.Denemeci, durumu( değişkenleri) değiştirebilmeli(Maniple edebilmeli).
2.Değiştirmeler kontrollü olmalı.
3.Denemeci, durumu değiştirmesinin etkisini gözleyebilmeli(Etki-tepki işleyişi
izlenebilmeli).
Deney, bir değişkenin diğer bir değişken üzerinde etkisinin araştırılarak bir denencenin
sınandığı yöntemdir. Deney yönteminde temel olarak, bir ya da daha fazla bağımsız değişken
değişimlenmekte (maniple edilmekte) ve bu müdahalenin bir ya da daha fazla bağımlı değişke
nüzerinde yarattığı etki ölçülmektedir. Örneğin; televizyon programındaki şiddetin çocukların
daha sonraki davranışları üzerinde bir etkiye neden olup olmadığını sınayan bir araştırmada,
televizyon programındaki şiddet düzeyi bağımsız değişken, çocukların saldırganlık içeren davranış
düzeyi bağımlı değişkendir.
Bütün araştırma yöntemleri içinde değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisinin
kurulabileceği tek yöntem deneydir. Deney yönteminin bu ayrıcalığı, araştırmacının bağımsız
değişkene müdahalesi ve deneysel koşullar üzerindeki kontrolü sayesinde mümkün
olabilmektedir. Deney yönteminde, bağımsız değişken(ler) ile bağımlı değişken(ler) arasında
nedensel ilişkinin başka etmenler sonucu değil de araştırmacının özellikle değişimlediği bağımsız
değişken sonucu ortaya çıktığını gösterebilmek önemlidir. Bunu gerçekleştirmede en kritik

noktalardan biri, deney ve kontrol grubu oluştururken yapılacak denek seçimidir. Denekler,
araştırmada önemli olabilecek ve sonucu etkileyebilecek özellikler (yaş, cinsiyet, zekâ, eğitim
durumu vb. ) açısından deney ve kontrol grubuna eşit dağıtılmış olmalıdır. Bunu sağlamanın bir
yolu denekleri gruplara tesadüfi olarak ayırmaktır. Diğer önemli bir nokta, deney grubuna yapılan
müdahale dışında deney ve kontrol grubuna uygulanan işlemlerin standart olmasıdır.
Yukarıda sözü edilen araştırma örneği çerçevesinde deney yönteminin mantığını basit bir
biçimde göstermek mümkündür. Şiddet içerikli program seyretmenin çocukların daha sonraki
davranışları üzerindeki etkisini araştıran bir deneyde, aynı yaştaki kız ve erkek çocukların deney
ve kontrol grubuna tesadüfi olarak yerleştirildiği varsayılsın. Yani çocukların cinsiyeti, yaşı, şiddet
konusunda ana-baba tarafından yetiştirilme biçimi (Bu araştırmada, bu özellik sonucu
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etkileyebilir.) açısından her iki grubun da denk olduğu farz edilsin. Deneysel işlem gereği, deney
grubundaki çocuklar şiddet içerikli film seyrederlerken kontrol grubundaki çocuklar heyecanlı bir
atletizm yarışması seyretmiş olsunlar. Daha sonra her iki gruptaki çocuklara saldırgan davranma
fırsatı verildiğinde, bu fırsatı ne kadar kullandıklarına bakılsın. Gerçekte böyle bir deney 1972′de
Liebertt ve Baron tarafından yapılmış ve deney sonucunda şiddet içerikli film seyreden deneklerin
kontrol grubundakilere göre saldırgan davranma fırsatını daha fazla kullanma eğiliminde oldukları
görülmüştür (Akt. Arkonaç, 1998) . Böyle bir deneyde saldırgan davranış (bağımlı değişken)
gözlenmeden önce, hangi davranışların saldırgan davranış olarak tanımlanması gerektiği de dikkat
edilecek bir diğer noktadır. Sosyal psikoloji alanında gerçekleştirilen deneyler, genelde yukarıda
verilen örnekten çok daha karmaşıktır.
Son olarak, deneysel çalışmalarının çoğunu laboratuvarda gerçekleştiren sosyal
psikologlar, deney yapmak için doğal mekânları (okul, ev, fabrika vb. ) da kullanmaktadırlar.
Temel mantık itibarıyla aynı olsa bile, yapıldığı yere göre birtakım farklılıklar içerdiği için deney
yöntemini, laboratuvar ve alan deneyi olarak iki başlık hâlinde incelemek mümkündür.
Laboratuvar Deneyleri
Genel olarak sosyal psikolojide araştırmaya etki edebilecek etmenleri daha iyi kontrol
edebilmek için laboratuvar deneyleri tercih edilmektedir. Laboratuvar deneylerinin en dikkat
çekici özelliği, dış dünyadan tamamen farklı yapay koşullar altında gerçekleştiriliyor olmalarıdır.
Değişkenler arasında kesin bir nedensel ilişki kurmak ve denence sınamak en fazla laboratuvar
deneyinde mümkündür. Alan deneyi de dâhil olmak üzere diğer tüm araştırma yöntemleri içinde
kontrolün en üst düzeyde olduğu yöntemdir. Bütünüyle yapay bir ortamda gerçekleştirildiğinden,
laboratuvarda elde edilen sonuçların kesinliği de yüksektir. Laboratuvar deneyleri yapay bir
ortamda gerçekleştirildiğinden, burada elde edilen sonuçları gerçek yaşama genellemek zordur.
Gerçek yaşamdaki tüm deneyimler laboratuvarda araştırılmaya uygun değildir. Örneğin; yoğun
korku, nefret ve saldırganlık gibi duygular laboratuvarda çalışılamaz. Sosyal psikolojide olduğu
gibi laboratuvarda denek olarak insan kullanılınca, kaçınılmaz olarak sonuçlar insanların ön
yargılarından, kişilik özelliklerinden ve beklentilerinden etkilenmektedir. Laboratuvar
deneylerinde deneklerin tepkisel davranmalarını önlemek amacıyla, deneyin amacının gizlenmesi
ve insanların kandırılmaları önemli bir etik sorundur.
Alan Deneyleri
Sosyal psikolojide en çok tercih edilen yöntemlerden biri alan araştırmalarıdır. Alan deneyi
ile laboratuvar deneyi temel mantık açısından aynıdır. Alan deneyinde de laboratuvar deneyinde
olduğu gibi bağımsız değişken araştırmacı tarafından değişimlenir ve bağımlı değişken üzerindeki
etkisi gözlemlenir ya da ölçülür. Ancak alan deneyinde araştırmacının bağımsız değişkene etki
edebilecek potansiyel etmenleri kontrol etme olanağı pek yoktur. Doğal ortamda yapılmış olsa da
temel olarak deney yöntemi kullanılmış olduğundan, alan deneylerinde denence sınaması
kolaylıkla yapılabilir. Alan deneyi doğal ortamda gerçekleştirildiğinden, sonuçların gerçek yaşama
genellenme sorunu yoktur. Alan deneyi laboratuvarda araştırılması zor olan konular için daha
uygundur. Sosyal etki, propaganda gibi konular doğal ortamda daha kolay çalışılabilir.
(Kağıtçıbaşı,2004). Alan deneyi değişkenler arasında nedensel ilişki kurulmasına izin verse de bu
ilişki laboratuvar deneyindeki kadar kesin değildir. Çünkü bu yöntemde araştırmacının kontrolü
daha düşüktür. Bu yöntemde de deneklerin tepkisel davranma olasılığı vardır. Dolayısıyla
deneklerin kandırılması etik bir sorun olarak alan deneylerinde de yaşanmaktadır.
3.3. HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN BAZI ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
57

3.3.1. Kamuoyu Araştırmaları, Pazar Araştırması ve Ar-Ge Araştırmaları
Kamuoyu bir kitle ya da topluluğun adı ya da özel veya tüzel bir kişiliği temsil eden bir
kavram değil, toplumun genelinin (kamu) görüşü ve düşünceleridir. Kamuoyu oluşumundan söz
edildiğinde ise genellikle medya etkilerinin daha üst aşamaları olan “tutum”, “kanaat” değişimi ya
da “davranış” değişikliğine vurguda bulunulmakta ve dolayısıyla medyanın “duygusal” ve
“davranışsal” düzeydeki etkileri konu alınmaktadır. Toplumun genelinin düşüncelerini
öğrenebilmek için kesitsel olarak yapılan görüşlerin neler olduğunun değerlendirilmesine yönelik
veri toplama yöntemine kamuoyu yoklaması adı verilmektedir. Halkla ilişkilerde çok kullanılan
bir yöntem olan kamuoyu yoklamalarında en çok anket ve görüş alma gibi deneysel olmayan
yöntemler kullanılır.
19. yüzyılda, biri Fransa'da öbürü İngiltere'de yapılan iki araştırma en eski kamuoyu
araştırmalarıdır. Bunlardan Fransa'da yapılanın amacı işçi sınıfının; öbürü ise Londra'da yaşayan
yoksul halkın yaşam koşullarına ilişkin bilgi edinmekti. O dönemde, her iki araştırma da söz
konusu gruplardaki herkesle görüşülerek yürütülmeye çalışıldı. Bu yöntemle bilgi toplama
pahalıya mal oluyor ve çok zaman alıyordu. Giderek kamu yoklamalarında örneklem yöntemi
geliştirildi. Böylece grubun sayısal olarak yalnızca belli bir oranıyla görüşülüyor, çok daha az
zaman ve para harcanmış olunuyordu.
Kamuoyu araştırması, toplumun genelinin veya hedef kitlenin düşüncelerine yönelik bilgi
edinmenin bir yoludur. Kamuoyu araştırmalarının yürütülmesinde ilk adım örnek alınacak grubun
kapsamının belirlenmesidir. Güvenilir bilgi elde edebilmek için seçilen örnek grubun, tüm grubun
özelliklerini yansıtması gerekir. Bu yönteme “Rastgele Örneklem” adı verilir. Bu örneklem
yöntemiyle elde edilen bilgi tüm grup için genelleştirilir. Tüm grubu yansıtması gerekirken
örneğin, yalnızca yüksek gelirli kişileri kapsayan bir örneklem ana kitleden sapar ve yanılgıya yol
açar. Kamuoyu araştırmaları, biri kamuoyu yoklaması, öbürü pazar araştırması olmak üzere iki
ana grupta toplanır. Genellikle seçimlerden önce halkın kime oy vereceğini araştırmak amacıyla
kamuoyu yoklaması yapılır. Siyasal partiler bu gibi yoklamalardan yararlanarak seçmenlerin
eğilimlerini öğrenir.
Kamuoyu araştırmaları anketçiler aracılığıyla yürütülür. Anketçi araştırılmak istenen
eğilimle ilgili önceden hazırlanmış yazılı soruları görüşü alınacak kişilere yöneltir. Anketçilerin,
anket uyguladıkları kimseleri kendi görüşleriyle yönlendirmeye çalışmamaları gerekir. ABD'li
George Gallup 1930'larda örneklem yöntemiyle ilk yaygın kamuoyu yoklamasını gerçekleştirdi.
1936'da ayrı ayrı yapılan üç kamuoyu yoklamasında da Franklin D. Roosevelt'in seçileceği sonucu
çıktı. Bu tahminin doğrulanması, kamuoyu yoklamalarına halkın güven duymasını sağladı.

3.3.2. Pazar Araştırmaları
Doğrudan sosyal psikoloji araştırmaları olmasa da toplumsal talebin yönünü belirleyen ve
iletişim bilimlerinde kullanılan önemli sosyal psikolojik araştırma desenlerinden bir bölümü pazar
araştırmalarında kullanılmaktadır. Pazar araştırmaları halkın tüketim mallarına ilişkin görüş ve
tutumunu saptamaya yarar. Bu türden araştırmalara günümüzde çok sık başvurulmaktadır. Yeni
bir ürün ancak tüketicilerin söz konusu ürüne ilişkin tutumlarının araştırmalar sonucu belirlenmesi
ve değerlendirilmesinden sonra piyasaya sürülür. Piyasa araştırmasının ana hedefi talep analizidir.
Tüketicilerin almak istediği ve projenin kapsamına giren mal ve hizmetlerin miktarını saptamak.
Ampirik bilgilerin yardımıyla ek üretim kapasitesinin kurulmasının yerinde olup olmadığını
saptamak. Pazar araştırması tüketici tercihleri, tüketici zevklerinde veya sınıflarında değişmeler,
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gelir esneklikleri, tüketici alışkanlıkları ve dağıtım uygulamaları gibi pazarın daha başka birçok
özelliklerini de belirlemelidir.

3.3.3. AR-GE Araştırmaları
AR-GE türündeki araştırmalar uzman araştırmacıların sorumluluğunda, üretilmiş bilginin
denemeli uygulaması ile problemin çözümünde etkili olabilecek nitelikte, geçerliği denenmiş
somut ürünler geliştirmeyi amaçlayan araştırmalardır. Bunlar çoğu kez geliştirilmiş kuramların
uygulamaya aktarılışı biçimindedir.
Teknolojinin geliştirilmesi, büyük ölçüde AR-GE araştırmalarının bir ürünüdür. AR-GE’nin
toplum bilimlerdeki uygulama alanı oldukça azdır. Ancak reklam ve tüketici araştırmaları AR-GE
araştırmalarına yer açmaktadır.
Çoğu AR-GE çalışmaları, çok sayıda araştırmacının uzun yıllar birlikte çalışmasını gerektirir.
AR-GE çalışmaları şu aşamaları içerir:

1. Özlenen durumun tanımlanması; ürün ya da uygulama ile gerçekleştirilmek istenen
ayrıntılı davranış ya da kullanım amaçlarının karşılaştırılması
2. Mevcut durumun iyileştirilmesi için yeni kuram ve uygulamaların araştırılması
3. Ürün ya da uygulamanın
gerçek durumlarda denenmesi, amacı ne ölçüde
gerçekleştirdiğinin değerlendirilmesi
4. Deneme sonucuna göre gerekirse ürün ya da uygulamada değişikliklerin yapılması
5. İşlemlerin yenilenmesi
6. Deneme başarılı ise ürün ya da uygulamanın uygulamaya
kararlaştırılması; başarılı değilse çalışmalara tekrar başlanması

konabileceğinin

7. Uygulamanın başarılı olabilmesi için gerekli hizmet içi eğitimin verilmesi
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Uygulamalar
Sosyal Psikoloji alanında sık kullanılan araştırma yöntemlerinden anketin, halkla ilişkiler
alanında kamuoyu yoklamayarında nasıl kullanıldığını araştırın.

60

Uygulama Soruları
Türkiyede son beş yılda yapılan kamuoyu yoklamalarından beş tanesini, araştırın. Hangi
sorular, hangi tekniklerle sorulmuştur? Örnekleriyle açıklayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İnsanın olduğu her sistem, insanı ve toplum içindeki insan davranışlarını nedensel
açıklamalarla ortaya koyma gereksinimindedir. Sosyal psikolojinin ilgi alanı toplum bilimsel
açıklamaları değerlendirmektir. Sosyal psikolojik olaylar arasında sistemli bir neden-sonuç ilişkisi
vardır. Nedensiz olay yoktur. Bu ilişkiler bilimsel yöntemle aranır.
Sosyal psikolojik araştırmalar toplum bilimsel çalışmalardır. Toplumun tutumları,
normları, varsayımları, inançları, trendleri ve sosyal davranışları, etki ve uyma davranışları,
sosyal psikolojik araştırmalar kapsamında incelenebilmektedir.
Sosyal araştırma değişkenleri bir veya daha fazla değiken arasındaki ilişkiyi belirler.
Örneğin; cinsiyet ve gelir düzeyi değişkenlerdir. Sosyal psikoloji olayların altında yatan
kavramları ve sebep-sonuç ilişkilerini aramaktadır.
Kamuoyu araştırmaları, pazar araştırmaları ve araştırma geliştirme çalışmaları toplumun
genelinin veya hedef kitlenin düşüncelerine yönelik bilgi edinmenin bir yoludur. Kamuoyu
araştırmaları bilimsel amaçla yapılmayan ancak bilimsel araştırmanın metodolojisini kullanan
yöntemlerdir ve genel tutum ve davranışların belirlenmesinde yardımcı yöntemlerdir.
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Bölüm Soruları
1. Bilimsel araştırmanın amaçlarından olaylar arasındaki ilişkileri bulup çıkarmayı
açıklayan şık aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır.
a) Korelasyonlardan faydalanarak çeşitli olayların birbirleriyle ilişki derecesi incelenir.
b) Olaylar arasındaki nedensel ilişkiyi anlamayı ve açıklamayı içerir.
c) Nedensel ilişkilerin kavranmasına dayanan önceden yapılan ussal tahminleri içerir.
d) Sosyal bilimlerin araştırdığı olaylar çok karmaşık ve çok-nedenli olduğundan kontrol
edilmesi gereklidir.
e) Düzene koyma, sınıflama şeklinde olur betimlemeyi içerir.
2. Sosyal psikolojide en çok tercih edilen araştırmacının bağımsız değişkene etki
edebilecek potansiyel etmenleri kontrol etme olanağı olmayan Deneysel yöntem
hangisidir?
a) Laboratuar Deneyleri
b) Alan Deneyleri
c) Doğal gözlem
d) Anket
e) Arşiv araştırması
3. Halkla ilişkilerde kullanılan bazı araştırma ve uygulamalardan kamuoyu
yoklamalarında en çok hangi yöntemler kullanılır?
a) Başkası tarafından ve çoğu zaman başka nedenlerle toplanmış ve kaydedilmiş veri
b) Uzman araştırmacıların sorumluluğunda, üretilmiş bilginin denemeli uygulaması
c) Anket ve görüş alma gibi deneysel olmayan yöntemler
d) Etki edebilecek etmenleri daha iyi kontrol edebilmek için laboratuar deneyleri
e) Neden-sonuç ilişkisinin kurulabileceği alan deneyleri
4. Bilimsel yöntemin önemli bir özelliği, ……….. olmasıdır. Noktalı yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Döngüsel

b) Geribesleme
c) İleti
d) Alıcı
e) Sosyal
5. “Burada amaç, nedensel ilişkilere varmaktır. Örneğin; yukarıdaki belli bir
yöre halkının belirli bir şekilde açıklanması için bazı kuramlar ortaya atılıp
sınanabilir. Bunu yapınca da olaylar arasındaki nedensel ilişkiyi anlamaya
başlayabiliriz.”
Yukarıda açıklaması yapılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olaylar arasındaki ilişkileri bulup çıkarma
b) Olayların betimlenmesi
c) Olayları anlama ve açıklama
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d) Olayların önceden tahmini
e) Olayların kontrolü
6. “………. türündeki araştırmalar uzman araştırmacıların sorumluluğunda,
üretilmiş bilginin denemeli uygulaması ile problemin çözümünde etkili olabilecek nitelikte,
geçerliği denenmiş somut ürünler geliştirmeyi amaçlayan araştırmalardır. Bunlar çoğu kez
geliştirilmiş kuramların uygulamaya aktarılışı biçimindedir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) AR-GE
b) SE-AR
c) AR-SE
d) GE-AR
e) RA-GER
7. “……….. ……….. en dikkat çekici özelliği, dış dünyadan tamamen farklı yapay
koşullar altında gerçekleştiriliyor olmalarıdır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Laboratuvar deneylerinin
b) Sosyal deneylerin
c) Psikolojik deneylerin
d) Alan deneylerin
e) Pazar araştırmaları
8. “Doğrudan sosyal psikoloji araştırmaları olmasa da toplumsal talebin yönünü
belirleyen ve iletişim bilimlerinde kullanılan önemli sosyal psikolojik araştırma
desenlerinden bir bölümü ………… ……….. kullanılmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Pazar araştırmaları
b) Laboratuvar deneyleri
c) Kamuoyu araştırmaları
d) AR-GE araştırmaları
e) Alan deneyleri
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9. “Teknolojinin geliştirilmesi, büyük ölçüde …………. araştırmalarının ürünüdür.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) AR-GE
b) Pazar araştırmaları
c) Laboratuvar deneyleri
d) Kamuoyu araştırmaları
e) Alan deneyleri
10. “Sosyal psikoloji araştırmalarında olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini
belirlemeye çalışmak amacıyla doğrudan araştırmacının kontrolü altında, gözlenmek
istenen verilerin üretildiği araştırma yöntemleridir.”
Yukarıda açıklaması verilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deneysel yöntem
b) Alan deneyleri
c) Pazar araştırmaları
d) Laboratuvar deneyleri
e) Kamuoyu araştırmaları

Cevaplar: 1)ai2)b,3)c,4)a,5)c,6)a,7)a,8)a,9)a,10)a
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4. SOSYAL ETKİ VE UYMA DAVRANIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1.

Sosyal Etki

4.2.

Uyma Davranışı

4.3.

Sosyal Etki ve Uyma Davranışının İncelenmesi
4.3.1. Sherif'in "Grup Normunun Oluşması" Deneyi
4.3.2. Asch'in "Uyma" Deneyi

4.4.Uymama Davranışı ve Uyumlu Davranmayı Etkileyen Etkenler
4.4.1. Uyma Davranışını Etkileyen Ortamsal Etkenler
4.4.2. Uyma Davranışını Etkileyen Kişisel Etkenler
4.4.3. Uyma Davranışını Etkileyen Kültürel Etkenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
•
•
•
•

İnsanları toplumla ortak davranmaya iten nedenler nelerdir?
Uyma davranışının arkasında yatan süreçler nelerdir?
Sosyal (Toplumsal) Etki denildiğinde ne anlıyorsunuz?
İtaat davranışının arkasındaki nedenler nelerdir?
Fiziksel gerçek apaçık ortadayken yerini sosyal gerçek nasıl alır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal etki nedir?

Kazanım
Sosyal etki kavramını anlamak,

Uyma ve uymama davranışının nasıl
gerçekleştiği tartışması

Uyma ve uymama davranışının nedenlerini
ayırt edebilmek,

Sosyal etki
etkenleri

Sosyal etki ve uyma davranışını incelemek,

ve

uyma

davranışı

Uyma davranışına etki eden, ortamsal,
kişisel ve kültürel etkenler
Sosyal etkinin sonucu olarak, İtaat,
özdeşleşme, benimseme

İtaat, özdeşleşme ve benimsemenin altında
yatan sosyal etki gücünü fark etmek.
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Anahtar Kavramlar
Sosyal Etki, Uyma Davranışı, İtaat, Özdeşleşme, Benimseme
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Giriş
İnsanın davranışlarının büyük bir kısmı sosyaldir. Sosyal davranış ne demektir? Bir
kişinin tutum ve davranışı bir başkasının ya da başkalarının varlığıyla etkilenmektedir. Kişilerin
davranışları soyut olarak kendi başına değil, bireyin başkaları tarafından etkilenmesi sonucu
ortaya çıkmakta ve bir sosyal etkileşim süreci söz konusu olmaktadır. İnsanların her biri her ne
kadar kendilerine has birtakım özellikleri taşısa da yaşanılan yerden ve kültürden kaynaklanan
bazı ortak özellikler gösterirler. İşte sosyal psikoloji de bir önceki bölümde aktardığımız gibi, bu
benzer ortak yönleri incelemeye çalışır.
Etrafımıza dikkatlice baktığımızda insanların hem birbirinden çok farklı hem de
birbirlerine çok benzemekte olduklarını görürüz. Bir kişinin bünyesinde toplanan eğilimler,
tutumlar ve davranışlar o kişiye has bir görünüme sahiptir ve başkalarında aynı şekilde görülmez.
Sosyal psikoloji alanı, kişisel farklılıklardan ziyade benzer davranışların nedenleri üzerinde
durmaktadır ve bunun temelinde sosyal etki kavramı yatmaktadır. Sosyal etki sonucu meydana
gelen uyma davranışı kişilerin “benzerliğini” ve dolayısıyla sosyal davranış düzenliliğini yaratır.
Kişinin davranış özgürlüğünü vurgulayan özgürlük, eşitlik, girişimcilik, yaratıcılık vb.
değer yargıları ve ahlak, din, görgü, hukuk kuralları gibi toplumsal ilişkileri devam ettirebilme
çabası uyum ve uyma parodoksunu yaratır. Toplumsal uyumun sosyal psikolojideki belirli bir
şekline uyma davranışı denir. Sosyal kurallara uyum sağlamak ile uyma davranışı arasında bir fark
yok gibi görünse de bunlar davranışlarımızın oluşum dinamikleri açısından farklı şekilde ele
alınmaktadır. Uyma davranışı, bir bireyin, davranış ve görüşlerini gerçek veya hayali baskı
aracılığıyla değiştirmesi ve baskı yönüne doğru uyum göstermesi biçiminde tanımlanmaktadır.
Uyma davranışının derecesi, baskının gücüne bağlı olarak artar veya azalır (Tolon, İsen ve Batmaz,
1985: 282-84). Kişinin uyma davranışının üzerindeki grup baskısı kalktığında, onun uyma
davranışını devam ettirmesi gruptan etkilenme derecesinin belirler. Bazen kişi grupla beraberken
grupla aynı fikirde olmamasına rağmen uyma davranışı gösterebilir. Ama yalnız kaldığında uyma
davranışını devam ettiremez (Arkonaç, 1993).
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4.1.

SOSYAL ETKİ

İnsanların ortak özelik gösteriyor olması onların davranışlarının önceden tahmin
edilebilmesini, gerekirse engellenmesini ve değiştirilmesini ya da onlara uyulmasını
sağlamaktadır. Sosyal düzenliliğin ve sosyal yaşamın temelinde yatan uyma davranışının kişiye
ve gruba nasıl hizmet ettiğini, hangi görevleri gördüğünü anlayabilmek için bu davranış türünün
etraflıca incelenmesi gerekir.
İnsanların sosyal etkiye boyun eğmesi, grup içindeki diğer insanların gücüne, yakınlığına
ve sayısına bağlı olup, sosyal etki kuramı Laten'e aittir. Laten'e göre, bu kuram, grup ve kişi
arasındaki ilişkileri açıklar. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. Birçok
sosyal faktör bireyi etkilediğinde, bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir
(Cüceloğlu,1991:533):
1. Sosyal Etkinin Kuvveti: Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse, tek bir kimseye
kıyasla daha etkili olur. Bu kimseler, başka kuruluşlardan değil, sizin çalıştığınız
kuruluştan iseler etkileri daha da artar.
2. Sosyal Etkinin Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Kuvveti: Bireyi
etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi, o anda kaç kişinin bireyi
etkilemekte olduğuna bağlıdır. Sayı arttıkça, her bireyin kişisel etkisi azalır.
3. Sosyal Etkinin Etkilediği Kişi Sayısı: Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı
arttıkça her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür. Başka bir deyişle,
grubun diğer üyeleri tarafından etki paylaşılmış olur.
İnsan, kendini bildiğinden beri, toplum gerçeğini de bilir; içinde yaşadığı toplumdan etkilenir, onu
etkiler. Yani, insanın davranışlarının büyük bir kısmı ‘sosyal’dir. ‘Sosyal davranış’ ne demektir?
Kağıtçıbaşı (2004:47) bu durumu, klasik bir örneğinde şu şekilde açıklar:
•
Ayşe Hanım durakta otobüse biner, bir yer bulup oturur. Oturur oturmaz da
karşısında bir kadının kendisini, kıyafetini dikkatle incelediğini fark eder. Hiç
farketmemiş gibi davranarak kendine çekidüzen verir, poz alarak bakışlarını başka
tarafa çevirir.
•
Lise öğrencisi Murat, belediye otobüsüne biner ve bir yere oturur. Bir müddet
sonra karşısında oturan elindeki kitaplardan lise öğrencisi olduğu belli olan bir bayan
öğrencinin kendisine baktığını fark eder ve hemen saçını, kravatını düzeltmeye
başlar.
•
Dört yaşındaki Ali uykulu ve sakin bir hâlde kendi kendine oynarken eve
misafirler gelir. İki dakika önceki uykulu çocuk o değilmiş gibi, büyük bir enerjiyle
iskemle ve masaların üstlerinde yürümeye, gürültü etmeye ve herkesin dikkatini
çekmek için her türlü yaramazlığı yapmaya başlar.
•
Ahmet bir filmi görmüş ve biraz sıkıcı bulmuştur. İki arkadaşıyla konuşurken,
her ikisi de o filmi çok beğendiklerini söyleyip onun da beğenip beğenmediğini
sorarlar. Ahmet de biraz duraklamadan sonra arkadaşlarıyla aynı fikirde olduğunu
söyler.
...Bu ve buna benzer birçok olayda sosyal davranışı görüyoruz çünkü bu olaylarda ortak
nokta sosyal etkidir. Her birinde bir kişinin tutum ya da davranışı, bir başkasının ya da
başkalarının varlığıyla etkilenmektedir.
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Bu tip olaylarda bireyin davranışı söz konusu olmakla beraber, bu davranış soyut olarak tek
başına değil, bireyin başkaları tarafından etkilenmesi sonucu ortaya çıkmakta ve bir sosyal
etkileşim süreci söz konusu olmaktadır. Bu özelliklerinden ötürü de bu olayları sosyal psikolojik
olaylar olarak tanımlayabiliriz (Güney, 2006:51).
Toplum içinde yaşayan insanların davranışlarının çoğu benzer davranışlardır. Belli bir ülkede
yaşayan kimseler çoğunlukla aynı dil ve dine sahiptirler, benzer tutum ve inançları vardır, olaylara
benzer tepkiler gösterirler.
Sosyal etki sonucu meydana gelen gruba uyma davranışı, kişilerin benzerliğini ve dolayısıyla
sosyal davranış düzenliliğini yaratır. Sosyal davranışın düzenli olması sonucu da bireyler
başkalarının davranışlarını önceden tahmin edebilir ve kendi davranışlarını ona göre
ayarlayabilirler. Bu durum da sosyal etkileşimin genellikle çatışmasız ve ahenkli olmasını sağlar.
Bu nedensel ilişkileri şöyle belirleyebiliriz (Kağıtçıbaşı, 2004:68-69):
Sosyal Etki

Uyma Davranışı

Benzerlik

Bu şekilde ele alındığında, uyma davranışının sosyal yaşam için zorunlu
olduğu ortadadır. Nitekim toplum, davranış düzenliliklerini sağlamak için normlar
(kurallar) geliştirir ve bunları erken çocukluk çağlarından başlayarak bütün bireylere
ortaklaşa aşılar. Böylece insanların benzer davranışlarının çoğu, erken yaşlarda
başlayan ve yaşamları boyunca devam eden ortak öğrenme sonucu oluşur.
Ancak insanlar bazen zorunluluk ya da ortak öğrenme söz konusu olmadığı
durumlarda da uyma davranışı gösterir. Örneğin; sokakta birkaç kişinin havaya
baktığını gören Ahmet’in de durup havaya bakması bu tür bir uyma davranışıdır. Aynı
şekilde, üstünde 00 yazan bir kapıdan hangisinin kadınlar için hangisinin erkekler için
olduğu belli değilse bunların hangisine gireceğini bilemediğinden kararsızlık içinde
olan Mehmet sağdaki kapıdan bir adamın çıktığını görürse o da emin olarak o kapıya
yönelebilir. Her iki örnekte de kişi, diğerlerinin davranışına güvenip, bu davranışın,
gerçeği yansıttığına inanarak kendine rehber edinir. Bu örneklerde beliren uyma
davranışı, kişi için gerçeği tanımlamaya yarar.
Sosyal yaşam için zorunlu bir davranış olan uyma davranışı sosyal etki
sonucunda gelişen bir durumdur. Nitekim toplum, davranış düzenliliğini sağlamak
için kurallar (normlar) geliştirir ve bunları çocukluktan itibaren bütün bireylere
ortaklaşa aşılar.

4.2.

UYMA DAVRANIŞI

Uyma davranışı ise üç farklı sürece bağlıdır. Bunlar itaat, özdeşleşme ve benimsemedir.
İtaat başkaları tarafından kabul edilmek; özdeşleşme, değer verilen kişi ya da gruba benzemek;
benimseme de gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. İtaat ve özdeşleşmede normatif,
benimsemede bilgisel sosyal etki söz konusudur. Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da
bilgisel sosyal etki içerebilir. Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını
etkilediği vurgulanmıştır.
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İtaat (Boyun Eğme)
İnsanlar sosyal etkiye ne dereceye kadar boyun eğerler? Sosyal itaat etme nasıl oluşur? Bu
sorulara cevap arayan Milgram tanımadığı birisine zarar verme emri alan bir bireyin bu emre uyup
uymayacağını ya da ne dereceye kadar uyup uymayacağını ya da ne dereceye kadar uygulayacağını
laboratuvar deneyi ortamında incelemiştir. İtaat, başkaları sadece istediği ya da davrandığı için
hiçbir değerlendirme yapmadan uyma davranışının gösterilmesidir. Ancak bu davranış, uymama
davranışından dolayı oluşacak durumlardan çekinmeyi de kapsamaktadır. Kişiler gruptan
dışlanmaktan çekindiklerinden grup normlarına ve emirlere itaat ederler.
İtaat etmeyi artıran ya da azaltan etmenler ceza ve ödül kavramlarıdır. Grubun baskısı
ortadan kalkarsa uyma davranışı da ortadan kalkar. Ancak kişilerin şartlanma durumlarında itaatle
birlikte kazanılan davranış sürdürülebilir. Şartlanmada davranışın benimsenmesi de söz
konusudur; kişinin tepkileri sürer. Çünkü itaattin altında korku duygusu yatar ve kişiler grubun
tepkilerinden çekinirler. Korku ile öğrenilen davranışlar unutulmaz ama korku davranışın tekrarı
hususunda güçlü bir etki yapmaz. Bu nedenle, korku ile öğrenilenlerin geliştirilmesi ve yaratıcı
düşünmede yararlanılması mümkün değildir. İtaat davranışının kişi tarafından farklı alanlarda
geliştirilmesi ve sürdürülmesi zordur. Severek benimsenerek ve öğrenilerek kazanılanlar kalıcıdır
ve geliştirilebilen bilgi ve davranışlardır.

Özdeşleşme
Özdeşleşme, kişinin çevresinde bulunan kimselere bakıp onları model alarak ya da taklit
ederek bilincinde olmadan sosyal davranış normları kazanması sürecidir. Kişi, beğendiği ya da
etkisi altında kaldığı bir modelin davranışlarını örnek alarak kendi davranış dağarcığına
katmaktadır. Yani özdeşleşme, beğenilen kişinin özelliklerinin benimsenmesidir. Özdeşim kurma
savunma mekanizmalarından biridir. Bireyin bir başka bireyin çok fazla etkisi altında kalarak
kendini onun yerine koyması, onun gibi olmayı istemesi demektir. Benzemeye çalışılan kişi ya da
grubun çekiciliği ve değeri özdeşleşmeyi belirler. Kişi ya da grubun çekiciliği ile özdeşleşme
arasında doğru bir orantı vardır. Ancak çekicilik düşerse ya da başka çekici grup ya da kişi
bulunursa özdeşleşme yön değiştirebilir.
Gündelik hayattaki öğrenmelerimizin büyük bir çoğunluğu sosyal öğrenmedir. Yani kasıtlı
bir öğretim olsun veya olmasın diğer insanlarla ilişki içinde gerçekleşir. Toplumda kişilerin
gözünde saygın bir yere sahip olan ana-babalar, sanatçılar ve öğretmenler kendileri iyi birer model
olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere pek çok istendik davranışları kazandırabilirler. Örneğin;
okulda verilen konferansta bir öğrencinin konuşmacının kişiliğinin etkisinde kalarak onun
mesleğine yönelmesi, kişinin okuduğu bir romanın kahramanı ile özdeşleşmesi ve bir aktörün
sahnede canlandırdığı oyun kahramanıyla özdeşleşmesi gibi. Kişinin kendini özdeşleştiği kişi ile
aynı kişi olarak görmesi söz konusudur. Özdeşleşmede olumsuz davranışlar da model alınabilir.
Örneğin; sinemada baş aktörün sigara içmesinin taklit edilmeye çalışılması gibi.
Sosyal uyma davranışı özdeşleşme sürecinin sonunda ortaya çıkar ve uyma davranışının
temelinde uyulanın cazibesi, değeri vardır. Uyma davranışı üçüncü bir mekanizma sonucu da
ortaya çıkabilir, bu da "benimseme" ya da "kendine meeal etme"dir. Kişi bir kurala ya da görüşe
onun gerçekten doğru olduğuna inandığı için uyar.
Benimseme (Kendine Mal Etme)
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Kişinin doğru olduğuna inandığı için grubun kurallarına uymasına benimseme denir.
Grubun kuralları kişi tarafından kendisine mal edilir ve içselleştirilir. Bu benimseme sürecinin
bilişsel özellikleri söz konusudur. Benimsenen kuralların mantıklılığı ve geçerli olduğu konusunda
kişi bilişsel bir denge sahibi olmuştur. Kişi davranışlarını doğru ve mantıklı olduğu için yapar ve
farklı zamanda ve yerde sürdürür.
Uyma davranışlarının (itaat, özdeşleşme ve benimseme) kişiye sağladığı faydanın altında
üç ayrı gereksinim yatmaktadır. Bunlar, itaat için cezalandırılmamak ve ödüllendirilmek;
özdeşleşme için başkasına benzemek ve model almak ve benimseme için de doğru bildiğini ve
inandığını yapmaktır.
Tutum değişikliği yönünden uyma davranışları farklı etkiler göstermektedir. Örneğin; itaat
ile uymada davranıştaki değişiklik tutum değişimini göstermemektedir. Ancak benimseme ile
uyma davranışı tutum değişimini yansıtmaktadır. Özdeşleşme ile uyma davranışında ise
özdeşleşilen kimse kişinin gözünde değerini koruduğu sürece davranış tutumu yansıtır;
özdeşleşilen kişi değerini kaybedince tekrar eski duruma dönülür. Genellikle itaat, özdeşleşme ve
benimsemenin bir süreç hâlinde birbirini takip ettiği söylenebilir (Kağıtçıbaşı, 2004).

4.3. SOSYAL ETKİ VE UYMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Uyma davranışının incelenmesinde üç ayrı araştırmadan söz etmek gereklidir.
Bunlar, Sherif'in "Grup Normunun Oluşması" deneyi, Asch'in "Uyma" deneyi ve
Milgram'ın "İtaat" deneyidir.

4.3.1. Sherif'in "Grup Normunun Oluşması" Deneyi
Sherif bugün klasik olarak kabul edilen bu araştırmasında (1936) "otokinetik etki" diye
bilinen bir görsel algı yanılgısından faydalanmıştır. Tamamen karartılmış bir odada hareketsiz
duran bir ışık noktasına bir süre gözümüzü kaydırmadan dikkatlice bakarsak ışık aslında yerinde
durduğu hâlde onu hareket ediyormuş gibi görürüz. Bu olgudan faydalanarak Sherif bir dizi
araştırma yapmıştır. Araştırmada birbirlerini hiç tanımayan birbirleri ile daha önce herhangi bir
grup içinde bulunmamış kişiler kullanılmıştır. Bu kişiler ilk olarak teker teker laboratuvara alınmış
ve kendilerine bir algı deneyi yapılacağı söylenerek tamamen karartılmış odada ufak bir ışık kısa
aralarla gösterilmiştir. Işığın her gösterilişinde bu ışığın hangi yönde ve ne kadar hareket ettiği
denekten sorulmuştur.
Araştırmanın bu ilk bölümünde, her deneğin önce birbirini tutmayan sayılar verdiği fakat
zamanla belli bir sayıda karar kıldığı ve ışığın hep o kadar hareket ettiğini söylediği bulunmuştur.
Işık hiç hareket etmediği hâlde denek her seferinde ışığı hareket ediyormuş gibi görmüştür.
Araştırmanın ikinci bölümünde bu kişiler, birkaç kişilik gruplar hâlinde laboratuvara alınmış ve
ışığın her gösterilişinde uzunluk yargılarını yüksek sesle yapmaları istenmiştir. İlk bölümde
birbirinden farklı standart geliştirmiş kişilerin bir araya geldiklerinde, bu standartlarından
vazgeçerek grup hâlinde tek bir standart oluşturdukları gözlemlenmiştir. Böylece, kişisel
standartlar, yerlerini tek bir ortak standarda bırakmış oluyor. Bundan sonra, denekler araştırmanın
ilk bölümünde olduğu gibi tek tek laboratuvara alınarak aynı işlem tekrarlanmış ve bu bölümde
her denek yalnız olmasına rağmen ilk bölümde geliştirdiği kişisel standardı kullanmayıp grup
standardına bağlı kaldığı görülmüştür.
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Araştırmada birbirini hiç tanımayan, birbirleri ile daha önce herhangi bir grup
içinde bulunmamış kişiler kullanılmıştır. Bu kişiler ilk olarak teker teker
laboratuvara alınmışlar ve kendilerine bir algı deneyi yapılacağı söylenerek
tamamen karartılmış odada ufak bir ışık kısa aralarla gösterilmiştir. Işığın her
gösterilişinde, bu ışığın hangi yönde ve ne kadar hareket ettiği denekten sorulmuştur.
Araştırmanın ilk devresini oluşturan bu bölümde, her deneğin önce birbirini
tutmayan sayılar verdiği, fakat zamanla belli bir sayıda karar kıldığı ve ışığın hep o
kadar hareket ettiğini söylediği bulunmuştur.
Örneğin;ilk gösterilişinde 1 cm, ikincide 9 cm, üçüncüde 11 cm, dördüncüde 3 cm
diyen denek, onuncu gösterilişten sonra 7 cm civarında bir uzunluk söylemiş ve
bundan sonra söylediği uzunluklar hep 6-8 cm arasında kalmıştır. Bulgunun ilginç
yönü, her deneğin kendisinde standartlar geliştirdiğiydi.(Örneğin; 7 cm veya 15 cm
gibi.)
Daha sonra bu kişiler, birkaç kişilik gruplar hâlinde laboratuvara alınmış ve ışığın
her gösterilişinde uzunluk yargılarını yüksek sesle yapmaları istenmiştir. Burada
görülen, birbirinden farklı standart geliştirmiş kişilerin biraraya geldiklerinde, bu
standartlarından vazgeçerek grup hâlinde tek bir standart oluşturduklarıdır.
Böylece, kişisel standartlar, yerlerini tek bir ortak standarda bırakmış oluyor.
Sherif'in "Grup Normunun Oluşması" Deneyinin Sonuçları
Sherif bugün “klasik” olarak kabul edilen bu araştırmasında, otokinetik etki diye bilinen bir
görsel algı yanılgısından faydalanmıştır. Özellikle belirsiz bir fiziksel ortam yaratmıştır.
1) Sherif'in bu araştırmasında belirsiz fiziksel gerçeğin yerini sosyal gerçek almış, grubun
normu bireylere gerçek olarak kabul edildiğinden bu norma uyulmuştur.
2) Sherif yaptığı bir başka araştırmada, denekleri önce teker teker deneye almak yerine, onları
doğrudan grubun içine sokmuştur. Daha önce kendi başlarına bir standart oluşturmamış bu
denekler, grupta çok daha çabuk ve kolay bir şekilde ortak bir norm oluşturmuşlardır.
3) Sherif’in elde ettiği bir üçüncü bulgu ise, grupta oluşturulan standardın, daha sonra
denekler tarafından kullanılmaya devam edilmesidir. Grupta oluşturulan bu ortak
standardın etkisi oldukça güçlüdür. Denekler, deneyden bir yıl sonra yalnız başlarına
deneye tekrar alındıklarında bile, bu ortak standardı kullanmaya devam etmişlerdir.
Sosyal etki ve uyma davranışının anlaşılması bakımından bu araştırmanın önemi büyüktür.
Kendi başlarına birer yargı standardı geliştirmiş olan bireyler, grup hâlindeyken, ortak bir
standarda, bir yargıya doğru yönelmekte, bu şekilde bireysel olarak geliştirdikleri subjektif
gerçeğin yerine grubun geliştirdiği sosyal gerçek geçmektedir(Kağıtçıbaşı, 2004).
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4.3.2. Asch'in "Uyma" Deneyi
Asch deneyinde, insan doğru bildiğini sandığı şeyin tersini iddia eden bir grupla karşılaşırsa
ne yapar sorusunu araştırmıştır. Bu deneyde laboratuvarda belli sayıda bireyden meydana gelmiş
gruplara, sırayla birçok kart gösterilmiştir. Her çift kartın birinin üzerinde çeşitli uzunlukta 3, çizgi
birinde ise tek bir çizgi olup bu tek çizgi diğer karttaki üç çizgiden biriyle aynı uzunluktadır.
Deneklerden tek çizginin uzunluk bakımından diğer karttaki çizgilerden hangisine benzediği
sorulmuştur. Aslında deneklerden biri yalnızca gerçek denektir, ötekiler araştırmacının
asistanlarıdır ve her defasında ne söyleyeceklerine önceden karar verilmiştir. Esas deneğe söz
sırası en sonda gelmektedir. İlk birkaç kart gösterildiğinde araştırmacının yardımcıları doğru cevap
vererek deneğin güvenini kazanırlar fakat sonra hep yanlış cevap vermeye başlarlar. Denek sıra
kendisine gelene kadar sıra ile herkesin yanlış cevap vermesinden rahatsız olmaktadır, nitekim sıra
kendisine gelince onun da diğerlerinin söylediklerini tekrarladığı görülmüştür.
Araştırmaya katılan her üç denekten birinin bu şekilde diğerlerinin kararlarına uyduğu
bulunmuştur. İnsanların % 35’i gibi azımsanmayacak bir kısmının, gruba uyarak apaçık gördükleri
şeyin tersini söylemeleri, gerçekten önemli bir bulgudur.
Bu bulgunun elde edilmesi üzerine aynı araştırma bazı değişikliklerle pek çok kereler
tekrarlanmıştır. Bu tekrarlar, bulguların gerçekliliğini ve genelliliğini kanıtlamıştır.
Asch’in (1951, 1952) bu deneyinde laboratuvarda belirli sayıda bireyden meydana gelmiş
gruplara, sırayla birçok kart çifti gösterilmiştir. Her çift kartın birinin üstünde çeşitli
uzunlukla üç çizgi, birinde ise tek bir çizgi olup bu tek çizgi diğer karttaki üç çizgiden biriyle
aynı uzunluktadır (bk, Şekil 7).
Deneklerden tek çizginin uzunluk bakımından diğer karttaki çizgilerden hangisine benzediği
sorulmuştur. Aslında deneklerden yalnızca biri gerçek denektir. Ötekiler, araştırmacının
asistanlarıdır ve her defasında ne diyecekleri önceden belirlenmiştir.
Araştırmada pek çok kart kullanılmıştır. Her kart çifti gösterildiğinde, araştırmacının denek rolü
yapan yardımcıları sırayla yargılarını söylemekte ve esas deneğe söz sırası en son
gelmektedir. İlk birkaç kart gösterildiğinde araştırmacının yardımcıları doğru cevap vererek
deneğin güvenini kazanırlar fakat sona doğru hep yanlış cevap vermeye başlarlar.
Denek, sıra kendisine gelinceye kadar sırayla herkesin ( Ki onları da kendisi gibi denek
sanmaktadır.) yanlış cevap vermesinden rahatsız olmaktadır, nitekim kendine sıra gelince,
onunda diğerlerinin söylediklerini -gerçeğe aykırı olduğu hâlde- tekrarladığı görülmüştür.
Çok sayıda deneğin kullanıldığı bu araştırmada her üç denekten birinin (kullanılan bütün
deneklerin %35’inin) bu şekilde diğerlerinin kararlarına uyduğu bulunmuştur.
Şekil 7: Asch Araştırmasındaki Görsel Uyaranlardan Bir Örnek
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Asch’in ve Sherif’in Araştırmalarının Birbirlerinden Ayrılan Yanları
1) Fiziksel gerçeğin belirsizliği ve açık seçik ortada olması
• Sherif’in araştırmasında birey grubun fikrine doğru olduğuna inandığı için uyar. Yani
uyma davranışının altında fikren de kabul etme (ya da tutumunu grubun görüşüne göre
doğru değiştirme) yatmaktadır. Böylece grup normu (standardı) kişi tarafından
benimsenmekte, kendine mal edilmektedir.
• Asch’in araştırmasında ise birey grubun fikrine yanlış olmasına rağmen uyar. Burada uyma
sadece sosyal davranış düzeyinde oluşmakta, daha derine inen bir tutum değişimi ya da
benimseme, kendine mal etme söz konusu olmamaktadır.
2) Grup normunun oluşumu-grup normuna uyma:
• Sherif’in deneyinde hiç yoktan bir grup normunun oluşumu araştırılmaktadır.
• Asch’in deneyinde ise var olan, yerleşmiş bir grup normuna uyma incelenmiştir
(Kağıtçıbaşı, 2004).
4.3.3. Milgram'ın "İtaat" Deneyi
İnsanlar sosyal etkiye ne dereceye kadar boyun eğerler? Sosyal itaat etme nasıl oluşur? Bu
sorulara cevap arayan Milgram tanımadığı birisine zarar verme emri alan bir bireyin, bu emre uyup
uymayacağını ya da ne dereceye kadar uyup uymayacağını ya da ne dereceye kadar uygulayacağını
laboratuvar deneyi ortamında incelemiştir. Milgram bu deneyinde şunları yapmıştır: Milgram'ın
deneyi, “İnsanlar sosyal etkiye ne derece boyun eğerler?” sorusunu araştırır. Özetle sosyal etkinin
ve buna uyma davranışının nereye varabileceğini gösteren bir deneydir.
Bir psikoloji araştırması için deney yapacağını bir ilan ile duyurmuş ve denek aramıştır. İlanda
iyi ücret verileceğini duyan biri bu deneye katılmak için başvurur. Deneyin yapılacağı yer tanınmış
bir üniversitenin laboratuvarıdır ve denek buraya geldiğinde onu soğuk görünüşlü beyaz gömlekli
asistanlar karşılar. Araştırmacı gelen deneklere cezanın öğrenmeye etkisi konusunda bir deneye
katılacağını, birinin öğretmen, diğerinin öğrenci olacağını, öğrenci yanlış yaptığında ceza olarak
öğretmenin ona elektrik şoku vereceğini önceden bilgi olarak verilir. Çekilen kura sonucu denek
öğretmen olduğunu öğrenir. Öğrenilmesi gereken işlem, öğrenme psikolojisi deneylerinde
genellikle kullanılan kelime çiftleri dizisidir. Öğrenci kelime çiftlerini ezberleme durumundadır,
kelimeleri doğru hatırlayamazsa öğretmenin ceza olarak elektrik şoku vermesi gerekmektedir. Her
yanlışta bir öncekinden 15 volt daha kuvvetli bir şok verilecektir. Araştırmacının yardımcısı olan
güler yüzlü, orta yaşlı "öğrenci" kalbinden biraz rahatsız olduğunu söyleyerek araştırıcıya şokun
tehlikeli olup olmadığını sorar. Araştırmacı kuvvetli şokun can acıtabileceğini fakat tehlikeli
olmadığını söyler.
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Bundan sonra öğrenci bitişik odaya götürülür, elleri elektrotlara bağlanır ve fikir sahibi olması
için öğretmenin kendisine hafif bir şok verilir, deneğin canı
acımaz ama sarsılır ve şokun tahmini 75 volt olduğu
söylediğinde sadece 45 voltluk olduğunu öğrenir. Öğrenme
işlemi başlarda iyi gider ancak öğrenci yanlışlar yapmaya ve
öğretmen de ona şok vermeye başlar. 75, 90 ve 105 voltluk
şoklar sonunda yan odadan iniltiler gelmeye başlar. İniltiler
çığlıklara dönüşür ve 150 volttan sonra öğrenci odadan
alınması için bağırdığında öğretmene araştırmacı devam etmesi
için kati bir talimatta bulunur. 180 voltta öğrenci “Acıya
dayanamıyorum!” diye bağırır, 270 voltta şoka tepkisi ızdırap
çeken bir insanın çığlığıdır, 300 voltta ise çaresizlik içinde teste
artık cevap vermeyeceğini, 315 voltta ise müthiş bir çığlıktan
sonra artık deneye katılmadığını kızgın bir sesle bildirir. Bunda
sonra hiçbir soruya cevap vermez; sadece her şok verilişinde
işkence içindeki bir adamın çığlıkları duyulur.
Bu araştırmadan önce bir grup psikoloji öğrencisine “Deneklerin yüzde kaçı 450 volta kadar
öğrenciye şok vermeye devam ederdi?” sorusu yöneltilmiştir. Onların tahmini, deneklerin ancak
%1'inin bu duruma kadar şok verebilecekleri olmuştur. Bir grup psikiyatrist de deneklerin
çoğunun 150 volttan öteye geçmeyeceğini tahmin etmişlerdir. Bu araştırma ilk olarak Yale
Üniversitesinde yapılmış ve çeşitli mesleklerden ve yaşlardan 40 kişiden hiçbiri 300 volttan önce
durmamıştır. 5 denek 300 volttan sonra, 4 denek 315 volttan sonra, diğer bir 5 denek de seride
daha sonra durarak araştırmaya devam etmeyi reddetmişler ve geriye kalan 26 denek, yani bütün
deneklerin %65'i, 450 volttluk şoku öğrenciye vermiştir. 40 denekten 26'sının suçsuz bir insana
emre itaat sonucu zarar ve ızdırap vermeleri olayı, bu 26 kişinin kişisel özellikleri ile örneğin
sadist olmaları ile ya da saldırganlık güdüsü ile açıklanabilir. Ama aynı araştırma bazı
değişiklikler ile birçok kereler tekrarlanmış ve 1000'e yakın denek kullanılmış ve genel sonuç ilk
araştırmadan farklı olmamıştır.
Yukarıdaki üç araştırmanın sonucunda, uyma davranışını etkileyen durumlar şunlardır:
1. Sosyal psikoloji araştırıcılarından Sherif yaptığı bir deneyle sosyal bir normu nasıl
oluşturduklarını izah ederken Asch ise yerleşmiş bir sosyal norma bireylerin nasıl
uyduklarını göstermiştir.
2. Sosyal etkiye boyun eğmenin, grup içindeki diğer insanların gücüne, yakınlığına ve
sayısına bağlı olduğu ortaya çıkmıştır.
3. Grubun büyüklüğü uymayı artırmaktadır. Grup büyüdükçe kişi uymama davranışlarının
sonuçlarına(ceza) katlanamayacağını düşünmektedir.
4. Grup söz birliği etmişse uyma davranışı artmaktadır. Ancak grup içinde karşı
çıkanlar olursa uyma oranı düşmektedir.
5. Mevki ve saygınlığı yüksek bir etki kaynağı yine uyma davranışını artırmaktadır.
6. Yüz yüze ilişkilerde sosyal etkinin şiddeti artmaktadır.
7. Yukarıdaki özelliklerin dışında kişilik etmenleri de uyma davranışını
etkileyebilmektedir (Örneğin; bağımsızlık düşüncesi ve kendine güven duygusunu
güçlü olması gibi.).

4.4.

UYMAMA DAVRANIŞI VE UYUMLU DAVRANMAYI ETKİLEYEN ETKENLER
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Uymama davranışı gösterenlerin kişilikleri sosyal düzenin kurallarının hepsinin ya da
bazılarının yanlış, yararsız ya da zararlı olduğunu ileri sürebilen ve reddedebilen kişi özelliğini
taşır. Ancak bu kişilerin yenilikçi ve girişimci rollerinin olması nedeniyle sosyal değişimin de
dinamiğini oluşturabilirler. Toplumda yeniliklerin ve değişimin dinamiği olan bu kimselerin
başında da liderler gelmektedir.
Birçok araştırma, gerçekten de uyma davranışının bazı kimselerde genel bir eğilim
olduğunu göstermiştir. Ancak toplumun tamamı uyma davranışı gösteren insanlardan
oluşmamaktadır. Hem uyan hem de uymama davranışı gösterebilen insanlara toplumda ihtiyaç
vardır.
Ortamsay kişisel ve kültürel etkenler başlığı altında uyma davranışını etkileyen etkenleri
özetlenmektedir (Güney, 2006:62-63; Kağıtçıbaşı 2004:77-92):

4.4.1. Uyma Davranışını Etkileyen Ortamsal Etkenler
Grubun Büyüklüğünün Etkisi: Daha büyük grupların bireyi uyma davranışına itme gücü daha
fazladır. Özellikle grubun zorlaması ya da uymama davranışının cezalandırılabilmesi söz konusu
olduğu zaman bu ilişkinin daha da belirgin olabileceği düşünülebilir. Ama laboratuvar ortamı gibi
ortamlarda kişinin etrafındakilerin fikrine güveni fazla ise hele fiziksel gerçek pek belirgin değilse
küçük grupların bile kişide uyma davranışı yaratma etkisi çok yüksek olabilir.
Grubun Söz Birliğinin Etkisi: Asch, gruptaki kimselerin sayısından ziyade hepsinin aynı fikirde
olmasının uyma davranışını etkilemekteki önemi üstünde durmuştur. Azınlığın önemi, çoğunluğun
baskısı ya da zorlayıcı yetkeye karşı direnebilen bir tek kişi bile diğerlerinin de cesaret bularak
direnebilmesine yol açabilmektedir.
Mevkinin ve Saygınlığın (Prestijin) Etkisi: Sosyal etki kaynağının, yani sosyal uyma davranışını
meydana getiren kişi veya grubun, algılanan mevkisi ne kadar yüksekse bireylerde meydana
getirdiği uyma davranışı da o kadar fazla olmalıdır.
Yüz yüze Olmanın Etkisi: Sosyal etki ve uyma konusunda yapılan bütün araştırmalarda, yüz yüze
bulunma durumu, sosyal etkiyi ve dolayısıyla uyma davranışını arttırmıştır.
Gruba Bağlılığın Etkisi: Grup üyesi kendini gruba ne kadar yakın hissetmektedir? Grubun bir
üyesi olmak birey için ne kadar önemlidir? Bu sorulara verilecek cevaplar, başka bir deyişle, grup
ve bireyler arasındaki ilişkinin sıklık derecesi uyma davranışına etki eder. Gruba bağlılık, bireyin
gruba bağlılığını sürdürmeye yarayan tüm olumlu ve olumsuz etkenlerle ilişkilidir.
1) Bireyin gruba bağlılığını sürdürmeye yarayan olumlu etkenler:
• Grubun üyelerinden hoşlanmak,
• Grubun önemli amaçları olduğuna inanmak,
• Grup üyelerinin birbirleriyle uyum içinde çalıştığını görmek,
• Grubun üyesi olmakla elde edilen kazançlar.
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2) Bireyin gruba bağlılığını sürdürmeye yarayan olumsuz etkenler:
• Gruba o ana kadar çok yatırım yapmış olmak, dolayısıyla ayrılmanın zor hâle gelmiş
olması,
• Gruptan ayrılınca ait olunacak başka grup seçeneklerinin az olması.
Azınlığın Etkisi: Çoğunluğun aynı fikirde olması uyma davranışını etkiler. Ancak gerçek
yaşamda gruplarda herkes aynı fikirde olmayabilir ve hatta grubun içindeki bir azınlığın, grubun
çoğunluğunun fikrini etkilemeyi başardığı da görülür. Yani, sosyal etkide bulunmanın tek yolu
çoğunluk olmaktan geçmez. Azınlığın grup üzerinde etkili olabilmesi belli şartlara bağlıdır:
•

Azınlık grup üyelerinin tutarlı olmaları ve kendilerine güvenmeleri,

•

Azınlık grup üyelerinin tutucu ve katı görünmemeleri,

•

Azınlığın grubun üyesi olması.

4.4.2. Uyma Davranışını Etkileyen Kişisel Etkenler
Benliğin Etkileri: Benlik kavramı, bireyin kendine ilişkin bilinçli algılarından oluşmaktadır.
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
nitelendirilmektedir.
İnsanlar benliklerinin farklı taraflarını ön planda tutarlar (Kağıtçıbaşı, 2004):
•

İlişkisel benlik: Eğer öndeyse grup normaları önem taşır. Kişi sosyal uyma davranışı
gösterir.

•

Bireysel benlik: Kendi ilke ve düşüncelerinin önemine inanır, gruba uyma eğilimi
göstermezler.

Birey Olma Gereksinimi: Bazı kişiler, kendilerine özgü olmak ve bireyselliklerini korumak
isterler. Yaratıcı bir aykırılıkta bulunmak isterler. Farklı giyinir, farklı yaşamaya çalışırlar.
Kişisel Kontrol Arzusu: Kendi davranışlarımız üzerinde, kişisel kontrole sahip olduğumuzu
bilmek istediğimizde, sosyal etkiye uymak istemeyiz. Bu karşı koyma, bizde psikolojik bir direnç
göstermemize yol açar.
Cinsiyet ve Uyum: Uyum davranışında cinsiyet farkının ortaya çıktığı durumlar daha çok,
insanların başkalarıyla aynı fikirde olmadıklarını yüz yüze etkileşim içinde belirtmeleri gereken
durumlardır. Başkalarının kendilerini izlediğini bilen kadınlar, aynı durumda bulunan erkeklere
göre daha fazla uyum davranışını göstermişlerdir. Bu farklılık biyolojiye dayalı nedenlerden çok,
kadın ve erkeğin sosyal rolleriyle ve sosyal beklentilerle açıklanmaktadır.

4.4.3. Uyma Davranışını Etkileyen Kültürel Etkenler
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İnsanların farklı kültürlerden geliyor olmaları acaba onların uyma davranışını etkiler mi?
Bunun için bireyci ve toplulukçu kültürlerin uyma davranışıyla bağlantı kurulabilecek özelliklerini
gözden geçirmemiz gerekiyor: Bireyci kültürlerde kişinin çıkarları grup çıkarlarından daha
önemliyken toplulukçu kültürlerde grup çıkarları bireyin düşünce ve davranışlarını yönlendirir.
Toplulukçu kültürün insanları, grupların onayını almayı bireyci kültürden insanlara göre daha fazla
önemserler ve almazlarsa da utanç duygusu yaşarlar. Bireyci kültürden bir kişi gruptan özerk olma
ve birey olma gereksinimine daha fazla sahiptir. Bu farklı yönelimlerden çıkarılan sonuç,
toplulukçu kültürden olan kişilerin bireyci kültürden olan kişilere oranla daha fazla uyma davranışı
gösterecekleri yönündedir.
“İnsanlar niçin ve ne tür uyma davranışları gösterir?” sorusunu itaat, özdeşleşme,
benimseme başlıkları altında bir gözden geçirmek gerekirse özetle (Güney, 2006:63-64;
Kağıtçıbaşı, 2004:92-95):
İtaat
Bir grup görüşüne olduğu gibi, bir kişiye uyma şeklinde de görülebilir. İtaat sonucu uyma
davranışının temelinde, uyulanın, uyanın üstündeki gücü ya da kontrolü vardır. Trafik polisinden
ceza almamak için belli bir hızın altında giden Ahmet’in bu uyma davranışı polisin onun
üzerindeki kontrolüne dayanır; etrafta polis olmadığından emin olsa o hız yasağına uymayacaktır.
Özdeşleşme
Birey, birisinin ya da bir grubun fikrine, ona benzeyebilmek için uyar. Özdeşleşme sonucu uyma
davranışının temelinde, uyulanın cazibesi, değeri vardır. Uyulanın, uyanın gözündeki cazibesi
devam ettikçe uyma davranışı da devam eder; bu değer kaybolursa uyma davranışı da ortadan
kalkacaktır. Mehmet çok hızlı otomobil sürmez çünkü çok sevdiği babası hızlı gitmenin
aleyhindedir. Mehmet bu davranışı ile sevdiği, takdir ettiği babasına benzemekte onun gibi
olmaktadır. Yavaş gitmenin önemine kendisi inandığından değil, sırf babası böyle düşünüyor,
böyle istiyor diye yavaş gitmektedir.
Benimseme
Bu tür uyma davranışında kişi, bir kurala ya da görüşe onun gerçekten doğru olduğuna inandığı
için uyar. Burada uyulanın fikri, uyan için inanılır bir fikirdir; uyma davranışın temelinde bu
inanma, doğru olarak kabul etme durumu vardır. Ali eğer hız yasağının önemine gerçekten
inanıyorsa polis kontrolü olmasa da kimse ondan yavaş gitmesini istemese de sırf bu trafik kuralını
gerçekten benimsemiş, kendine mal etmiş olduğu için yavaş gidecektir. Aynı şekilde, bir grubun
görüşüne, o görüşün doğru olduğuna inandığı için uyan kişide benimseme yoluyla uyma davranışı
gösteriyor demektir.
Bu üç ayrı tür uyma davranışı, kişiye üç ayrı yarar sağlamaktadır:
•

İtaatin sağladığı yarar, insanlar tarafından kabul edilmek, ödüllendirilmek ya da
cezalandırılmak şeklinde düşünülebilir.

•

Özdeşleşmenin yararı, kişiye değer verdiği kişilere benzeme, onlar gibi olduğunu
düşünme duygusunu sağlamasıdır.

•

Benimseme ya da kendine mal etmenin kişiye sağladığı yarar ise onun doğruyu anlama
ve uygulama gereksinmesini tatmin etmesidir.
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Sosyal Etki ve Uyma Davranışının Kavramsallaştırılması ve Çeşitleri:
İtaatin temelinde yatan güdü cezalandırılmamak ya da ödüllendirilmek;
Özdeşleşmenin temelindeki, beğenilen bir başkası gibi olmak;
Benimsemenin temelini oluşturan güdü de kişinin doğru bildiği şeyi yapmak istemesidir.
Bir kısım sosyal etkiyi kuralsal (normatif), bir kısmını da bilgisel etki olarak tanımlayabiliriz.
•

Kuralsal (Normatif) Sosyal Etki: Herhangi bir sosyal etki, kişi tarafından kurala uymaya
itici olarak yorumlanabilir.

Bunun sonucunda kişi ödüllenmek ya da cezalandırılmamak için (itaat) ya da etkinin kaynağı olan
kimseye benzeyebilmek için (özdeşleşme) etkiye uyma davranışı gösterir.
•

Bilgisel Sosyal Etki: Herhangi bir sosyal etki, kişi tarafından gerçeği aydınlatıcı olarak ya
da kısaca doğru bilgi olarak yorumlanabilir.

Bu takdirde, kişi bu etkiye, doğru bir şey olduğunu düşündüğü için uyacaktır (benimseme).
•

Asch’in çizgiler hakkında uzunluk yargılarının yapıldığı deneyinde ve Milgram’ın itaat
deneyinde kuralsal sosyal etkinin ve itaate dayanan uyma davranışının söz konusu
olduğunu görürüz.

•

Sherif’in otokinetik etki deneyinde bilgisel sosyal etki ve benimsemeye dayanan uyma
davranışı görülmektedir.
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Uygulamalar
Aşağdaki linklerde derse konu olan deneylerin uygulamaları bulunmakta. İzlemeniz
önerilmektedir.
Ash’in deneyi: http://www.youtube.com/watch?v=ZMqm8yAahYA
Miligram’ın deneyi: http://www.youtube.com/watch?v=_e1_-UpdzZ0
1. Sürü Psikolojisi : http://www.youtube.com/watch?v=4d-m08gSkfA
o
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Uygulama Soruları
1) , Sherif, Ash ve Miligram’ın deneylerinin sonuçlarını uyma ve sosyal etki açısından
karşılaştırın.
2) Benzer uygulamaları küçük örneklemler üzerinde deney desenleri ile gerçekleştirmeye
çalışın..
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm içinde insanın, içinde yaşadığı toplumdan etkilendiğini, davranışlarının büyük
bir kısmının toplumsal (sosyal) olduğunu gördük. Sosyal etki sonucu meydana gelen uyma
davranışı kişilerin “benzerliğini" ve dolayısıyla sosyal davranış düzenliliğini yaratmakta uyma
davranışı da, bir bireyin, davranış ve görüşlerini gerçek veya hayali baskı aracılığıyla değiştirmesi
ve baskı yönüne doğru uyum göstermesi biçiminde tanımlanmaktadır.
Kendi başlarına birer yargı standardı geliştirmiş olan bireyler, grup hâlindeyken, ortak bir
standarda, bir yargıya doğru yönelmekte, bu şekilde bireysel olarak geliştirdikleri subjektif
gerçeğin yerine grubun geliştirdiği sosyal gerçek geçmektedir.
Sherif'in bu araştırmasında belirsiz fiziksel gerçeğin yerini sosyal gerçek almış, grubun
normu bireylerce gerçek olarak kabul edildiğinden bu norma uyulmuştur. Sherif yaptığı bir başka
araştırmada, denekleri önce teker teker deneye almak yerine, onları doğrudan grubun içine
sokmuştur. Daha önce kendi başlarına bir standart oluşturmamış bu denekler, grupta çok daha
çabuk ve kolay bir şekilde ortak bir norm oluşturmuşlardır. Sherif’in elde ettiği bir üçüncü bulgu
ise grupta oluşturulan standardın, daha sonra denekler tarafından kullanılmaya devam edilmesidir.
Grupta oluşturulan bu ortak standardın etkisi oldukça güçlüdür.Denekler, deneyden bir yıl sonra
yalnız başlarına deneye tekrar alındıklarında bile, bu ortak standardı kullanmaya devam
etmişlerdir. Sherif’in araştırmasında birey grubun fikrine doğru olduğuna inandığı için uyar.
Yani uyma davranışının altında fikren de kabul etme (ya da tutumunu grubun görüşüne göre doğru
değiştirme) yatmaktadır. Böylece grup normu (standardı) kişi tarafından benimsenmekte, kendine
mal edilmektedir.
Asch’in araştırmasında ise birey grubun fikrine yanlış olmasına rağmen uyar. Burada
uyma sadece sosyal davranış düzeyinde oluşmakta, daha derine inen bir tutum değişimi ya da
benimseme, kendine mal etme söz konusu olmamaktadır. Sherif’in deneyinde hiç yoktan bir grup
normunun oluşumu araştırılmaktadır. Asch’in deneyinde ise var olan, yerleşmiş bir grup normuna
uyma incelenmiştir.
Miligram’ın araştırma bulgularını deneklerin kişilik özellikleri ile açıklamak yerine, bir
sosyal etki olayı olarak yorumlamak daha geçerlidir. Milgram’ın “itaat” deneyinde olduğu gibi.
itaat sonucu uyma davranışının temelinde, uyulanın, uyanın üstündeki gücü ya da kontrolü vardır.
Deneylerin sonucunda elde edilen bilgilere göre, uyma davranışı üç farklı sürece
bağlıdır. Bunlar itaat, özdeşleşme ve benimsemedir.
İtaat, başkaları tarafından kabul edilmek;
Özdeşleşme, değer verilen kişi ya da gruba benzemek;
Benimseme, gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar.
Sosyal uyma davranışı, “özdeşleşme” süreci sonunda da ortaya çıkabilir. Burada birey,
birisinin ya da bir grubun fikrine, ona benzeyebilmek için uyar. Özdeşleşme sonucu uyma
davranışının temelinde, uyulanın cazibesi, değeri vardır. Uyulanın, uyanın gözündeki değeri
devam ettikçe uyma davranışı da devam eder; bu değer kaybolursa uyma davranışı da ortadan
kalkacaktır.
Uyma davranışı “benimseme” ya da “kendine mal etme” mekanizması sonucunda da
görülebilir. Bu tür uyma davranışında kişi, bir kurala ya da görüşe onun gerçekten doğru olduğuna
inandığı için uyar. Burada uyulanın fikri, uyan için inanılır bir fikirdir; uyma davranışının
temelinde bu inanma, doğru olarak kabul etme vardır.
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“İtaat” ın sağladığı yarar, insanlar tarafından kabul edilmek, ödüllendirilmek ya da
cezalandırılmamak olarak düşünülebilir. “Özdeşleşme”nin yararı, kişiye, değer verdiği kişilere
benzeme, onlar gibi olduğunu düşünme duygusunu sağlamasıdır. “Benimseme”nin kişiye
sağladığı yarar ise onun doğruyu anlama ve uygulama gereksinmesini tatmin etmesidir. Böylece
itaat ve özdeşleşme, diğer insanlara dönük olarak onlarla ilişkileri olumlu yönde geliştirme
görevini yerine getirirken; benimseme, kişisel bir görevi yerine getirmekte, kişinin doğru hareket
ettiğine inanma gereksinmesini tatmin etmektedir. Yani, benimseme, bölümün başında uymanın
en temel bir görevi olarak belirtilen “gerçeği tanımlama” ya yaramaktadır.
Bu yarar sağlama işlevinin temelinde üç farklı güdülenme söz konusudur. İtaatin temelinde
yatan güdü cezalandırılmamak ya da ödüllendirilmek; özdeşleşmenin temelindeki, beğenilen bir
başkası gibi olmak; benimsemenin temelini oluşturan güdü de kişinin doğru bildiği şeyi yapmak
istemesidir.
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Bölüm Soruları
1. Otoritenin etkisinin aşırı itaati nasıl oluşturduğu yönündeki deney kime aittir?
a) Newcomb
b) Lewin
c) Milgram
d) Sherif
e) Ach
2. “İnsanların ……. boyun eğmesi, grup içindeki diğer insanların gücüne, yakınlığına ve
sayısına bağlı olup, sosyal etki kuramı Laten'e aittir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sosyal etkiye
b) Psikolojik etkiye
c) Sözel etkiye
d) Deneysel etkiye
e) Asosyal etkiye
3. ………… kişinin çevresinde bulunan kimselere bakıp onları model alarak ya da taklit
ederek bilincinde olmadan sosyal davranış normları kazanması sürecidir.
Yukarıdaki boğluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İtaat
b) Özdeşleşme
c) Uyma
d) Davranış
e) Özümseme
4. Bu tür uyma davranışında kişi, bir kurala ya da görüşe onun gerçekten doğru olduğuna
inandığı için uyar.
Yukarıda tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Benimseme
b) Uyma
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c) İtaat
d) Özdeşleşme
e) Davranış
5. Herhangi bir sosyal etki, kişi tarafından gerçeği aydınlatıcı olarak ya da kısaca doğru
bilgi olarak yorumlanabilir.
Yukarıda tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuralsal sosyal etki
b) bilgisel sosyal etki
c) Özdeşleşme
d) İtaat
e) Benimseme
6. Otokinetik deneyi kime aittir?
a) Asch
b) Sherif
c) Milgram
d) Laten
e) Allport
7. Eğer öndeyse grup normaları önem taşır. Kişi sosyal uyma davranışı gösterir.
Yukarıda tanımı yapılan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireysel benlik
b) İlişkisel benlik
c) Birey olma gereksinimi
d) Cinsiyet ve uyum
e) Kişisel kontrol arzusu
8. Aşağıdakilerden hangisi uyma davranışını etkileyen ortamsal etkilerden birisi değildir?
a) Grubun söz birliğinin etkisi
b) Mevkinin ve saygınlığın etkisi
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c) Yüz yüze olmanın etkisi
d) Gruba bağlılığın etkisi
e) Benliğin etkileri
9. İtaat deneyi aşağıdaki hangi düşünüre aittir?
a) Milgram
b) Sherif
c) Ross
d) Asch
e) Allport
10. Aşağıdakilerden hangisi uyma davranışını etkileyen kişisel etkenlerden birisi değildir?
a) Benliğin etkileri
b) Kişisel kontrol arzusu
c) Cinsiyet ve uyum
d) Birey olma gereksinimleri
e) Gruba bağlılığın etkisi

Cevaplar: 1)c,2)a,3)b,4)a,5)b,6)a,7)b,8)e,9)a,10)e

90

5. TUTUMLAR VE ÖN YARGILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1. Tutum Kavramı
5.2. Tutumun Ögeleri
5.2.1. Bilişsel Bileşen
5.2.2. Duygusal Bileşen
5.2.3. Davranışsal Bileşen
5.2.4. Düşünce, Duygu ve Davranış Tutum Ögelerine Örneklerle Bir Bakış
5.3. Tutum İle İlgili Bazı Özellikler
5.3.1. Güç Derecesi
5.3.2. Karmaşıklık Derecesi
5.3.3. Birleşenlerarası Tutarlılık
5.3.4. Diğer Tutumlarla İlişki
5.3.5. Tutumların İşlevleri
5.4. Tutum-Davranış İlişkisi
5.5.Kalıplaşmış Tutumlar ve Önyargılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

Şema adı verilen kavramı sizce neyi içermektedir?
Otomatik düşünce nedir?
Tutum kavramı size ne ifade etmektedir?
Önyargıra nasıl oluşur?
Tutumların bileşenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Otomatik düşünce
kavramları

ve

şema

Kazanım
Tutumların, şema oluşumu, inançlar ve
otomatik düşünceler ile bağlantısını
hatırlamak,

Tutum nedir?

Tutum kavramını anlamak,

Tutumun ögeleri hakkında bilgi

Tutumun ögelerini ayırt edebilmek,

Tutum ve davranış arasındaki ilişkinin
sorgulanması

Tutum ve davranış ilişkisini incelemek,

Drtamsal, kişisel ve kültürel etkenlerle Tutumun gelişimine etki eden ortamsal,
tutum gelişimi
kişisel ve kültürel etkenleri bilmek,
Önyargıların gelişimi ve kazanımı

Kalıp tutumlar ve ön yargılar ile tutum
gelişimi bağlantısını kurabilmek
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Anahtar Kavramlar
Otomatik Düşünce , Şema, Tutum, Önyargı
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Giriş
Sosyal yaşamda insanı etkileyen birçok faktör vardır. İnsanların pek çok davranışı bu
faktörlerle olan ilişkilerin algılanması ve değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. İnsanlar
birbirleriyle çelişen sayısızca düşüncenin etkisi altındadırlar. Buna rağmen bireyler, sosyal
ilişkilerini belirli bir davranış kalıbı içinde oluştururlar. Kısaca insanlar canlı-cansız, soyut-somut
nesnelerle olan ilişkilerini düşünsel bir bütünlük çerçevesinde gerçekleştirirler. İşte bu düşünsel
bütünlük sosyal psikolojide tutum olarak değerlendirilir (Güney, 2006).
Tutum kelimesi Latince kökenli olup harekete hazır anlamına gelmektedir (Arkonaç,
2001). Tutum, bir bireye yüklenen eğilimdir. Başka bir deyişle, tutumun doğrudan gözlenebilen
bir özellik olmadığı, bireyin gözlenebilen davranışlarından dolayı varsayıldığı ve o bireye
yüklenen bir eğilim olduğu görülmektedir. Buna göre tutum; gözlenebilen bir davranış değil,
davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 1988).
Bir tutum bireyin, bir obje veya objelerin tipleri ile ilgilendiği zaman davranışa geçme
öncesindeki hazır durma hâlidir derken bireyin, bir otomobil, bir kitap, bir senfoni, bir öğrenci, bir
öğretmen, bir söz, bir hareket, bir başka bireyin tutumu veya milyonlarca obje içinden şu veya bu
yolla daha önceden deneme-bilgileri içinde yer almış olan herhangi bir objeye karşı durumundan
söz etmiş oluyoruz.
Tutumlar konusunda detaylı bir bakışa geçmeden önce ilk gözden geçirilerek açıklanması
gereken konu, tutumlara temel zemin oluşturan, inançların oluşumu, otomatik düşünceler ve şema
kavramıdır. Bu konu davranış bilimleri kitabından hatırlanabilecek bir içeriktir.
Tutumlara Temel Oluşturan İnançlar Sistemi, Otomatik Düşünceler ve Şema Kavramı
İnsanların neye, nasıl inandıkları, hayatları boyunca neleri başarabildikleri ile ilgilidir.
İnançlar kişinin kendisi ve başkaları hakkındaki duyguları ve başkalarının kendisi
hakkındaki duygularına ilişkin düşüncelerini etkiler. İnanç sistemleri, kişinin dünyaya
bakışını ve ona karşı verdiği tepkiyi şekillendirir. Temel inançlar, biyolojik içgüdülerle
çevre arasında bir bağlantı görevi görürler. Erken dönemlere ait inançlar ve bunların
insan yaşamını nasıl yönlendirdiği bilişsel kuramların temel kavramlarıdır.
Tutumlar, inançlar ve otomatik düşünceler ile bağlantılı biçimde bireyin kendisi ve
diğer insanlarla ilgili kurallarını oluşturur. Bu kurallar sadece gözle görülen
davranışları yönlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda özgün yorumlarının,
beklentilerinin ve ön yargıların temelini oluşturur. İnançlar, tutumlar ve sayıltılar
davranışın soyut düzenleyicileridir; genellikle örtüktürler, dile getirilmemişlerdir.
Bunların neler olduğu otomatik düşüncelerden bulunabilir.
Otomatik düşünceler, kişinin kendisi ya da durumla ilgili ifadeleri, iç diyalogları ya da
imgeleridir. Genellikle daha belirgin düşüncelerle birlikte ve herhangi bir durum içine
girildiğinde aniden ve kendiliğinden ortaya çıkarlar. Otomatik düşüncelerin ortaya
çıkmasında bilinçli bir çaba ya da niyet yoktur.
Şemalar ya da temel inançlar, bireyin kişisel ve çevresel bilgiyi nasıl düzenleyeceğini
belirleyen, dış dünya ve kendimizle ilgili temel varsayımları içeren, geçmiş yaşantı ve
deneyimler sonucunda oluşmuş bilişsel yapılardır. Yaşamın erken dönemlerindeki
kişisel deneyimler ve çevredeki önemli insanlarla yapılan özdeşimlerle oluşan şemalar,
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daha sonra benzer deneyimler ve öğrenmelerle pekişir. Kişiliği oluşturan duygusal ve
davranışsal örüntüler yaşamla ve kendilikle ilgili bu tür şemalardan oluşmaktadır.
Şema kavramını anlamlandırabilmek için şemayı bir bilgisayar programı gibi
düşünebiliriz. Bu bilgisayar programı beyne giren ve girmeyen her şeyi sınıflandırır.
Aynı zamanda bilginin bir kere beyne girdikten sonra nasıl saklanacağını da belirler.
Çocukluktan itibaren büyüme sürecinde kişi kendi şemalarını oluştururken bir şekilde
kendi bilgisayar programlarını yazarlar. Daha basit bir ifadeyle şemalar bizim
anılarımızı, duygusal tepkilerimizi ve temel inançlarımızı destekleyecek yapılar
sağlarlar. Sahip olduğumuz inançları sınıflamamıza ve işlememize yardımcı olurlar.
Şemalar, temel inançlarımızı ve bunlara eşlik eden düşüncelerimizi desteklerler.

5.1. TUTUM KAVRAMI
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Tutum terimi toplumsal psikolojide genel olarak bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir
obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilime işaret
etmek için kullanılmaktadır (Smith, 1973). Bu tanımdan anlaşıldığı gibi, tutum bir bireye aittir ve
onun bir nesneye ilişkin düşünce, duygu ve davranışlarına bir bütünlük, bir tutarlılık verir.
Tanımdaki “bir bireye atfedilen” ifadesi ise tutumun gözle görülmeyen bireysel bir yaşantı
olduğunu vurgulamaktadır. Gerçektende bir bireyin tutumlarını gözle görmemiz mümkün değildir.
Ancak onun davranışlarına bakarak bir nesneyle ilişkili tutumu hakkında bir fikir sahibi olabiliriz.
Örneğin; bir bireyi x partisinin mitinglerinde görür, bu partiye oy vereceğini söylediğini işitirsek
bu bireyin söz konusu partiye ilişkin olumlu bir tutumu olduğunu anlarız.
İnsanların kendisini kuşatan çevredeki obje ya da durumlara karşı tutumunun oluşması için
onu tanıması yeterli olmamakta, o obje ya da durumu kendi ruhsal dünyasına dahil etmesi
gerekmektedir. Bu durumda tutumun oluşması, bilişi ile tutuma konu olan obje ya da durumun
özel bir sistem içinde bütünleşmesi gerekmektedir. Tutum oluşumunda ilk tutum kaynaklarının
ebeveynler, öğretmenler ya da diğer öğretici gruplar olduğu görülür. Daha sonra, toplumun diğer
gruplar ve kitle iletişim araçları tutum oluşumunda ve tutumun şekillenmesinde etkili olacaktır.

5.2. TUTUMUN ÖGELERİ
Tutumun ögeleri; bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak üçe ayrılmaktadır. Bu üç öge
birbirini etkiler.
5.2.1. Bilişsel Bileşen
Bir tutumun bilişsel bileşeni bireyin tutum nesnesine ilişkin düşünce, bilgi ve inançlarından
oluşur. Bir bireyin enerji üretimi için nükleer santraller kurulmasına ilişkin tutumunu ele alalım.
Bu tutumun bilişsel birleşeni bireyin atom yapısı, radyasyon etkisi, nükleer santrallerin etkisi,
nükleer santrallerin yararları, zararları hakkındaki bilgilerden ve bu tür santrallerin tehlikeli olup
olmadıkları, gereken önlemler alındığı taktirde tehlikenin ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı,
ülke çıkarlarına ters düşüp düşmeyeceği konusundaki inançlardan oluşmaktadır.

5.2.2. Duygusal Bileşen
Duygusal bileşen bireyin tutum nesnesine ilişkin duygu ve değerlerinden oluşur. Bir nesneye
ilişkin olumlu tutumu olan bir birey, bu nesneyi olumlu olarak değerlendirecek ve bu nesneye karşı
olumlu duygular besleyecektir. Buna karşın, olumsuz tutum içinde olduğu bir nesneyi ise olumsuz
olarak değerlendirecek ve bu nesneye karşı olumsuz duygular besleyecektir. Örneğin; x ulusuna
ilişkin tutumu olumlu olan bir birey; bu ulusu iyi bir ulus olarak değerlendirecek, bu ulusun
bireylerine karşı dostça duygular besleyecek, onların yaşam biçimlerini sevecek, bu ulusun
başarıları onu sevindirecek, başarısızlıkları onu üzecek, ürettiği mallara hayranlık duyacak. Aynı
ulusa ilişkin tutumları olumsuz olan bir birey ise bu ulusu kötü olarak değerlendirecek, bu ulusun
bireylerine karşı dostça olmayan duygular besleyecek, yaşam biçimlerini sevmeyecek, ürettiği
malları beğenmeyecek, başarılarına üzülecek, başarısızlıklarına sevinecektir. Bir tutumu, bir inanç,
bir gerçek veya bir olgudan ayıran en önemli özellik, tutumun bir duygusal bileşene sahip
olmasıdır. Örneğin; dünyanın çevresinin yaklaşık kırk bin kilometre olduğu bir gerçektir ve siz bu
gerçeğe inanabilirsiniz. Ancak dünyanın çevresinin yaklaşık kırk bin kilometre oluşunu iyi veya
kötü olarak değerlendirebilirsiniz. Bu gerçek sizi sevindirmez veya üzmez. Kısaca sizde duygusal
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bir etki yapmaz. Buna karşın, tutuğunuz futbol takımına ilişkin tutumlarınızı ele alalım. Kuşkusuz
bu takımın iyi birtakım olduğu yolunda bir inancınız vardır. Ancak buradaki inancınıza duygu ve
değerlendirmeleriniz de eşlik eder. Bu takımı iyi birtakım olarak değerlendirirsiniz, bu takımı
seversiniz, galip geldiği zaman sevinir, yenildiği zaman üzülürsünüz. Kısacası bir nesneye ya da
duruma ilişkin bir tutumdan söz edebilmemiz için bu nesneye ilişkin bilgi, düşünce ve inançlara
olumlu veya olumsuz duyguların eşlik etmesi gerekir.
5.2.3. Davranışsal Bileşen
Tutumların üçüncü bileşeni davranışsal bileşendir. Bir tutum genellikle bireyi tutum nesnesine
ilişkin davranışlarda bulunmaya eğilimli kılar. Bir nesneye ilişkin olumlu tutumu olan birey, bu
nesneye karşı olumlu davranmaya, ona yaklaşmaya, yakınlık göstermeye, onu desteklemeye,
yardım etmeye eğilimli olacaktır. Bir nesneye karşı tutumu olumsuz olan birey ise bu nesneye
ilgisiz kalma veya ondan uzaklaşma, eleştirme, hatta ona zarar verme eğilimi gösterecektir.

5.2.4. Düşünce, Duygu ve Davranış Tutum Ögelerine Örneklerle Bir Bakış
Kağıtçıbaşı’nın Yeni İnsan ve İnsanlar kitabındaki değişmez örneklerinden biri “Ali karısını ve
kızını çalıştırmaz çünkü çok tutucudur.” cümlesi üzerinden yaptığı klasik bir tutum analizi
incelemesidir. Bu örnekteki Ali’nin tutumu onun konuyla ilgili düşünce, duygu ve davranış
eğilimlerini nasıl etkileyip düzenleyeceği sorusunun açılımını getirmektedir (2004:104):
Düşünce ile ilgili olarak – Ali, kadınların çalışmasının çocuklarını ihmal etmelerine, aile
huzursuzluğuna vb. sonuçlara yol açacağını düşünebilir. Bunlar genel tutumuyla ilgili çeşitli
bilişler ya da düşüncelerdir. Bunlar ve bunlara benzer tüm bilgi ve görüşler söz konusu
tutumun bilişsel ögesini oluşturur.
Duygu ile ilgili olarak – Ali, karısının çalışmasını düşündüğü zaman rahatsız olabilir,
sinirlenebilir, bunu istemeyebilir. Bu olumsuz duygular, incelediğimiz tutumun duygusal
ögesini oluştur.
Davranış ile ilgili olarak – Ali, çalışmak isteyen karısıyla kavga etmeye yönelebilir. Aynı
şekilde kızının çalışmasına izin vermek istemez, arkadaşı Mehmet’e de karısını
çalıştırmamasını öğütleme eğilimindedir. Bunlar tutumun davranışsal ögesidir. Bu tür
davranış eğilimleri arttıkça tutumun gerçekten davranışa yol açması olasılığı artar.
Bu örneklerde ortaya çıkan durumu şöyle açıklayabiliriz (Kağıtçıbaşı, 2004:104):
…bir tutum, bireyin düşünce, duygu ve davranış eğilimlerini birbirleriyle uyumlu
kılar. Tutumlarda genellikle birbirleriyle uyum hâlinde bulunan bu üç faktöre
tutumların ögeleri diyoruz (Breckler, 1984; McGuire, 1969; Rosenberg & Hovland,
1960). Bilişsel, duygusal ve davranışsal ögeler, yerleşmiş ve güçlü tutumlarda tam
olarak bulunur. Bazı daha zayıf tutumlarda ise özellikle davranışsal öge çok zayıf
olabilir.
Birbirinden farklı ögelere sahip olduğuna göre, tam gelişmiş bir tutum yalın değil,
karmaşıktır. Ögeler, bir tutumu kendi içinde tutarlılığı olan bir sistem hâline sokar.
Başka bir deyişle tutum, bireyi davranışa hazırlayıcı karmaşık bir eğilimdir. Böylece,
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bireyin çevresindeki çeşitli objelere karşı beslediği duyguları, o objeler hakkındaki
fikirleri ve bilgileri ve onlara karşı davranışları devamlılık ve düzenlilik gösterir.
Son yıllarda tutumların düşünce, duygu ve davranış eğilimi ögelerinden oluştuğu tezi
sorgulanmaya başlanmıştır ( Fazio, 1990; Pratkanis & Greenvand 1989; Tesser &
Shaffer, 1990; Zanna & Rempel, 1988). Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalarda,
bir tutumun var olabilmesi için bu ögelerin hepsinin birden var olması gerekmediği
ortaya konulmuştur (Eagly & Chaiken, 1993). Örneğin; televizyonda reklamını
gördüğümüz bir ürünle ilgili olarak olumlu bir tutum geliştirebiliriz ancak o ürün
hakkında herhangi bir davranışta bulunmayabiliriz.
Sosyal psikolojideki bu yeni ele alışlara rağmen, tutumların yukarıda belirttiğimiz üç
ögeden oluştuğu tezi de hâlen kabul görmektedir. Bu farklı ele alışları şöyle bağdaştırabiliriz: Bir
eğilimin tutum olarak kabul edilebilmesi için asgari şart, bir zihinsel değerlendirmedir. Ancak
kişilerin zaman içinde geliştirdiği yerleşik tutumların çoğu duygusal ve davranışa yönelik ögeleri
de içerir.
5.3. TUTUM İLE İLGİLİ BAZI ÖZELLİKLER
Tutumların bazı özellikleri vardır. Bu özellikler hem bir bütün olarak tutumların kendileri
hem de tek tek birleşenler (ögeler) için geçerlidir. Gerek bir bireyin çeşitli tutumları arasındaki
gerekse iki bireyin aynı konuya ilişkin tutumları arasındaki farklılıklar bu özelliklerden
kaynaklanmaktadır. Bu özellikleri: Kuvvet derecesi, karmaşıklık derecesi, birleşenler arasındaki
tutarlılık ve diğer tutumlarla ilişki şeklinde sıralayabiliriz (Gültekin, 2009, Güney, 2006,
Kağıtçıbaşı, 2004):
5.3.1. Güç Derecesi
Daha önce de belirttiğimiz gibi bir birey son derece çok sayıda tutuma sahip olabilir ancak bu
tutumlar güçleri açısından çoğu kez birbirlerinden farklılık gösterirler. Örneğin; hem X partisine
hem de Y marka diş macununa karşı olumlu tutumları olumlu olan bireyin bu tutumlarından birisi
büyük bir olasılıkla diğerinden daha kuvvetlidir. Örneğin; iki farklı birey aynı siyasi partiye karşı
olumsuz bir tutuma sahip olabilir. Ancak bu bireylerden bu tutumunun diğerininkinden daha
kuvvetli veya daha zayıf olması mümkündür.

5.3.2. Karmaşıklık Derecesi
Bir tutumun veya bileşenin karmaşıklığı bu tutum veya bileşeni içerdiği unsurların sayı ve
çeşitliliğine bağlıdır. İçerilen unsurların sayısı ve çeşidi arttıkça karmaşıklık derecesi de
artacaktır. Gerek bir bireyin farklı iki nesneye ilişkin tutumlarının bileşenleri gerekse iki ayrı
bireyin aynı nesneye ilişkin tutumlarının bileşenleri karmaşıklıkları açısından farklı olabilir.
Örneğin; bir bireyin bir ulusa hem de bir futbol takımına karşı olumlu tutumlarının olduğunun
varsayalım. Bu iki tutumun bilişsel bileşenleri karmaşıkları açısından farklılık gösterebilir. Bir
kişinin, bir takım hakkındaki bilgileri kuruluş tarihinden şimdiye kadar kaç kez şampiyon
olduğuna, on yıl önceki kadrosundan, bu yıl kimleri transfer ettiğine kadar uzanır. Bu durumda
bu bireyin tutumunun bilişsel bileşeninden daha karmaşık olduğunu gösterir. Genellikle
karmaşık tutumlar yalın tutumlardan daha kuvvetlidir.
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5.3.3. Birleşenler Arası Tutarlılık
Tutumların bileşenleri genellikle birbirleriyle tutarlı olma eğilimi gösterir. Yani, bir bileşeni
olumlu olan bir tutumun diğer iki bileşeni genellikle olumlu; bir bileşeni olumsuz olan tutumun
diğer iki bileşeni olumsuz olmaktadır. Bununla birlikte; tutumlar birleşenleri arasındaki tutarlılığın
derecesi açısından farlılıklar gösterebilir. Örneğin; bir siyasi partinin ülkeyi en iyi idare edecek
parti olduğuna inanan, bu partiyi sevip başarılarında gurur duyan ve seçimlerde bu partiye oy veren
bir bireyin söz konusu partiye ilişkin tutumunun bileşenleri arasında bir tutarlılık vardır.
5.3.4. Diğer Tutumlarla İlişki
Bir bireyin değişik konulara ilişkin tutumları, diğer tutumlarıyla olan bağlantıları açısından da
farklılıklar gösterir. Bazı tutumlar bireyin diğer birçok tutumuyla ilişki içindedir, bazılarının ise
bağlantı içinde bulunduğu tutum sayısı oldukça azdır. Bir futbol kulübüne ilişkin olumlu tutumu
olan birey örneğine dönelim. Bu bireyin söz konusu bu tutumunun dini, politik, çocuk yetiştirme
tarzı, doğum kontrolü, eğitim ve benzeri konulara ilişkin tutumlarıyla ilişki içinde bulunması, yani
onları etkilemesi ve onlar tarafından etkilenme olasılığı oldukça azdır.
5.3.5. Tutumların İşlevleri
Tutumlar bir amaca hizmet ederler. Tutumlar, tutuma sahip olan kişi için kullanışlıdırlar. Eğer
bir amaca hizmet etmiyorsa bir kişinin tutarlı bir tutuma neden sahip olduğu sorulması gereken
bir sorudur (Gültekin, 2009, Güney, 2006, Kağıtçıbaşı, 2004):
Katz (1960) tutumların dört işlevi olduğunu belirtmiştir. Bilgi işlevi bir tutumun ne
yaptığıdır. Tutumlar etrafımızdaki dünyayı anlamamıza ve açıklamamıza yardım
ederler. İkinci olarak tutumların utilitarian (faydasal) işlevi vardır. Bizim ödül
kazanmamızı ya da cezadan kaçınmamızı sağlarlar. Üçüncü işlevleri değer-ifade edici
(value-expressive) işlevdir. İnsanların etraflarına “ne olduklarını” ifade etmelerini
sağlarlar. Giydiğimiz kıyafet, arabamıza yapıştırdığımız çıkartma ve benzeri şeyler
kendimizi dışarıya ifade etmemize yarar. Tutumların dördüncü ve son fonksiyonları
ise benliği-koruyucu (ego-defensive) işlevleridir. Bu tür tutumlar derin ve değişmesi
zor tutumlardır ve tutum nesnesinin düşmanıdırlar. Homofobi (eş cinsel düşmanlığı)
ve yabacı düşmanlığı (xenophobia) buna örnektir. Bunlardan her biri, bir dış gruba
karşı olan bir düşmanlığı ifade eder. Bu işleve hizmet eden tutumlar bizi içsel
çatışmalarımızdan korurlar. Bunun yanı sıra tutumlar eş zamanlı olarak birden fazla
işleve hizmet edebilirler ve farklı zamanlarda farklı nedenlerden dolayı ifade
edilebilirler.
Smith ve arkadaşları (1956) tarafından geliştirilen bir kurama göre tutumların üç
fonksiyonu vardır. Nesne-değerlendirici işlev Katz'ın bilgi işlevi ile aynı anlamdadır.
Dışsallaştırma işlevi de Katz'ın benliği koruyucu işlevine denk gelmektedir. Katz'ın
değer ifade edici ve fayda sağlayıcı işlevleri ise sosyal ayarlama işlevi adı altında tek
bir işlevde toplanmıştır.
Herek (1987) iki tür tutum tanımlamıştır: Değerlendirici ve ifade edici. Birincisindeki
tutumlar tutum nesnesi kendi içinde bir amaçtır ve tutum kişinin, nesnenin kendisine
erişebilmesine olanak verir. Buna zıt olarak ifade edici (ya da sembolik) tutumlar
sosyal destek sağlayan, öz saygıyı arttıran ya da anksiyeteyi azaltan, amaca yönelik
araçlardır. Değerlendirici tutumlar deneyimsel ve spesifik (tek bir nesne ile ilgili),
deneyimsel ve şematik (birçok nesne ile yaşanan deneyimle ilgili ve bir nesne sınıfına
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genellenmiş) ya da tahminsel (anticipatory) (beklentilerden kaynaklanan) olabilirler.
İfade edici tutumlar ise sosyal-ifade edici (kişinin diğerleri tarafından kabul görme
ihtiyacından temel alan), değer-ifade edici (kişinin önemli değerleri ifade ederek
kendini tanımlama ve kendini önemli referans gruplarına yerleştirme ihtiyacını temel
alan) ya da savunucu (kişinin içsel çatışmalarıyla ilgili anksiyetesini azaltma ihtiyacını
temel alan) olabilirler.
Tutumların işlevleri ile ilgili olan analizler genellikle tutumların bireysel işlevlerini
vurgularlar. Fakat bazı tutum işlevleri sosyal yön ile ilgilidir. Tutumların sosyal yönleri ile ilgili
çok fazla çalışma yoktur. Fakat aşağıda bazı önerilerde bulunulacaktır.
İlk olarak tutumlar, bir bireyin sosyal matris içine yerleştirilmesi işlevini görürler.
Tutumlara yönelik değerlerin ifade edilmesi sosyal uyum ve değerlendirme için gereklidir.
Tutumların ikinci sosyal işlevleri, sosyal inançların ve tutumların, sosyal temsillerin ve
ideolojilerin bireylere iletilmesini sağlayan mekanizma görevini görmeleridir. Tutumların üçüncü
ve son sosyal işlevi ise bireyin sosyal dünyaya olan yöneliminde açıklayıcı bir rol oynamalarıdır.
Örneklerle tutumların işlevlerine bir bakış
Yararlı olma işlevi: Ödüllendirme ve cezalandırma ilkeleriyle bağlantılıdır. Beraberinde
getirecekleri zevk unsurlarına göre ürün ve markalara karşı olumlu ya da olumsuz tutumlar
oluşturulur.
Değer ifade etme işlevi: Kişinin ana değerlerini ya da benliğini ifade etmede tutumlar bir
işlevi yerine getirirler. Tüketiciler, ürünün sadece objektif, rasyonel niteliklerine göre değil
aynı zamanda ürünün kendisi için taşıdığı anlama göre tutum geliştirirler.
Ego koruma işlevi: Egoya ya da kişinin kendi öz imajını korumaya yönelik bir işlev
yerine getiren tutumlar, böylece kişinin kendisine saygısını da korumuş olmaktadır.
Egoyu endişelerden ve tehlikelerden koruyan ürünler bu amaçla satın alınırlar. Örneğin;
kişisel temizlik ürünleri…
Bilgi işlevi: İnsanlar, kendilerinin davranışını etkileme gücünde olan kişileri ve nesneleri
anlamak ve bilmek isterler. Tüketiciler ilgi duydukları ve ihtiyaçları olan bilgileri arzu
ederler. Çocuğu olmayanlar çocuk mamasına ve bezine ilgi duymazlar.

Tüketici davranışları açısından baktığımızda; Bilişsel Bileşen: Tüketici markadan
haberdar olur ve onun hakkında inançları oluşur. Duygusal Bileşen: Marka hakkında olumlu ya
da olumsuz duygular oluşur. Davranışsal Bileşen: Markaya karşı olumlu ya da olumsuz
davranış ortaya çıkar. Ürün satın alınır ya da alınmaz.

5.4. TUTUM-DAVRANIŞ İLİŞKİSİ
Tutumların birleşenleri bir birleriyle tutarlı olma eğilimi gösterdiklerinden tutumlar daima
davranışa yansıyabilmektedir. Dolayısıyla bireyin belirli bir nesneye ilişkin davranışını gözleyerek
bu bireyin nesneye tutumları hakkında bir tahminde bulunabileceğimizi ortaya çıkarmaktadır.
Acaba bu gerçekten doğru mudur?
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Sosyolog Thomas ve Znaniecki (1918-20) tutumların bireyleri sosyal gruplarına
bağladıklarını, onlara sosyal bir konum verdiklerini ve sosyal olarak yaşamalarını sağladıklarını
öne sürmüştür. Bazı tutumlar geniş ölçüde paylaşılmışlardır, günlük hayat anlam kazandırırlar.
Paylaşılmış tutumlar, sosyal dünyayı anlamlandırmak ve insanları bu dünyaya yöneltmek görevini
görürler ve bu tür tutumların önemli sosyal ve davranışsal sonuçları olabilir.
Allport (1935) da, tutumları, objektif olarak benzer durumlardaki davranışları açıklama
amacını güden evrensel tepki-sonuç ilişkileri olarak tanımlamıştır. Tutum, tek başına davranışı
meydana getirebilir mi ya da bir kimsenin bir konuda tutumu biliniyorsa o konudaki davranışı
önceden tahmin edilebilir mi?
Bu soruların hem kuramsal hem de uygulama açısından önemi büyüktür. Çünkü eğer
cevabımız olumlu ise o zaman tutum hakkında bilgi sahibi olmakla bireyin davranışlarını önceden
tahmin etme olasılığı ortaya çıkıyor demektir ki bu da sosyal bilimlerin uygulama için önemini
çok arttırır. Aynı zamanda tutumların ölçülmesinin değeri ortaya çıkmış olur (Kağıtçıbaşı,
2004:107):

Sosyolog La Piere tarafından 1934’te ABD’de yapılan ilk araştırma
Bu konuda bugün klasik kabul edilen ilk araştırma La Piere adından bir sosyolog tarafından
1934’te ABD’de yapılmıştır. O dönemde ABD’de Uzak Doğululara ve özellikle Çinlilere karşı
yaygın bir ön yargılı ırk ayrımı vardı.
La Piere, genç bir Çinli karı kocayla 66 otel ve motele ve 184 lokantaya gitti ve her gittikleri yerde
kabul edildiler, kendilerine servis yapıldı. Sadece 3’üncü sınıf bir motele kabul edilmediler. Bu ilk
deneyden altı ay sonra La Piere bütün bu gittikleri yerlere mektup yazarak rezervasyon yapmak
istediğini, Çinli müşterilerin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Mektupların ancak yarısına cevap
geldi. Bu cevap yazan yerlerin %92’si Çinlilerin kabul edilemeyeceğini bildirdi. %8’i kesin bir
cevap vermedi, sadece %1 kadarı olumlu cevap verdi. Burada, açıkça, daha önce gösterilen
olumlu davranış ile daha sonra belirtilen olumsuz tutum arasında bir çelişki ortaya çıkmaktadır.
Daha sonra da Kutner, Wilkins ve Yarrow (1952) aynı tür bir denemeyi bu sefer Çinli yerine zenci
kimselerle yaptılar ve benzer sonuçlar elde ettiler.
La Piere ve Kunter, Wilkins ve Yarrow araştırmalarında, tutumun mektup ya da telefonla
belirtildiğini; davranışın ise yüz yüze bulunma ortamında ortaya çıktığını gördü. Kuşkusuz,
tanımadığımız birisini mektup hatta telefonda reddetmek ya da onun mektubuna cevap vermemek,
onu, karşı karşıya bulunduğumuz zaman reddetmekten daha kolaydır. Demek ki ortam, davranışı
belirlemede tutumdan daha etkili olabiliyor. Ancak çok güçlü tutumlar ortamsal engelleri aşıp her
durumda aynı davranışa yol açabilir.
Yapılan bu araştırma ve takip eden araştırmalar insanların her zaman tutumlarına uygun
davranmadıklarını göstermektedir. Yukarıdaki örnek araştırmada, Çinli bir karı-koca ile birlikte
çeşitli yörelerdeki altmış altı motel ve 184 lokantaya uğramıştır. Uğranılan lokantalardan hiç biri
Çinli karı-kocaya servis yapmayı reddetmemiş, motellerden sadece bir tanesi oda vermemiştir.
Daha sonra, uğranılan lokanta ve motellere mektup yazılarak Çinli bir karı-koca için yer ayırtıp
ayırtamayacakları sorulmuştur. Toplam yirmi sekiz lokanta ve motel bu mektuba cevap vermiş ve
bunlardan %92 özür dileyerek Çinlileri kabul edemeyeceklerini bildirmişlerdir. Bu sonuçlar,
aslında uğranılan lokanta ve motellerin çok büyük bir bölümünün Çinlilere karşı olumsuz bir tutum
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içinde olduklarını, ancak yüz yüze bir ilişkide bu tutumlarını davranışlarına aksettirmediklerini
göstermektedir (Hatırlayınız; Milgram Deneyi).
Ancak günlük yaşamda insanların tutumlarına uygun davrandıklarını gösteren sayısız
örnek bulmak mümkündür. Ayrıca tutum ile davranış arasında bir ilişki bulunduğunu gösteren çok
sayı araştırma da vardır. Tutum ile davranışlar arasındaki ilişkiler, bu çelişkili bulgular, bazı
araştırmacıları tutumların davranışa dönüşüp dönüşmeyeceğini tayin eden faktörlerin neler
olduğunu incelemeye itmiştir. Bu araştırmalara göre, bir tutumun davranışa dönüşüp
dönüşmeyeceğini tayin eden önemli bir faktör tutumun kuvvetidir. Kuvvetli bir tutumun davranışa
dönüşme olasılığı zayıf bir tutuma göre yüksektir.
Bir tutumun davranışa dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyen bir başka faktör ortamsal
özelliklerdir. Bazı durumlarda bireyin içinde bulunduğu ortamın özel koşulları belirli bir tutumun
davranışa dönüşmesini engelleyebilmektedir. Örneğin; seçimlerde sandıkta görevli olan bir birey
kendi politik tutumlarına göre değil, görevinin gereklerine göre davranmak zorundadır. Yani, bu
ortamın özel koşulları bu bireyin tutumları doğrultusunda davranmamasını gerektirmektedir. Bazı
durumlarda ise ortamın koşulları bireyin bir tutumunun davranışa dönüşmesini engelleyici
nitelikte değildir. Kuşkusuz böyle ortamlarda tutumun davranışlara yansıma olasılılığı daha fazla
olacaktır.
Tutum ve ortamsal etkenlerden başka “alışkanlıklar” ve “sonuç hakkındaki beklentiler” de
kuşkusuz davranışı etkileyen etkenlerdir. Bu diğer iki etkeni tekrar La Piere araştırması
çerçevesinde düşünelim. Otel ya da lokantada resepsiyon memurunun düzgün giyimli müşterileri
kabul etme alışkanlığı vardır. Buna karşılık tanımadığı herhangi bir Çinliyi mektupla oteline kabul
etme alışkanlığı her hâlde daha azdır. Ayrıca, mektupla herhangi bir Çinliyi kabul edecek olursa
bu davranış başka Çinlilerin de bunu duyup gelmelerine yol açabilir. Hâlbuki bu düzgün giyimli
Çinlileri geri döndürecek olursa tatsız bir ortam yaratılabilir, diğer müşteriler de bundan rahatsız
olabilirler. Yani iki ortamla ilgili alışkanlıklar ve sonuçları hakkında beklentiler de oldukça
farklıdır.
Davranışın doğuracağı sonuçlara ilişkin beklentiler, bir tutumun davranışa yansıyıp
yansımayacağını belirleyen bir diğer faktördür. Bir tutuma uygun davranmasında kendi açısından
sonuçlar doğurabileceği beklentisi olan bir bireyin bu tutumunu davranışa dönüştürme olasılığı
daha az olacaktır. Yalnız, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta gerek ortamsal engellerin
gerekse davranışın doğuracağı sonuçlara ilişkin beklentilerin etkisinin tutum kuvvetinden
bağımsız olmadığıdır. Bir tutum kuvveti azaldıkça ortamsal engellerin ve davranışın
doğurabileceği olumsuz sonuçlara ilişkin beklentilerin bu tutumun davranışa dönüşmesini
engelleme olasılığı artacaktır.

5.5. KALIPLAŞMIŞ TUTUMLAR VE ÖN YARGILAR
Kalıplaşmış Tutumlar
...Kalıplaşmış tutumlar (kalıp yargılar) bir bakıma belirli gruplar hakkında sahip
olduğumuz bilgilerin bir özetidir. Az bildiğimiz bir grup hakkında tutum geliştirmek
için başkalarından duyduğumuz, okuduğumuz bilgileri bir araya getiririz. Böylece
geliştirdiğimiz kalıp hâlindeki bir tutum bize o grup hakkında kestirme yoldan bir
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fikir, bir bilgi verir. Bu da çoğu zaman o grubun bir üyesiyle karşılaştığımızda onun
davranışı hakkındaki beklentimizi ve ona karşı davranışımızı önceden
ayarlayabilmemizi sağlar. Demek ki kalıplaşmış tutumlar sayesinde diğer gruplar
hakkında özet bilgiye sahip olarak çevremizi kendi gözümüzde bir düzene sokar,
çevremize karşı tepkilerimizi önceden ayarlayabiliriz. Kalıp tutumlar gibi bütün
tutumlar bu temel işlevi yüklenirler, yani “gerçeği tanımlama”mıza yardımcı olurlar
(Kağıtçıbaşı, 2004:124).
Genellikle tutumlar ve özellikle kalıplaşmış tutumlar, kişi için, her yeni tutum objesi veya
karşılaşılan kimse ile ilgili olarak baştan yeni bir öğrenme sürecinden geçmek yerine, bazı eğilim
ve beklentileri kullanma olanağı sağlayarak onun işini kolaylaştırır ve davranışlarına düzen ve
tutarlılık kazandırır.
Bir grup hakkındaki bilgimiz ne kadar azsa, başkalarının o grup hakkındaki fikirlerini o
kadar kolay kabul ederek bir iki özellikten ibaret bir tipleştirmeye ya da kalıplaştırmaya
yönelebiliriz. Oysa iyi tanıdığımız grup ve kişiler hakkında kalıp-tutum geliştirmeye ihtiyacımız
yoktur.
Kalıplaşmış tutumlar, grupların, karşıt gruplar hakkında üyelerine sağladığı ve aralarındaki
çatışmayı yansıtan tutumlar olarak belirmektedir. Bu bakış açısından, gruplar, kendi çıkarlarının
devamı için, kalıp tutumlarını da pek değiştirmezler. Bu kavramlaştırma, özellikle birbirleriyle
rekabet ya da çatışma hâlindeki grupların birbirleri hakkında geliştirdikleri kalıp tutumları ve
bunların durağanlığını açıklamak bakımından önemlidir.
Kalıplaşmış tutumların bilgi yokluğunda bilgi sağladığını belirtmiştik. Öyleyse bu durumu
değiştirecek önemli bir olay olmadığı ve kalıp tutumlar bu görevini yerine getirdikleri müddetçe
kendileri de var olmaya devam edeceklerdir.
Kalıp tutumlar ve ön yargılar kültürün içinde de düşünülebilir. Ancak kalıp yargıları
ortadan kaldırmak daha zordur. Birey bazı konularda çok açık görüşlü iken bazı konularda oldukça
tutucu olabilir. Çoğu zaman davranışlarının farkında olamayabilir. Kalıp tutumlar ve ön yargılar
toplum tarafından daha genel anlamda kabul görürler. Bu da onların kırılması karşısında güçlü bir
direnç oluşturur. Olumsuz kalıp tutumlar ön yargıları oluşturur. Mesleki, cinsel, ırksal ya da dinsel
kalıp tutum ve ön yargılar olabilir (Kağıtcıbışı. 2010).
Ön yargılar
Ön yargı; bir bireyin, bir başka birey hakkında olumsuz duygu ve değerlendirmelere sahip
olmasıdır. Bir grup insana karşı adil olamayan hoşgörüsüz bir tutum yani görüştür. Latince
kökenli ön yargı (praejudicium) Antik Yunan’dan günümüze kadar değişerek gelen bir terimdir.
Engellenme saldırganlık kuramına göre bazı durumlarda bir güç tarafından engellenen
gruplar, kendilerini engelleyen faktöre güçleri yetmediğinde kendilerinden daha düşük statüde
bulunan gruplara yönelirler. Bu da o toplumda bu insanlara karşı ön yargının oluşmasına sebep
olur. Başka bir kuram ise yetkeci kişiliğin yani geleneklere körü körüne bağlanma, otoriteye
abartılı bir saygı ve normlara uymayanlara duyulan öfkenin ön yargı oluşturduğunu belirtmektedir.
Genel olarak ön yargının azaltılması için insanların ön yargılı baktıkları kişilerle aynı ortamlarda
ve eşit statülerde birlikte çalışmaları ve bir araya getirilmeleri gibi durumlar yaratılmalıdır. Yani
insanların ön yargılarının azaltılması için karşısındaki insanların da kendisinden çok farklı
olmadıkları gerçeği onlara gösterilmelidir. Hatta kalıp yargısal düşünceler gözlemleme yoluyla
bile ortadan kalkabilmektedir.
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Yaşama gözümüzü açtığımız ilk andan itibaren; yoğun bir uyarıcı bombardımanın etkisine
gireriz. Bu yoğun uyarıcı bombardımanı; zamanla uyarıcılara alışarak uyumlaşmamızı sağlar.
Bütün uyumlaşma süreci ön yargılarımızın da oluşmasını sağlar. “Ön” ve “yargı” sözcüklerinin
birleşmesiyle oluşan “ön yargı” sözcüğü kendi tanımını da içinde taşır. Böylece, ön yargı ya da
başka bir deyişle peşin hüküm, bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli ve nesnel bilgi edinmeden
önceden bir karara varmış olmaktır. Ön yargı bireylere, düşüncelere, belirli bir insan topluluğuna
ya da nesnelere ilişkin olabilir. Ön yargı, “bir şeye karşı olmak” ya da “bir şeyin yanında olmak”
biçiminde ortaya çıkabilir ama genellikle olumsuz, yani “bir şeye karşı olmak” biçimi ağır basar.
Birçok insan bazı konularda ön yargılıdır. Bu ön yargı çoğunlukla çocukluk çağında oluşur;
eğitim, yetişme koşulları, aile gelenekleri ve kültürel inançlar gibi etkenlere bağlıdır. 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 bırakır ve onların ana-babaları veya komşuları gibi ön
yargıları benimsemelerine yol açarlar. Ön yargının kişiliğin bir parçası olduğu ve ön yargı
geliştiren kişilerin ön yargı geliştirmeye uygun kişilikteki kişiler olduğu ileri sürülür. Bu kişiler,
genellikle otoriter bir çevre içinde ve baskı altında büyümüşlerdir ve başkalarını ayırt edip
cezalandırmak onlar için yaşamın doğal bir parçasıdır. Bu görüş, daha sonra yapılan araştırmalarda
desteklenmiştir.
Grup üyeliğinin bir sonucu olarak ön yargı geliştiren kişilerin, insanların doğuştan nesne,
olay ve diğer insanları sınıflama, kategorileme eğilimi olduğunu söyleyen bir başka görüştür. Bu
kategorileme, insanlar arasında gruplaşmalara yol açar, “biz” ve “onlar” kavramları ortaya çıkar.
Kişi kendine benzeyenleri çekici bulup onlardan hoşlanır fakat kendine benzemeyenlere karşı
olumsuz bir tutum geliştirilebilir.
Ön yargı kişinin nesnel bir yargıya varmasını engelleyebildiği gibi kişisel, toplumsal, hatta
uluslararası düzeydeki ilişkilere de zarar verebilir. Ön yargı olumlu ya da olumsuz bir tutum
olabilir.
Genel olarak ön yargının azaltılması için insanların ön yargılı baktıkları kişilerle aynı
ortamlarda ve eşit statülerde birlikte çalışmaları ve bir araya getirilmeleri gibi durumlar
yaratılmalıdır. Yani insanların ön yargılarının azaltılması için karşısındaki insanların da
kendisinden çok farklı olmadıkları gerçeği onlara gösterilmelidir.
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Uygulamalar
Otomatik düşüncelerinizin ilk kökenlerine inmek için önyargısaal bazı düşüncelerinizin
temel inançlarına inmeye çalışın?
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Uygulama Soruları
Bir olayı hatılayn, tanmlayın, verdiğiniz anlamı yerleşik düşüncenizi ayırdedin, nasıl bir
tepki vermiştiniz
1. Her şeyi ne başlatmıştı ?
2. Olayla ilgili o anki düşünceleriniz neydi?
3. Ne hissettiniz?
4. Ne tepki verdiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birey bir yandan içinde yaşadığı toplumdan etkilenirken bir yandan da toplumu etkiler. Bu
etkileşim bireyin düşünce dünyasını oluşturur. Bu nedenle insan çoğu davranışlarını, özellikle
diğer insanlarla ilişkilerini kendi düşünce yapısı doğrultusunda gerçekleştirir. Karşılaştığı
insanlara ve dolayısıyla çevreye karşı bir inanç ve düşünce sistemi oluşturur. Bu inanç ve düşünce
sisteminin sonucu olarak da özel davranışlar geliştirmekte ve sergilemektedir. İnsanlar ilk defa
karşılaştığı canlı veya cansız objelere karşı bir düşünce veya inanca sahip olurlar. Bu inanç ve
düşüncelerinin sonucu, eğer kişi aynı durumlarla karşılaştığında aynı davranışları sergilerse kendi
tutum davranışlarını ortaya koymuş olur.
İnsanlar devamlı olarak çevrelerini algılamakta, bu çevreye ve yaşantılarına yönelik olarak inanç
ve değerler geliştirmektedir. Bu inanç ve değer sistemleri temelde şema adı verilen inançlarımızın,
varsayımlarımızın ve otomatik düşüncelerimizin dayandığı zeminlerden kaynaklanır. Bazı inanç
ve değerler kalıcı tutum davranışlarına yol açarak değişmeyen kalıp tutumlarımızı yani ön
yargılarımızı oluşturur. Ön yargı, bireylerin grup içindeki diğer kişilere ve gruba dayalı olarak
yaptıkları değerlendirmelerdir. Şemalarımızın oluşmasında ve bu şemaların tutum ve ön
yargılarımızı yaratması sürecinde temel algılama süreçleri rol oynamaktadır. İnsan zihninin
dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümü bilişsel psikolojinin
konusu içine giren biliş ve bilişsel süreçler kavramlarıyla açıklanmaktadır.
İnsan davranışlarını anlamaya çalışırken bireyin kendisi ve dış dünyayla ilgili algı ve
değerlendirmelerini biçimleyen otomatik düşünceleri, şemaları, sayıltıları, inançlarını
çözümlemek gerekmektedir. Davranışa yol açan düşünce içeriklerine, yani başka bir ifade ile
kişinin kendisi, çevresi, yaşantıları ve geleceğiyle ilgili yaptığı yorumlar, değerlendirmeler, verdiği
anlamlar, sahip olduğu inançlar, düşünceler ve bunların ortaya çıkış biçimlerine bakıldığında,
düşünce (biliş) yapısının birbiriyle ilişkili üç katmandan oluştuğu görülmektedir. Bunlar: Temel
inançlar, ara inançlar ve otomatik düşüncelerdir. Bu noktada önemli olan, kişinin yaşadığı
olayların, kendisi tarafından nasıl algılandığıdır. Bu bakış açısıyla bilişsel süreçler, insanın olaylar
arasındaki karmaşık ilişkiyi saptaması ve öngörmesini böylelikle de değişen çevreye uyum
göstererek var kalmasını sağlamaktadır. İnsanların yaşadıkları sorunlar geniş ölçüde gerçekliğin
yanlış sayıltılar ve değerlendirmeler sonucunda çarpıtılmasına bağlıdır. Yani kişileri rahatsız eden
duygusal sıkıntılar, doğrudan olayların ve yaşananların kendisinden değil, bunların algılanma ve
değerlendirilme biçiminden kaynaklanır. Bireyin kendisi ve dış dünyayla ilgili algı ve
değerlendirmelerini biçimleyen otomatik düşünceleri, şemaları, sayıltıları, inançları bilişsel
yapısını oluşturur. Bunlarda; temel inançlar, ara inançlar ve otomatik düşüncelerdir.
Tutumlar, çevremizdeki bazı nesnelere, kişilere ve olaylara yönelik düşüncelerimizi
duygularımızı ve eylemlerimizi içerir. Kişinin nesne, kanı ya da ortamlara yönelik olumlu ya da
olumsuz bir biçimde tepki gösterme eğilimidir. Tutumların, kişilerin amaçlarına ya da ihtiyaçlarına
erişmesinde yardımcı olmak için oluştuğu söylenebilir. Aynı zamanda birçok işlevi yerine getirir,
bu işlevler birbirinden kopuk değil, birbirini destekler nitelikte etkisini gösterir.
Her tutumun bir gücü vardır. Bu güç duyguların, düşüncelerin ve eylemlerin güçlerinin
toplamı olarak düşünülebilir. Yerleşmiş tutumların gücü ile onu oluşturan bileşenlerin gücü yüksek
olur. Aşırı tutumların da güçlü olduğu bilinmektedir. Güçlü ve aşırı tutumların değiştirilmesi, aşırı
olmayan ve güçsüz tutumlara göre daha zordur. Tutulan futbol takımını değiştirmemek gibi.
Tutumlar, bileşenlerinin karmaşıklık derecelerine göre farklı olabilirler. Bileşenleri
karmaşık olan tutumların karmaşık, bileşenleri yalın olan tutumların ise yalın olacakları
söylenebilir. Sigara içmeye yönelik tutumda bilişsel bileşen sigaranın kanserojen olduğunu
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söylerken, duygusal bileşen sigara içerken alınan keyfi hatırlatıyor olabilir. Bu nedenle sigarayı
bırakmayı çok istenmesine rağmen sigarayı bırakmak güç olabilir.
Kişilerin tutumları, diğer tutumlarla ilişkileri bakımından farklılık gösterir. Bazı tutumların
diğer tutumlarla ilişkileri sıkı iken bazıları kopuk olabilir. Bir tutumun diğer tutumları da etkisi
altına aldığı durumlar da olabilir. Örneğin; beslenmeye yönelik tutumlar ile tatil tercihleri arasında
bağıntının, beslenmeye yönelik tutumlar ile otomobile yönelik tutumlar arasındaki bağıntıdan daha
güçlü olması beklenir.
Yapılan araştırmalar, tutum bileşenlerinin genellikle birbirleriyle tutarlı olduklarını
göstermektedir. Eğer bileşenler arasında tutarsızlık var ise bu durum tutumlarda değişime neden
olabilir. Kişilerin tutumlarının genellikle tutarlı olma eğilimi göstermesine karşın, tutumların var
olması için, tutumlar arası tutarlılık şart değildir. Bir markaya yönelik tutum, markanın denenmesi,
başkalarından edinilen bilgiler ya da reklamlardan öğrenilir. Hiç kimse kolaya ya da şekere karşı
olumlu bir tutum içerisinde doğmaz. Tutumların gelişmesine aile, bilgi, nesnelerle doğrudan ilişki
ve sosyal ilişkiler etkide bulunurlar.
Tutumlar öğrenildiğine göre değiştirilebilir. Bu özellik, tüketici davranışları içerisinde
pazarlamacıların yüksek harcama yapmayı göze aldıkları bir özelliktir. Ancak olumsuz tutumların
değiştirilmesi, uzun, pahalı ve zor bir iştir. Tutumlar öğrenme yoluyla kazanıldığına göre
değiştirilebilirler. Güçlü olmadığı zaman değiştirmek daha kolay olur. Bunun için de ikna edici
iletişim gereklidir. İkna edici iletişimle; dinleyicide yeni bir tutum geliştirilir, dinleyicinin var olan
tutumunun şiddeti artar, dinleyicinin var olan tutumu değiştirilir.
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Bölüm Soruları
1 “……….. terimi toplumsal psikolojide genel olarak bir bireye atfedilen ve onun
psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde
oluşturan bir eğilime işaret etmek için kullanılmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tutum
b) Karar
c) İtaat
d) Benimseme
e) Benlik
2. Aşağıdakilerden hangisi tutumun ögeleri arasında yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Benliğin etkileri
Cinsiyet ve uyum
Kişisel kontrol mekanizması
Birey olma gereksinimi
Davranışsal bileşen

3. aşağıdakilerden hangisi tutumun özellikleri arasında yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Güç derecesi
Duygusal bileşen
Davranışsal bileşen
Düşünme, duygu ve davranış ögesi
Tutum

4. “………. tutumları, objektif olarak benzer durumlardaki davranışları açıklama amacını

güden evrensel tepki-sonuç ilişkileri olarak tanımlamıştır. Tutum, tek başına davranışı
meydana getirebilir mi ya da bir kimsenin bir konuda tutumu biliniyorsa o konudaki
davranışı önceden tahmin edilebilir mi?”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Allport
Thomas
Znaniecki
Sherif
Laten

5. “…….. ……… tutumların bireyleri sosyal gruplarına bağladıklarını, onlara sosyal

bir konum verdiklerini ve sosyal olarak yaşamalarını sağladıklarını öne sürmüştür.
Bazı tutumlar geniş ölçüde paylaşılmışlardır, günlük hayat anlam kazandırırlar.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Thomas ve Znaniecki
Laten ve Sherif
Milgram ve Thomas
Thomas ve Sherif
Znaniecki ve Allport
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6. Kişinin ana değerlerini ya da benliğini ifade etmede tutumlar bir işlevi yerine
getirirler. Tüketiciler, ürünün sadece objektif, rasyonel niteliklerine göre değil aynı
zamanda ürünün kendisi için taşıdığı anlama göre tutum geliştirirler.
Yukarıda tanımı yapılan terim aşağıdaki şıklardan hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Değer ifade etme işlevi
Yararlı olma işlevi
Ego koruma işlevi
Bilgi işlevi
Bilişsel bileşen

7. Aşağıdaki şıklardan hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yararlı olma işlevi
Değer ifade etme işlevi
Ego koruma işlevi
Bilgi işlevi
Duygusal bileşen

8. Bir bireyin, bir başka birey hakkında olumsuz duygu ve değerlendirmelere sahip
olmasıdır. Bir grup insana karşı adil olamayan hoşgörüsüz bir tutum yani görüştür.
Yukarıda açıklaması verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ön yargı
Tutum
Ego
Benlik
itaat

9. Genellikle tutumlar ve özellikle ………………, kişi için, her yeni tutum objesi veya
karşılaşılan kimse ile ilgili olarak baştan yeni bir öğrenme sürecinden geçmek yerine, bazı
eğilim ve beklentileri kullanma olanağı sağlayarak onun işini kolaylaştırır ve
davranışlarına düzen ve tutarlılık kazandırır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ön yargı
Kalıplaşmış tutumlar
Benimseme
Tutumlar
Biliş

10. Bu konuda klasik kabul edilen ilk araştırma ……….. adında bir sosyolog
tarafından 1934’te ABD’de yapılmıştır. O dönemde ABD’de Uzak Doğululara ve
özellikle Çinlilere karşı yaygın bir ön yargılı ırk ayrımı vardı.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)

Sherif
Allport
Milgram
La Pierre
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e) Thomas

Cevaplar: 1)a,2)e,3)a,4)a,5)a6)a,7)e,8)a,9)b,10)e
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6. DAVRANIŞLARI ANLAMAK İÇİN KENDİNİ VE BAŞKALARINI TANIMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. Tutum Oluşumu ve Gelişimi
6.2. Tutumların Kaynağı
6.3. Tutumların Oluşmasında ve Şekillenmesinde Rol Oynayan Önemli Faktörler
6.3.1. Zihinsel ve Bilgisel Faktörler
6.3.2. Fizyolojik Faktörler
6.3.3. Ana-Baba Faktörü
6.3.4. Tutum Nesnesiyle Olan Kişisel Yaşantılar
6.3.5. Akranlar Faktörü
6.3.6. Bireysel Özellikler Faktörü
6.3.7. Kitle İletişim Araçları (Medya) Faktörü
6.3.8. Sosyal Sınıf Faktörü
6.3.6. Grup Üyeliği Faktörü
6.4. Tutumların Değişmesi
6.4.1. Tutumların Değişebilme Durumunu Belirleyen En Önemli Özellikler
6.4.2. Tutumların Değişebilirliğini Belirleyen Kişisel Etmenler
6.4.3. Tutumların Değişmesinde Grup İlgilerinin Oynadığı Rol
6.5. Tutumların Değişmezliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tutumları etkilemede ne tür teknikler kullanılabilir?
2. Ailenin tutumların kazanılmasındaki rolü nedir?
3. Arkadaşların tutumların değişmesinde, yeni tutumlar oluşmasındaki rolü nedir?
4. Tutumlar doğuştun mı gelir, sonradan öğrenilir mi?
5. Tutumlar nasıl oluşur ve gelişir hangi faktörlerden etkilenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tutum Değişimi
Tutumların
oluşmasında
ve
şekillenmesinde rol oynayan faktörler

Kazanım
Tutumların nasıl değişeceğini bilmek,
Tutumların
oluşmasında
ve
şekillenmesinde rol oynayan önemli
faktörleri ayırt etmek,

Tutumların nasıl değiştiği ile ilgili bilgi,

İnsanların tutumlarını kolay kolay
değiştirememekte olduklarını fark
etmek,

Tutum oluşmasında medya etkisi tartışması

Medyanın hem tutum oluşumuna hem
de var olan tutumların pekiştirilmesine
etki ettiğini aktarabilmek,

Bir tutumumn ortadan kalkması ve yerine
yeni bir tutumum kazanılması

Tutum değişiminin ortaya çıkması,
eski tutumun yerine yeni tutumun
kazanılması sürecini göstermek.
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Anahtar Kavramlar
Tutum, tutumu etkileyen faktörler, ebeveyn faktörü, akran faktörü, medya faktörü...
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Giriş
İnsanlar tutumlara sahip olarak doğmazlar, tutumları toplumsal yaşamın içinde sonradan
öğrenirler. Kısaca toplumsallaşma süreci insana tutumlarını da kazandırır. Tutumlar genelde
doğrudan deneyim, pekiştirme, taklit ve sosyal öğrenme gibi yollarla öğrenilir. Bu bölümün
kapsamı içinde tutumların oluşumuna, gelişimine ve değişimine etki eden bazı faktörler gözden
geçirilmektedir.
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6.1. TUTUM OLUŞUMU VE GELİŞİMİ
En temel tutumların çoğu çocukluk yaşlarında oluşmaktadır. Anne ve babaların çocukları
istediği gibi davrandığında onlara gülümsemeleri ve ödüllendirmeleri, istemedikleri bir davranışı
sergilediklerinde ise onları cezalandırmaları çocuklarda kalıcı olumlu veya olumsuz birçok
tutumun gelişmesinde etkili olmaktadır. Tutumlar bu şekilde kasıtlı yaptırım olmadığında da taklit
yoluyla gelişebilmektedir. Yakın çevrelerindeki akrabaları, öğretmenleri, arkadaşları ve hatta ünlü
kişiler özellikle çocukluk döneminde, tutum kazanmalarında etkili olabiliyor. Bu nedenle görsel
medya ve özellikle televizyon tutumların gelişmesinde ve hatta bazı nesnelere karşı ön yargılı
olunmasında çok etkili olabiliyor.

6.2. TUTUMLARIN KAYNAĞI
Tutumların kaynağı ile ilgili olan ve klasik olarak kabul edilen Allport’un dört koşulu vardır:
1. Aynı tipten olan deneyimlerin artmasıdır. Aynı konuda çeşitli deneyimlerin birikmesi
sonucu insanda o konu ile ilgili tutumlar oluşur.
2. Bireyselleşme, farklılaşma ve ayrılma gelir. Birinci koşulla biriken deney böylece
desteklenir. Tutum özelleşir ve belli bir tutum benzerlerinden ayrılır.
3. Kuvvetli bir etkileyici veya dramatik bir deneyin meydana gelmesidir. Örneğin; uzun
boylulardan nefret eden birisinin hayatını, uzun boylu birisi kurtarmışsa kişi uzun boylulara
karşı olumlu tutum geliştirebilir.
4. Tutumlar ana-babayı, öğretmenleri, arkadaşları ve benzerlerini taklit yoluyla yani, hazır
olarak elde edilir.

6.3.TUTUMLARIN OLUŞMASINDA VE ŞEKİLLENMESİNDE ROL
OYNAYAN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

Önceki alt başlıkta da görüldüğü gibi tutumların kaynağı çoklu nedensel bir ilişkiyle oluşmaktadır.
Tutumları kişinin isteklerinin giderilmesi, problemlerle savaşma yollarını öğrenme sürecinde
gelişen faktörler şekillendirmektedir. Örneğin; kişi, amaca ulaşan araçları olumlu olarak
değerlendirecek, hedefe engel olan konulara karşı ise olumsuz tutumları oluşturacaktır.
İnsanların ne tür tutumları olacağını belirleyen bu pek çok faktörü bir sınıflandırma ile şu
şekilde özetleyebiliriz (Güney,2006):
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1. Zihinsel ve Bilgisel Faktörler
2. Fizyolojik Faktörler
3. Anne-Baba Faktörü
4. Tutum Nesnesiyle Gerçekleşen Yaşantılar
5. Akranlar Faktörü
6. Bireysel Özellikler Faktörü
7. Kitle İletişim Araçları Faktörü
8. Sosyal Sınıf Faktörü
9. Grup Üyeliği Faktörü
6.3.1.Zihinsel ve Bilgisel Faktörler
Tutumlar bireyin edindiği bilgiye göre de oluşurlar. Eğer bir şey hakkında bireyin hiç
bilgisi yoksa çeşitli araçlar kullanarak konu ile ilgili olumlu veya olumsuz tutum edinebilir. Ancak
bu biçimde tutumların salt bilgi ile ortaya çıkması çok enderdir. Genellikle salt bilgi tutumu
belirlemez. Bilgiler daha önce var olan tutumlara uygun olan tutumlar oluşturur.
Bir tutumun zihinsel yönü, insanın tutum konusu olan nesneye karşı inançlarıdır. Birey bazı
kaynaklardan tutuma konu olan nesne ile ilgili bilgi alır. Bu bilgileri kendi zihinsel yapısındaki
bilgiler ile birleştirir. Bir yargıya varır. Böylece insanların nesneler ve olaylar karşısındaki
tutumlarının kararlılığı ve kesinliği belirlenir.

6.3.2.Fizyolojik Faktörler
Büyüme, olgunlaşma ve yaşlanma süreçleri içinde tutumların oluşmasını etkileyen
fizyolojik ve fizyolojik olmayan bazı etkiler vardır. Yaşlanma, geçirilen akut ve kronik hastalıklar,
ilaç veya ortopedik cihaz kullanımı, fiziksel engeller, yaşanan ameliyatlar vb. durumlar insanların
tutumlarının oluşumunu etkileyen fizyolojik koşullardan bazılarıdır. Örneğin; kanser, şeker, kalp
gibi kronik hastalıkların kötümser düşüncelere, bazı iç salgı bezlerindeki artış veya azalma
yönündeki denge bozulmalarının tutum eğilimlerinde önemli değişimlere neden olduğu
bilinmektedir. Bazı bulaşıcı hastalıklarda (cüzzam gibi), toplumsal soyutlama yaratmakta ve bu
tür rahatsızlığı olan bireylerden kaçınma veya onları tecrit etme yönünde tutumlar
gelişebilmektedir.
İnsanların olgunlaştıkça yaşam deneyimlerinin artması veya sosyal rollerinin değişmesi
tutumlarının oluşmasında etkili olmaktadır. Yapılan araştırmalar insanların büyüdükçe her yaş
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dönemindeki tutumlarında (Örneğin: saldırganlık, rekabet, boyun eğme, bağımsızlık gibi.) önemli
değişme ve gelişmeler olduğu bulunmuştur.

6.3.3. Ana-Baba Faktörü
Tutumların oluşmasında ve şekillenmesinde rol oynayan önemli bir faktör ana-babadır.
Özellikle doğumdan ilkokul çağına kadar olan dönemde çocuk ana-babasını kendisine çeşitli
konularda bilgi verecek, kendisini ödüllendirecek veya cezalandıracak tek otorite kaynağı olarak
görmektedir. Dolayısıyla, bu dönemde ana-baba çocuğun nelere ilişkin ve ne türde tutumlar
geliştireceğini tayin eden tek faktör olarak belirlenmektedir. Nitekim, okul öncesi çağdaki
çocuklarda yapılan araştırmalarda, bu yaştaki çocukların çeşitli olay ve nesnelere ilişkin
tutumlarının hemen hemen ana-babaların tutumlarıyla aynı olduğunu ortaya koymaktadır.
Örneğin; yapılan bir araştırmada okul öncesi çocuklarının % 95’inin, ilkokul çağındaki çocukların
% 80’inin, üniversite çağındaki geçlerin ise % 50-60’ının

babasıyla aynı politik partiyi

destekledikleri bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin bile % 50-60 arasında değişen bir oranın
babalarıyla aynı politik partiyi tercih etmeleri, ana-babaların çocuklarının tutumlarında uzun
süreli, hatta hayat boyunca sürebilecek biçimde etkilediklerinin iyi bir kanıtıdır.

6.3.4. Tutum Nesnesiyle Olan Kişisel Yaşantılar
Tutumlarımızın bir kısmı da tutum nesneleriyle olan kişisel yaşantılarımız sonucunda
gelişir. Örneğin; bir ülkenin bireyleriyle olumlu veya olumsuz yaşantıları olan birey, bu yaşantıları
sonucunda bu ülkeye karşı olumlu veya olumsuz bir tutum geliştirebilir. Ancak, bir ülkeye ilişkin
olumlu veya olumsuz ön yargılı tutumlar, politik görüşler ve benzeri gibi toplumsal öneme sahip
tutumlarımızın büyük bir bölümü nesneleriyle doğrudan doğruya kişisel bir yaşantımız olmaksızın
yukarıda sayılan faktörlerin etkisiyle oluşur.
Tutum nesnesi ile ilgili yaşantılarımız iki şekilde gerçekleşir. Birincisi, bir tek
karşılaşmayla; ikincisi, tekrarlanan birikimli ilişkiler yoluyla, tutum nesnesiyle bazen bir defa
karşılaşmanın insanların davranışlarında önemli değişmeler yarattığı çoğu kişi tarafından kabul
edilmektedir.
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6.3.5. Akranlar Faktörü
İlerleyen yaşla birlikte çocuğun toplumsal çevresi de genişlemekte ve yavaş yavaş anababa dışındaki etkenler de tutumların oluşumunda rol oynamaya başlamaktadır. Bu etkenlerden en
önemlisi hiç kuşkusuz arkadaşlardır. Yapılan birçok araştırma arkadaş grubu üyelerinin çeşitli
konulara ilişkin tutumları arasında önemli benzerlikler olduğunu göstermektedir. Bu benzerlik
özellikle ergenlik çağının başlarından itibaren göze daha çarpıcı hâle gelmektedir. Bu da
arkadaşların tutumlar üzerindeki etkisinin en üst düzeye ergenlik çağında ulaştığını
göstermektedir. Kuşkusuz, arkadaş grubu üyelerinin benzer tutumlara sahip olmalarında, benzer
tutumlara sahip olan bireylerin birbirini arkadaş olarak seçmelerinin de katkısı vardır. Ancak,
yapılan araştırmalar arkadaşların mevcut tutumların değişmesinde, yeni tutumlar oluşmasında çok
önemli rol oynadıklarını tartışmaya yer bırakmayacak biçimde göstermektedir.

6.3.6. Bireysel Özellikler Faktörü
Kişilik özellikleri, tutumlar ve inaçların toplamıdır. İnsanı birey yapan en önemli özelliğidir.
İnsanın kişilik yapısı ile tutumları arasında yakın bir ilişki olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur.
Tutumlar bir yandan insanın kişilik yapısını yansıtmaktadır. Diğer yandan da insanların kişilik
yapıları ne tür tutumları olacağını belirlemektedir. İnsanlar toplumda geçerli olan değer ve
tutumları kendi kişilik özellikleri doğrultusunda hayata geçirmektedir.
İnsan bir duygu, düşünce veya davranış ortaya koyduğunda karşısındaki insanlardan bazı
tepkiler alır. Bu tepkiler olumlu veya olumsuz nitelikte olabilir. Bu tepkilere göre tutumları
oluşturan bu ögeler iyi-kötü, doğru-yanlış gibi yargılara dönüşerek bireysel tutumlar şeklini alır.
İtaat, benimseme ve özdeşim kurma davranışlarına yol açan sosyal etki faktörleri kişilik yapılarına
göre farklılaşmakta, bu durumun etkisi tutumlarda da görülmektedir.

Tutumların Oluşumunda Kişilik Etkisi
En genel anlamıyla kişilik, bireyin toplumsal ortamda başka insanlarla ilişkilerinde ortaya
koyduğu tutarlı, sürekli ve değişmez; birbiriyle uyumlu birçok ögenin oluşturduğu, tutum
ve davranışlarının, kazanılmış deneyimlerinin bir bütünüdür.Bu tanıma bakıldığında
tanımın önemli üç öge üzerine kurulduğu görülür: Tutarlılık, süreklilik, değişmezlik.

Tutarlılık: Bunlardan ilki tutarlılık ögesidir. Tutarlılıkla kastedilmek istenen aynı
durum veya olay karşısında kişinin belirli davranışları göstermesidir. Tutarlılık
124

kavramı genellikle süreklilik ve değişkenlik kavramlarını çağrıştırır. Tutarlı kişilik
özelliklerine sahip olanlar aynı durum veya olay karşısında belirli davranışlar
gösterirler. Bu davranış genellikle önceden kestirilebilir. Bir davranışa gösterilen
tepkiler daha sonra aynı davranışla karşılaşıldığında gösterilmelidir.
Süreklilik: İkinci öge olan süreklilik ile bu tutarlı davranışların süreklilik göstermesi,
yani zamana ve mekâna göre değişmeden yıllar boyunca izlenebilmesi anlatılmak
istenir.
Değişmezlik: Üçüncü öge olan değişmezlik ise kişilik özelliklerinin değişmez olduğu,
kişi istemedikçe ve çaba göstermedikçe kendi özelliklerini değiştirmenin mümkün
olmayacağı belirtilir.

Geleneksel görüşler kişiliğin yaşam boyunca değişmeyeceğine inanırlar. Yeni
kuramcılar bu görüşü modası geçmiş gibi değerlendirse de hâlâ geçerli bulanlar vardır.
Modern yaklaşımlar kişiliğin yaşam boyu değişip geliştiği yönündedir. Bu gelişim yaşlanma
sürecinin, çevresel ve biyolojik değişikliklerin doğal bir sonucu olarak gerçekleşebilir.
Burada gelişim ve değişim kelimeleri karıştırılmamalıdır.
Gelişme kelimesi ile zaman içinde, yapıda, düşüncede veya biyolojik ve
çevresel etkilere bağlı olarak insan davranışlarındaki sürekli değişimler tanımlanır.
Bu değişimler bir birikimsel süreçle olgunlaşmaya dönüşür.
Değişme ile kişinin kendi kararıyla ve isteyerek yaptığı davranış değiştirme
eylemi kastedilmektedir. Değiştirme, en uygun davranışı kazanmak için müdahale
etmeyi kapsayan bir kavramdır.
Kişilik gelişimi doğumdan başlayarak sürer. Tutarlı ve kalıcı kişilik özelliklerinin
oluşması delikanlılık döneminin sonunda olur. Ancak yaşamın daha sonraki dönemlerinde de
kişilik özelliklerinde az da olsa değişiklikler olabilir. Kişilik gelişimi herhangi bir gelişim
dönemine özgü değildir. Kişilik bütünlüğünü, birbiriyle uyumlu, birden çok uyumlu öge
oluşturur.
Koşullara bağlı olarak kişinin özelliklerinde az miktarda değişmeler olsa bile, genel
olarak bir kişinin kişilik özellikleri zaman içinde önemli değişikliklere uğramaz. Kişilik
özellikleri yıllar içinde gelişebilir. Aslında değişmek mümkündür ancak hiç de kolay değildir.
İnsanların kişiliklerini değiştirip değiştiremeyecekleri, bunu başarıp başaramayacakları
karmaşık bir konudur. Bu noktada anahtar kelime istemektir. Kişi ancak kendini değiştirmeyi
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aklına koyar ve bunu çok isterse değişimlenebilen bazı kişilik özelliklerini değiştirebilir. Bu
nedenle “Can çıkmadan huy çıkmaz.”, “İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.” gibi bazı
atasözleri kişilik tanımlarında yerini hâlâ korumaktadır.
Özetleyecek olursak insanları birbirlerinden farklı kılan, kendisi ve çevresindekilere
bakış açıları, onlarla kurabildiği ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan çeşitli ortamlarda
kendini gösteren düşünsel, duygusal ve davranışsal özelliklerin tümü kişilik olarak
nitelenmektedir.
Herkesin her konuda farklı düşündüğünü, dünyayı farklı algıladığını ve farklı
durumlara, farklı tepkiler gösterdiği bilinmektedir. İnsanların görüş ve inançlarını etkileyen
farklı kişilik özellikleri vardır. Herkesin kişilik özellikleri kendisine özgüdür. En geniş
anlamda dünyada ne kadar insan varsa o kadar da kişilik özelliği olduğu söylenebilir. Çoğu
kişilik özelliklerinin birbirine çok benzeyebildiği de unutulmamalıdır.
Kişilik özelliklerinin benzer ve farklı olanlarını bir arada toplamak pratik yönden bazı
yararlar sağlar. Böyle bir gruplama kişilik özelliklerini tanımlamayı, konuyla ilgili araştırma
yapmayı, bu konuda ortak bir bilimsel dil kullanmayı, kişilik testleri geliştirmeyi
kolaylaştırır. Örneğin; işe personel alırken hangi özelliklerin istendiği önceden belirlenerek
o özelliklere uygun kişiler mülakat, testler, referanslar gibi tekniklerle seçilebilir.
Kişilik özellikleri çeşitli etkenlere bağlı olarak geliştiği için, bu faktörlerdeki her
farklılık kişilik özelliklerinin de farklı olmasına yol açacaktır. Herkes farklı kişilik özellikleri
olan anne-baba ile yaşamakta, farklı aile ilişkileri görmekte ve yaşamakta, farklı bireysel
yaşantılarla karşılaşmakta, farklı eğitim düzeylerinden geçmekte, farklı sayı ve nitelikte
savunma düzenleri kullanmakta, farklı duygulanma, algılama ve kavrama özellikleri
göstermektedir. Bu yönlerden değerlendirilince, insanların kişilik özelliklerinin az ya da çok
birbirinden farklı olduğu sonucuna varılır. İnsanların kişilik özelliklerinden farklılıklar, belki
benzerliklerden daha fazladır. Kişilik tiplerinin geliştirilmesinde farklılıklar önemlidir.
Kişilik gelişimini de birden çok faktör etkiler. Bunlar birbirlerini etkilerken bir araya
geldiklerinde kişilik gelişimine katkıda bulunurlar. Kişiliğe etki eden faktörleri şu başlıklar
altında toplayabiliriz:

Genetik (Kalıtsal) Faktörler: Kalıtım kişiliğimiz açısından önemli bir etkendir. Bir
kişiye kalıtım yoluyla anne babasının bazı özelliklerinin geçtiği bilinmektedir. Bunlar
fiziksel veya bedensel özelliklerle ilgilidir. Boy, deri, saç rengi, doğuştan beden
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biçimi bozuklukları, bedensel bir hastalık bunlara örneklerdir. Kişinin dış görünüşüne
yaptığı atıf kişilik gelişimini etkileyebilir. Doğuştan bir hastalığı veya organ biçim
bozukluğu olan bir kişi kendisini yetersiz hissetmesine bağlı olarak bazı kişilik
özellikleri geliştirebilir. Bir kişinin kişilik özelliklerinin bir ölçüde anne babasının
kişilik özelliklerine benzediğini de görebiliriz. Ancak bu benzerlik kalıtımla değil,
öğrenme ve özdeşim süreçleriyle ilgilidir.

Fiziksel Yapı: Fiziksel olarak görünümümüz ve yaptıklarımızda kişiliğimizin bir
göstergesidir. Beden yapısıyla kişilik özelikleri veya kişilik yapısı arasında bir ilişki
olduğunu öne süren görüşler eskidir. Kişilik tipleri kavramı bireylerin en belirgin
kişilik özelliklerini gösterir. Bir kişilik tipi, o tipe giren bireyin kişilik özelliklerinin
tümünü göstermez. Günümüzde insanın anatomik yapısıyla kişilik yapısı arasında bir
ilişki olduğu görüşü kabul edilmemektedir. Örneğin;

Kretschmer’in insanların

anatomik yapılarına göre piknik, atletik, astenik ve displastik olmak üzere dört tipe
ayırdığı kişilik özellikleri günümüzde kabul görmemektedir.

Aile : İnsanın doğduğunda ilk karşılaştığı ve ilk çocukluk yıllarını geçirdiği bir
toplumsal kurumdur. Aile çocuğa, ihtiyaç duyduğu sevgi, şefkat, sıcaklık, anlayış gibi
ruhsal; beslenme, koruma gibi fizyolojik yönden geliştirici ve koruyucu yaklaşımları
vermekle zorunludur. Bir bebeğin yaşamın ilk aylarındaki ilişkileri annesiyledir.
Bebeğin anne ile karşılıklı bir doyum ilişkisi vardır. Anne-bebek ilişkisi olumlu ise
bebekte güven duygusu gelişir. Eğer olumsuz ise bebekte güvensizlik duygusu gelişir.
Çocuk birinci yaşından itibaren anne dışındaki aile üyeleri ile de ilişki kurar. Onların
görüşlerinden, davranışlarından etkilenir. Taklit yoluyla onlara benzemeye çalışır.
Çeşitli dönemlerde yapılan özdeşimler bazı kişilik özellikleri kazanmasına yardımcı
olur. Aile çocuğa, toplumun değer yargılarını, kültürel özelliklerini öğretir. Çocuk
bunlarla uyumlu iletişim ve davranış kalıpları geliştirir.

Toplumsal Çevre: Bir kişinin toplumsal çevresini, onun ilişkide bulunduğu
arkadaşları, kendisi için önemli olan başka insanlar, içinde yaşadığı toplumun kültürü,
eğitim ve iletişim araçları oluşturur. Bireyin ilişkide bulunduğu diğer insanlar onun
kişilik özelliklerini geliştirmesi yönünde önem taşır. Örneğin; öğretmenler, yakın
akrabalar, akranlar, ünlüler çocuğun ailesi dışında örnek aldığı kişilerdendir. Bunların
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davranışları, değer yargıları, kişilik özellikleri taklit edilerek ya da benimsenerek
çocuğun kendi kişilik özelliklerine katılır. Arkadaşlık ilişkilerinde doğru-yanlış, iyikötü kavramları, insanları ve kendini tanımada öğrenmeye yardımcıdır. Duygular,
düşünceler, yaşantılar paylaşıldıkça kişilik özelliklerinin kazanılmasına katkıda
bulunur. İnsanların yarattığı, ortaya koyduğu somut ve soyut her şey kültürün
ürünüdür. Kültürel özellikler toplumdan topluma değişir. Bir toplumun kültürü hangi
kişilik özelliklerinin geliştirilmesinin uygun olacağını belirler. Eğitimin içeriği o
toplumun niteliklerine göre belirlenir. Bir araç olarak çeşitli iletişim araçları da
insanların davranış kalıplarını değiştirerek veya yeni davranış kalıpları oluşturarak
kişilik özelliklerinin gelişimini etkiler.

Toplumsallaşma: Toplum üyelerinden, toplumun yapısına uymalarını, o yapıyı
sürdürmelerini, değer yargılarını korumalarını, toplumun kuralları ve yasalarına göre
davranmaları

beklenir.

Toplumun

beklentilerinin

üyeleri

tarafından

gerçekleştirilebilmesi toplumsallaşmayla olur. Toplumsallaşma süreci insanlara o
toplumun değer yargılarını, davranış kalıplarını, rol ve sorumluluklarını, başka
insanlarla ilişki kurmaya, gelecek planı yapmaya yöneltir. Bu niteliklerinden dolayı
toplumsallaşma kişilik gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Fiziksel Çevre: İnsanların fiziksel çevrelerini yaşadıkları ortam, doğa koşulları,
yaşadıkları bölgenin iklim vb. özellikler oluşturur. Doğa koşulları ve iklim özellikleri
kişilik gelişimini etkileyebilmektedir. Örneğin; Akdeniz ve Güney Amerika’daki
insanların daha sıcakkanlı ve kuzey ülkelerindeki insanların ise daha soğuk ve uzak
olmaları gibi.

Diğer Faktörler: Bu gruba kişinin çocukluğundan itibaren kullandığı en belirgin
savunma düzenleri, oyun, din gibi faktörler girer. Örneğin; genellikle yansıtma
düzenini kullanan kişiler soğuk ve eleştirici olarak; mantıksallaştırma, savunma
düzenini sık kullanan kişiler sorumsuz olarak; düş kurma, savunma düzenini kullanan
kişiler hayalci olarak tanınırlar.

6.3.7. Kitle İletişim Araçları (Medya) Faktörü
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Değişik nesnelere ilişkin tutumlarımızın oluşmasında, şekillenmesinde ve değişmesinde rol
oynayan bir diğer faktör kitle iletişim araçlarıdır. Bunlar arasında gazete, radyo ve TV gibi araçlar
önemli bir yer tutar. Reklamlar, haberler, haber programları, yazı dizileri bazen o zamana kadar
varlığından dahi haberdar olmadığımız nesnelere karşı olumlu veya olumsuz tutumlar
geliştirmemize veya mevcut tutumlarımızın değişmesine yol açabilir. Reklamları izledikten sonra
daha önce hiç kullanmadığımız bir maddeyi kullanmaya başlamamız veya kullandığımız bir
markayı başka bir markayla değiştirmemiz kitle iletişim araçlarının tutumlarımız üzerindeki
etkisine verilebilecek örneklerdendir.
Yaşantımızın önemli bir alanına giren, evin vazgeçilmez bir parçası olan televizyon,
internet; tutum oluşumu ve gelişiminde; aile, arkadaş ve okul gibi çevresel değişkenler arasında,
hızla üst sıralara yükselmektedir. Erken yaşlarda öğrenildiği, geliştiği bilinen tutumlar ve bunları
izleyen davranış kalıpları arasında, başta televizyon alışkanlığı olmak üzere pek çok iletişim
aracının etkisinin varlığı görülmektedir (Kağıtçıbaşı, 2004:121):
Kitle iletişim araçlarının (medyanın) etkileri ile değişen değerler içinde, yeni bir
dünya için hazırlık yaparak büyüyorlar. Yaşanan hızlı gelişmeler ve öğrenme
süreçlerindeki değişimler, çocuk için hem teknolojik hem de kültürel alanda yeni bir
yaşam anlayışı sunuyor. Çocuk doğal ve vazgeçilmez olarak algıladığı yeni
teknolojiyi, kısa bir deneme sürecinden sonra, hemen gündelik hayatına
aktarabiliyor. Ancak, yeni dünyayı yakalamaya çalışan yetişkinler için bu değişim,
çok da kolay kabul edilebilir olmamaktadır. Yetişkinler kendileri için de çok yeni
ve hızlı gördükleri bu gelişmelerin, çocuklar üzerinde yaratacağı etkilerden korku
ve kaygı duyabilmektedirler.
Araştırmalar, medyanın hem tutum oluşumuna hem de var olan tutumların
pekiştirilmesine etki ettiğini göstermektedir. Örneğin; çocukların hangi yiyeceği
istedikleri, bu yiyeceklerin televizyonda ne kadar sık reklamının çıktığıyla doğru
orantılıdır (Taras ve diğerleri, 1989).
Medyanın tutum oluşumuna etkisi, izlenilen reklamlarla da sınırlı değildir. Bir
çalışmada, Eskimo çocuklarına ilk defa televizyon izlettirilmiş ve diğer kültürler ve
değerlerle ilgili programlar gösterilmiştir. Bu programları izleyen çocukların diğer
kültürlerle ilgili inanışlarında ciddi değişmeler gözlenmiştir (Caron, 1979). Cinsiyet
rollerini kapsayan kalıp yargıların incelendiği bir araştırmada, televizyon izleyen
çocukların cinsiyetçi tutumlar geliştirdiği gözlenmiştir (Morgan, 1982). Demek ki
sadece bizi etkilemek için tasarlanmış reklamlar değil, televizyonda izlediğimiz her
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program tutumlara etki edebilmektedir. Aynı şekilde, basılı medyada, aynı olayların
gazetenin eğilimiyle bağlantılı olarak olumlu veya olumsuz sunulabildiğini
görüyoruz.
Kişisel tutumların ve buradan hareketle kamuoyunun oluşumunda medyanın rolünü
yadsımak olanaksızdır. Hepimizin de bildiği gibi, özellikle seçimler sırasındaki
kampanyalarda televizyon çok önemli bir yer tutmaktadır. Partilere ve onların
adaylarına karşı olumlu veya olumsuz tutum gelişmesini sağlamak için kullanılan
televizyon ve basın, seçim sonuçlarında ciddi oynamalara neden olabilir.

6.3.8. Sosyal Sınıf Faktörü
Bir grup, kişinin kendini ona üye kabul ettiği ve onu temsil ettiği derecede kendisi için bir
referans grubu olur ve bireyin tutumlarının oluşumuna etki eder. Bu grup bireyin fiilen temasta
olmadığı fakat psikolojik bağlarla bağlı olduğu bir grup da olabilir. Özellikle sosyal tabaka veya
sınıf değiştirmede bu durum açıkça gözlenebilir. “Bir birey yükselmek ister, kendi sınıfını değil,
ulaşmak istediği sınıfı kendisine referans grup yapar ve onun tutumlarını benimser.”

6.3.9. Grup Üyeliği Faktörü
Bireyin grup bağları, tutumların oluşmasına yardım eder. Birey tutumlarının pek çoğunun kaynağı
ve varlığı bireyin bağlı bulunduğu gruptadır. Kişinin tutumları grubun kurallarını, değerlerini,
inançlarını yansıtmak eğilimindedir. Ayrıca bireyin tutumlarını koruyabilmesi için aynı biçimde
düşünen kimselerin desteği de gereklidir.
Toplumun bir üyesi olan birey ilgilerine göre toplumun bütün kültürüne, ait olduğu sosyal
sınıfın kültürüne ve içinde bulunduğu esas küçük grupların kültürüne katılır. Genellikle grup
üyelerinin tutumlarının birbirlerine benzedikleri görülür. Bu benzerliğin nedeni değişik olabilir.
Bunlar:
a) Bireyin ait oldukları toplumun ortak inançlarına sahip olmaları.
b) Bir toplumdaki ve bir gruptaki birçok değerlerin ortak oluşu. Bu değerler, tutumların
oluşumunda, gelişiminde önemli rol oynar. Burada özellikle “değerlerin merkezleşmesi”
yani toplumdaki ortak değerlerin birey tarafından merkezi değer olarak alınma derecesi
daha da önem kazanır.
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c) Grup kurallarının tutumlara etkisi: Grup normları standart olaylarda bu davranışlara katılan
bireylerin eylemlerini düzenler. Bu kurallar sadece doğru eylemleri saptamakla kalmaz,
aynı zamanda doğru tutumların da neler olduğunu belirler. Doğru hareket, doğru tutum
toplum tarafından olumlu karşılanır, ödüllendirilir. Yanlış hareket, yanlış tutum ise toplum
tarafından hoş karşılanmaz ve çeşitli tepkiler görür. Çeşitli sosyal gruplar içindeki
bireylerin davranışlarındaki benzerlik, bu grup normlarının üyeler tarafından kabul
edildiğini gösterir.
d) Grup etkilerinin tutumlara etkisi: Tutumlara grup etkilerinden söz ederken birincil grup ve
danışma grubu ile ilgileneceğiz.
Birçok sosyal psikolog tutumların oluşumunda ilk grup etkisinin belirleyici durumda olduğunu
ileri sürmüştür. Gampell, Gurin ve Miller 1954’te önemli yakın grup bireylerinde siyasal
tutumların ayniyet derecesini saptamaya çalışmışlardır. Bununla ilgili olarak “siyasal seçimlerde
uyguladıkları ankette deneklerin oy verme davranışlarında evlilerin eşlerine, bekârların ailelerine
etki yaptıkları görülmüştür.” Sonuç olarak siyasal tutum bakımından eşler, aile bireyleri,
arkadaşlar arasında yüksek bir benzerlik olduğu ortaya çıkmıştır.
Birincil grup üyelerinin tutumlarının birbirine çok yakın oluşu kısaca şöyle açıklanabilir:
a- Grubun üyelerine uyma için yaptığı etki, homojenlik (uyumluluk) oluşturur.
b- Bireyler kendilerininkine uygun tutumlarda bulunan gruplara girmektedirler.
c- Aynı gruplara bağlı bireylerin aynı bilgilere sahip olmaları aralarında bir alt kültür
oluşturmalarına neden olmaktadır.
d- Yeni gruba giren bireyler, o grup tutumlarını kabul ederek grubun onayını kazanmak
isterler.

6.4. TUTUMLARIN DEĞİŞMESİ
Tutumlar başlıca iki şekilde değişirler (Gültekin, 2009, Güney, 2006, Kağıtçıbaşı, 2004):

1- Aynı Yönlü Değişme: Konu ile ilgili olumlu veya olumsuz bilgi tutumun şiddetini
değiştirmektir.
2- Ters Yönlü Değişme: Konu ile ilgili olumlu bir tutumun olumsuz, olumsuz bir tutumun
olumlu hâle gelmesidir.
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Aynı yönlü değişme, aksi yönlü değişmeden daha kolaydır. Tutumu daha aşırı, daha çok yanlı,
daha tutarlı, karşılıklı birbirine bağlı kılar.
Kişinin tutumları bir kere oluştuktan sonra değişebilme bakımından farklılıklar gösterir. Bu
değişme;
1. Varolan tutumun derecesine,
2. Buna sahip kişinin özelliklerine,
3. Grup ilişkilerine bağlıdır.

6.4.1. Tutumların Değişebilme Durumunu Belirleyen En
Önemli Özellikler
1- Aşırılık: Aşırı tutumlar böyle olmayanlara göre değişmeye karşı daha dayanıklıdırlar ve zor
değişirler.
2- Çok Taraflılık: Tek taraflı yalın bir tutum, çok taraflı tutuma göre başka yönlü bir değişmeye
daha kolay uyar. Tutum bir kanıta dayanıyorsa tersi kanıtlanınca değişebilir. Fakat çok taraflı
kaynaklara dayanıyorsa kolay kolay değişmez. Çok taraflılık özelliğini yüksek derecede
gösteren tutumlar aynı yönde değişmeye daha uygundur.
3- Tutarlılık: Tutum sisteminin unsurları arasında genel olarak bir uyarlılık vardır. Uyarlı bir
tutum sistemi istikrarlı olmak eğilimde olup unsurlar birbirini destekler. Böyle bir tutumun
aynı yönde değişmesi olanaklıdır.
4- Karşılıklı Bağlılık: Bir tutumun diğer tutumlarla bağlılığının ölçü ve içeriği, tutumun ne
derece kolaylıkla değişebileceğini saptama konusunda çok önemlidir. Eğer bu bağlılık kuvvetli
ise başka yönlü değişmelere direnme görülecektir. Eğer bu bağlılık yoksa tutum yani tutum
izole bir durumda ise değişme daha kolaydır. Karşılıklı bağlılık özelliği kuvvetli olan tutumlar,
aynı yönlü değişmelere daha uygundur.
5- Tutum Demetinin Uygunluğu: Bir tutum demetinin parçası olan bir tutumu değiştirmedeki
kolaylık, demetteki diğer tutumlarla onun uygunluk derecesine bağlıdır. Şayet tutum uygunluk
hâlinde ise aynı yönlü değişmeleri daha kolay, aksi yönlü değişmeleri ise zor olur.
6- Hizmet Edilen İsteklerin Kuvvet ve Sayı Özelliği: Kuvvetli ve çok sayıda istekleri
karşılayan bir tutum özellikle kişinin psikolojik yapısı bakımından önemlidir. Kıymetli tutulur.
Bu nedenle böyle bir tutumu değiştirmek zordur.
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7- İlgili Değerlerin Merkezleşme Özelliği: Birey tutumlarının birçoğu onun değerlerini yani
neyin “iyi, arzu edilebilir” olduğu hakkındaki anlayışını yansıtır. Birey için esas olan ve kültürü
ile kuvvetli bir şekilde desteklenen bir değerin ortaya çıkardığı tutumu aksi yönde değiştirmek
güç olacaktır. Hâlbuki bir tutumun değer esası ne kadar merkezi olursa aynı yönde değişme de
o kadar kolay olur.

6.4.2. Tutumların Değişebilirliğini Belirleyen Kişisel Etmenler
Tutumların değişebilirliğini o tutuma sahip insanların bazı özellikleri ile de belirlenir.

1- Genellikle kişiliğin bir unsuru olarak kabul edilen zekâ ile tutumların değişmesi arasında
pozitif bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Diğerinden daha zeki olan bir kimse karmaşık
bir konuda yeni bir tutumu da ona göre daha süratle benimser.
2- Kişinin ikna edilebilme özelliği ile tutumlarının değişmesi arasında bir ilişki vardır.
3- Kendini savunma konusunda fazla eğilimli olanlar kendilerine olan güvenlerini pekiştiren
tutumlara ısrarla sarılırlar.
4- Bilgi açıklama gereği duyan kişiler varolan tutumlarına karşı çıkan yeni bilgiye tepki
gösterirler. Böyle bir durumun meydana getirdiği anlaşmazlıktan çok rahatsız olurlar.
Bunların gösterecekleri tepkilerin içeriği onların özgün bilgi tarzına bağlıdır. Açıklama,
anlayışa ulaşmak veya açıklayıcı bilgi aramak biçimi de belirsizliğe karşı tipik tepki
gösteren birey, kendine karşı koyan yeni bilgiye açık olacak ve tutumlarının tersi yönde
değişmesi mümkün olacaktır. Böyle hareket etmezse değişme mümkün olmayacaktır.

6.4.3. Tutumların Değişmesinde Grup İlgilerinin Oynadığı Rol
Birey tarafından fazla değer verilen bir grubun kurallarını yansıtan tutumlar değişmeye karşı
çok dirençlidirler. Demek ki bireyin grup ilgileri nedeniyle sosyal desteğe sahip tutumlarının
değişmeleri güçtür. Eğer bir birey bir gruba ait olmaya değer verirse durumunu devam ettirmek
için grubu tarafından uygun görülen tutumlara bağlı kalmak eğilimi gösterecektir.

6.5. TUTUMLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ
İnsanlar tutumlarını kolay kolay değiştirememektedirler. Kazanılan tutumların değişmesi
de zaman almaktadır. Tutumları değiştirme süreci kolay işlememektedir. Kişi tutum değişimine
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karar verse bile, kademe kademe obje ya da durum ile ilgili tutumu değişebilmektedir. Tam ters
bir değere birden geçilememektedir. Arada oluşan gri kademeler geçiş sürecinde yer
alabilmektedir. Ancak, bilinen gerçekliğe aykırı deneyim ve bilgiler öğrenilmesi; kızgınlık, öfke,
aşırı mutluluk gibi güçlü duygulanımların yaşanması ya da bazı güçlü ihtiyaçlar tutumları etkin
biçimde değişime zorlamaktadırlar. Örneğin; Batılı ülkelerin birçoğunda yaşayan kişiler, bir Orta
Doğu ülkesi olan Türkiye hakkında gelişmemiş ülke tutumuna sahipken, ülkemize turist olarak
tatilini geçirmek için geldiklerinde bu tutumları değişme eğilimi göstermektedir.
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Uygulamalar

Çevrenizdeki arkadaşlarınızın tutumlarınız üzerindeki etkisini gözden geçirin en çok
kimlerden etkilenmişiniz?
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Uygulama Soruları
1. Ailenizin tutumlarınızın oluşması üzerindeki etkisi nedir?
2.
Medyanın tutumların oluşmasında bir etkisi olduğunu düşünüyormusunuz ?
Örnekler üzerinden tartışın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tutumlar doğuştan gelmezler, öğrenme yoluyla sonradan kazanıldığını ve tutumlarımızın
önemli bir bölümünün, hayatın ilk yirmi yirmi beş yılı içinde oluştuğunu ve tutum oluşmasının
yaşam boyunca devam bir süreç olduğunu gördük. Bu süreç içinde nelere ilişkin ve ne tür
tutumlar oluşturacağımız ana-baba etkisi, akranların etkisi, kitle iletişim araçları ve tutum
nesnesiyle olan kişisel yaşantılar gibi çeşitli faktörler tarafında belirlenmektedir.
Tutumlarımıza yön veren kişiliğimiz ilişkilerimizi, kariyerimizi ve yaşamımızın pek çok
alanını etkiler. Kişilik yapısı, insanın herhangi bir olayı nasıl algılayacağını ve değerlendireceğini,
yaşadığı olaya nasıl bir tepki göstereceğini belirleyen önemli bir etmendir.
Tutumların oluşmasında ve şekillenmesinde rol oynayan önemli bir faktör ana-babadır.
Özellikle doğumdan ilkokul çağına kadar olan dönemde çocuk ana-babasını kendisine çeşitli
konularda bilgi verecek, kendisini ödüllendirecek veya cezalandıracak tek otorite kaynağı olarak
görmektedir. Dolayısıyla, bu dönemde ana-baba çocuğun nelere ilişkin ve ne türde tutumlar
geliştireceğini tayin eden tek faktör olarak belirlenmektedir.
İlerleyen yaşla birlikte çocuğun toplumsal çevresi de genişlemekte ve yavaş yavaş anababa dışındaki etkenler de tutumların oluşumunda rol oynamaya başlamaktadır. Bu etkenlerden en
önemlisi hiç kuşkusuz arkadaşlardır. Yapılan birçok araştırma arkadaş grubu üyelerinin çeşitli
konulara ilişkin tutumları arasında önemli benzerlikler olduğunu göstermektedir.
Değişik nesnelere ilişkin tutumlarımızın oluşmasında, şekillenmesinde ve değişmesinde
rol oynayan bir diğer faktör kitle iletişim araçlarıdır. Bunlar arasında gazete, radyo ve TV gibi
araçlar önemli bir yer tutar. Reklamlar, haberler, haber programları, yazı dizileri bazen o zamana
kadar varlığından dahi haberdar olmadığımız nesnelere karşı olumlu veya olumsuz tutumlar
geliştirmemize veya mevcut tutumlarımızın değişmesine yol açabilir.
Tutumlarımızın bir kısmı da tutum nesneleriyle olan kişisel yaşantılarımız sonucunda
gelişir. Olumlu veya olumsuz ön yargılı tutumlar, politik görüşler ve benzeri gibi toplumsal öneme
sahip tutumlarımızın büyük bir bölümü nesneleriyle doğrudan doğruya kişisel bir yaşantımız
olmaksızın yukarıda sayılan faktörlerin etkisiyle oluşur.
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Bölüm Soruları
1. Tutumların kaynağı ile ilgili klasik olarak kabul edilen Allport’un koşullarının
hangi şikta eksiksiz olarak yer almaktadır?
a)

Aynı tipten olan deneyimlerin artmasıdır. Aynı konuda çeşitli deneyimlerin
birikmesi sonucu insanda o konu ile ilgili tutumlar oluşur.

b)

Bireyselleşme, farklılaşma ve ayrılma gelir. Birinci koşulla biriken deney böylece
desteklenir. Tutum özelleşir ve belli bir tutum benzerlerinden ayrılır.

c)

Kuvvetli bir etkileyici veya dramatik bir deneyin meydana gelmesidir. Örneğin;
uzun boylulardan nefret eden birisinin hayatını, uzun boylu birisi kurtarmışsa kişi
uzun boylulara karşı olumlu tutum geliştirebilir.

d)

Tutumlar ana-babayı, öğretmenleri, arkadaşları ve benzerlerini taklit yoluyla yani,
hazır olarak elde edilir.

e)

Hepsi

2. Bir tutumun zihinsel yönü, insanın tutum konusu olan nesneye karşı inançlarıdır. Birey
bazı kaynaklardan tutuma konu olan nesne ile ilgili bilgi alır. Bu bilgileri kendi zihinsel
yapısındaki bilgiler ile birleştirir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zihinsel ve Bilgisel Faktörler
b) Fizyolojik Faktörler
c) Anne-Baba Faktörü
d) Tutum Nesnesiyle Gerçekleşen Yaşantılar
e) Akranlar Faktörü
3. En temel tutumlar ne zaman oluşmaya başlar?
a) 20’li yaşlar
b) 30’lu yaşlar
c) Çocukluk yaşlar
d) 40’lı yaşlar
e) 50’li yaşla
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4. Bir tutumun diğer tutumlarla bağlılığının ölçü ve içeriği, tutumun ne derece kolaylıkla
değişebileceğini saptama konusunda çok önemlidir. Eğer bu bağlılık kuvvetli ise başka
yönlü değişmelere direnme görülecektir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aşırılık
b) Tutum demetinin uygunluğu
c) Karşılıklı bağlılık
d) Tutarlılık
e) Çok taraflılık
5. Birey tutumlarının birçoğu onun değerlerini yani neyin “iyi, arzu edilebilir” olduğu
hakkındaki anlayışını yansıtır. Birey için esas olan ve kültürü ile kuvvetli bir şekilde
desteklenen bir değerin ortaya çıkardığı tutumu aksi yönde değiştirmek güç olacaktır.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aşırılık
b) İlgi değerlerin merkezleşme özelliği
c) Karşılıklı bağlılık
d) Tutarlılık
e) Çok taraflılık

6. Aşağıdakilerden hangisi tutumların değişebilme durumunu belirleyen en önemli
özelliklerden biri değildir?
a) Aşırılık
b) İlgi değerlerin merkezleşme özelliği
c) Karşılıklı bağlılık
d) Tutarlılık
e) Ters yönde değişim

7. Konu ile ilgili olumlu bir tutumun olumsuz, olumsuz bir tutumun olumlu hâle gelmesidir.
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Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ters yönlü değişim
b) Aynı yönlü değişim
c) Sosyal sınıf faktörü
d) Fiziksel çevre
e) Diğer faktörler
8. Konu ile ilgili olumlu veya olumsuz bilgi tutumun şiddetini değiştirmektir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ters yönlü değişim
b) Aynı yönlü değişim
c) Sosyal sınıf faktörü
d) Fiziksel çevre
e) Diğer faktörler
9. Aşağıdakilerden hangisi tutumların değişebilirliğini belirleyen kişisel etmenlerden
birisidir?
a) Kendini savunma konusunda fazla eğilimli olanlar kendilerine olan güvenlerini pekiştiren
tutumlara ısrarla sarılırlar.
b) Bireyselleşme, farklılaşma ve ayrılma gelir. Birinci koşulla biriken deney böylece
desteklenir. Tutum özelleşir ve belli bir tutum benzerlerinden ayrılır.
c) Kuvvetli bir etkileyici veya dramatik bir deneyin meydana gelmesidir. Örneğin; uzun
boylulardan nefret eden birisinin hayatını, uzun boylu birisi kurtarmışsa kişi uzun boylulara
karşı olumlu tutum geliştirebilir.
d) Tutumlar ana-babayı, öğretmenleri, arkadaşları ve benzerlerini taklit yoluyla yani, hazır
olarak elde edilir.
e) Aynı tipten olan deneyimlerin artmasıdır. Aynı konuda çeşitli deneyimlerin birikmesi
sonucu insanda o konu ile ilgili tutumlar oluşur.

10. Kalıtım kişiliğimiz açısından önemli bir etkendir. Bir kişiye kalıtım yoluyla anne
babasının bazı özelliklerinin geçtiği bilinmektedir.
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Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zihinsel ve Bilgisel Faktörler
b) Fizyolojik Faktörler
c) Anne-Baba Faktörü
d) Genetik faktörler
e) Akran faktörü

Cevaplar: 1)e,2)a,3)c,4)c,5)b,6)e,7)a,8)b,9)a,10)d
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7. TUTUM DEĞİŞİMİNE KURAMSAL BAKIŞ
(Sosyal Yargı Kuramları, Tutarlılık / Denge Kuramları ve İşlevsel Kuramlar)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sosyal Yargı Kuramları
7.1.1. Bilgi Kaynağının Özellikleri
7.1.2. Mesajın Özellikleri
7.1.3. Hedefin Özellikleri
7.2. Tutarlılık Kuramları
7.2.1. Bilişsel Tutarlılık Kuramları
7.2.1.1. Heider’in Denge Kuramı
7.2.1.2. Newcomb’un ABX Simetri Kuramı
7.2.1.3. Festinger’in Bilişsel Çelişki Kuramı
7.3. İşlevsel Kuramlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Tutum değişimini ele alan kuramlar dört başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar: Sosyal
Yargı Kuramları, Öğrenme Kuramları, Tutarlılık ve Denge Kuramları, İşlevsel
Kuramlar’dır.
• Sosyal Yargı Kuramına göre, kuvvetle bağlanılan bir tutumun kendinden farklı görüşleri
ret alanı, kabul alanından daha geniştir.
• Tutum değişimi meydana getirebilmek için bilgi kaynağının, mesajın ve hedefin ne gibi
özelliklere sahip olmaları gerektiği konusu üzerinde sosyal yargı kuramı durmuştur.
• İnanılırlık özelliği iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: Uzmanlık ve güvenilirliktir.
• Bir tutum değiştirme girişiminin ne ölçüde başarılı olacağı kısmen mesajın özellikleri
tarafından belirlenmektedir. Bu özelliklerin bazıları şunlardır: yüz yüze olmanın etkisi,
tek yönlü-çift yönlü iletişim, görüş farkı...
• Bir tutum değiştirme girişiminin ne ölçüde başarılı olacağı kısmen hedefin özellikleri
tarafından tayin edilmektedir. Bu özelliklerden bazıları: tutum kuvvet derecesi, bağlama,
kendilik değeri, zekâ…
• Tutumlar tutarlılığa yönelirler. Bu tutarlılık hem tutum ögeleri arasında hem de tutumlar
arasında söz konusudur.
• Bireyin düşüncesini esas alan Bilişsel Tutarlılık Kuramlarına göre insan düşünceleri
arasında uyum arayan bir varlıktır, düşünceleri arasında çelişkiden hoşnut olmadığıdır.
• Tutumlarla ilgili önemli iki özellik vardır:
1) Tutumların Aktivasyonu,
2) Tutumların Erişilebilirliği.
• Heider, bir kişinin (k), bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi ile (o) ilişkilerini
incelemiştir. Kişiler arası ilişkilerdeki dengeye simetri, dengeli ilişkilere simetrik ilişkiler
adını verir. kişilerin iletişim ile simetriyi sağlamaları beklenir.
• Newcomb’un ABX Simetri Kuramı, Bilişsel Çelişki Kuramları içinde toplumsal
ilişkilerde iletişimin rolü üzerinde duran ilk model olma özelliği taşır.
• Newcomb’un ABX Simetri Kuramı,tutum ögeleri arasında tutarlılık olan başarılı bir
iletişim süreci bu kurama göre, bireyler arasında güçlü bir çekicilik olduğunda, tutum
objesi en az biri kişi için (A veya B) önemli olduğunda, X nesnesi her ikisinin de ortak
ilgi alanına girdiğinde. meydana gelebilmektedir.
• Festinger’in ortaya attığı, Çelişki Kuramı (Bilişsel Çelişki Kuramı), ‘bilişsel çelişki’ adı
verilen bu tutarsızlığa karşı koymak için, kişinin, bilişleri, duyguları ve davranışları
arasında tutarlılık sağlamaya çalışır. Çelişki, bilişlerin birini ya da ikisini de değiştirerek
ya da yeni bir biliş edinilerek çözümlenebilir.
• Rosenberg ve Abelson ise tutum değişimini denge sağlamak için yeterli bulmakla
beraber, dengeyi sağlamak için tutum değişiminden başka yolları da etraflıca
incelemişlerdir.
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• Tutumlar bir amaca hizmet ederler. Tutumlar, tutuma sahip olan kişi için
kullanışlıdırlar. Eğer bir amaca hizmet etmiyorsa bir kişinin tutarlı bir tutuma neden sahip
olduğu sorulması gereken bir sorudur.
• Tutumların işlevleri ile ilgili olan analizler genellikle tutumların bireysel işlevlerini
vurgularlar. Fakat bazı tutum işlevleri sosyal yön ile ilgilidir.
• Atfetme süreci bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer kimseler hakkında bir izlenim
oluşturmasını etkileyen temel psikolojik bir olaydır. Atfetme sürecinin altında, diğer
kimselerin davranışlarının altında yatan nedenleri arama isteği yatar.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kuramsal açıklamalarıyla tutum değişimi

İletişim ögeleri bağlamında tutum
değişimi

Kazanım
Tutum değiştirme kuramlarını tanımak,

Tutum değişimini meydana getirebilmek
için, bilgi kaynağının, mesajın ve hedefin
ne gibi özelliklere sahip olmaları
gerektiğini bilmek,

Bilişsel tutarlılık kuramlarına göre tutum

Bilişsel Tutarlılık Kuramlarına göre ilişki,
toplumsal çevrenin ve kişinin düşüncesi
arasındaki uyumu ayırt etmek,

Tutumların kullanışlılığı ve hizmet ettiği
amaçlar

Tutumların bir amaca hizmet ettiği ve
tutuma sahip olan kişi için kullanışlılığını
ortaya koymak,

Ögelerarası ve tutumlar arası tutarlılık
ilişkisi

Tutarlılık kavramının hem tutumların
ögeleri arasında hem de tutumlar arasında
söz konusu olduğunu fark etmek.
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Anahtar Kavramlar

Bilişsel tutarlılık, tutumlar arası tuttarlılık, sosyal yargı kuramı
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Giriş
Tutumların da diğer öğrenilmiş özellikler gibi değişmesi, farklılaşması mümkündür.
Ürettiği malın reklamını yapan bir şirket tüketicinin, seçim konuşması yapan bir politikacı
seçmenin, oğlunu sigara içmekten vazgeçirmeye çalışan bir baba oğlunun tutumlarını değiştirmeye
çalışmaktadır. Görüldüğü gibi tutum değişmesi konusu, bir başkasını etkilemeye çalışan herkesi
yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle, tutum değişmesi konusu sosyal psikolojide en çok
araştırılan konulardan birisidir. Tutum değişimini ele alan kuramlar dört başlık altında ele
alınmaktadır. Bunlar:
1.Sosyal Yargı Kuramları,
2. Öğrenme Kuramları,
3. Tutarlılık ve Denge Kuramları
4. İşlevsel Kuramlar
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7.1. SOSYAL YARGI KURAMLARI
Sosyal Yargı Kuramı’na göre, kuvvetle bağlanılan bir tutumun kendinden farklı görüşleri
ret alanı, kabul alanından daha geniştir. Yani kontrast mekanizmasını kullanarak o görüşleri kendi
görüşünden daha farklı görüp reddetme olasılığı daha fazladır. Buna karşılık fazla kuvvetle
bağlanılmamış olan tutumların farklı görüşleri kabul alanı red alanından daha geniştir.
Örneğin; sol fikirleri içeren bir iletişim, sağ politik görüşe sahip Ahmet’e, ılımlı bir görüşe
sahip Mehmet’e göründüğünden daha aşırı sol olarak görülecektir. Burada da bu yargının
temelinde “kontrast” mekanizması vardır. Bunun tersi de söz konusudur; aynı iletişim, Mehmet
tarafından kendi görüşüne daha benzer olarak görülecektir. Burada da “benzetme” mekanizması
işlemektedir.
Tutum değişmesi konusunda ilk sistematik çalışmalar, Sosyal Yargı Kuramı’nı geliştiren
Carl Hovland ve arkadaşları tarafından başlatılmıştır. Hovland ve arkadaşları tutum değişmesinde
etkili olabilecek üç faktör ayırt etmişlerdir. Bunlar: Bilginin kaynağı, mesaj ve hedeftir. Bilgi
kaynağı, tutum değişmesine yol açmak için verilen bilginin kim tarafından verildiğine; mesaj, bu
bilginin nasıl verildiğine; hedef ise bu bilginin yönetildiği, yani tutumu değiştirilmesi amaçlanan
kişi veya kişilere işaret eder.
Hovland ve arkadaşları en etkin biçimde tutum değişimi meydana getirebilmek için, bilgi
kaynağının, mesajın ve hedefin ne gibi özelliklere sahip olmaları gerektiği konusu üzerinde
durmuşlardır.

7.1.1. Bilgi Kaynağının Özellikleri
Bir tutum değiştirme sürecinde, tutum değişikliğine yol açmak için verilen bilginin
derecesini etkileyebilecek faktörlerden bir tanesidir. Tutum değişmesinde etkili olabilecek bilginin
kim tarafından verildiği veya hangi kaynaktan alındığı, ortaya çıkabilecek tutum değişikliği, bilgi
kaynağına ait özellikler, genellikle üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar: İnanırlık, sevilme ve
benzerliktir.
i.İnanırlık: Bir tutum değiştirme çabasının etkili olup olamayacağını belirleyen bilgi kaynağına
ait özelliklerden birisi inanılırlıktır. Genellikle bilgi kaynağının inanılırlık derecesi arttıkça tutum
değiştirme girişiminin başarılı olma olasılığı da artacaktır. İnanılırlık özelliği iki bileşenden
oluşmaktadır: Uzmanlık ve güvenilirliktir.
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Uzmanlık: Uzmanlık terimi değiştirilmesi amaçlanan tutum konusunda bilgi kaynağının
ne ölçüde bilgi sahibi olduğuna işaret etmek için kullanılır. Yapılan araştırmalar genellikle uzman
bir kişi tarafından verilen bilginin, sıradan bir kişi tarafından verilen bilgiye göre daha fazla tutum
değişikliği ortaya çıkardığına işaret etmektedir. Örneğin; X marka diş macununu kullanan bir
kişiye hem bir tanıdığı hem bir diş doktoru bu macunun dişlere zarar veren bir madde içerdiğini
söylemiş olsun. Acaba bu bireyin hangi durumda X marka diş macununu kullanmaktan
vazgeçmesi olasılığı daha yüksektir? Kuşkusuz bu bilginin bir diş doktoru tarafından verildiği
durumda bu olasılık daha yüksek olacaktır.
Güvenilirlik: Bir bilgi kaynağının inanılır olarak algılanmasında rol oynayan ikinci bileşen
güvenilirliktir. Konusunda ne kadar uzman olarak algılanırsa algılansın, bir bilgi kaynağı aynı
zamanda güvenilir olarak algılanmadığı sürece söylediklerinin tutumlar üzerinde çok az etkisi
olacaktır.
ii. Sevilme: Yapılan araştırmalar bilgi kaynağının sevildiği veya sevimli bulunduğu durumda
tutum değişikliğinin meydana gelme olasılığının daha yüksek olduğunu işaret etmektedir. Sevilen
veya sevimli bulunan bir kaynağın neden daha etkili olduğu değişik şekillerde açıklanmaktadır.
Bu görüşe göre, insanlar sevdikleri kişilerin benzer görüşlere sahip olmalarını rahatlatıcı, farklı
görüşlere sahip olmalarını ise rahatsız edici bulmaktadır. Dolayısıyla sevdikleri birisi
kendilerinden farklı görüş öne sürdüğü zaman, kendi görüşlerini aynı yönde değiştirerek bu
rahatsızlığı ortadan kaldırmaktadır.

iii. Benzerlik: Bilgi kaynağı ile hedef arasındaki benzerlik tutum değişmesinde rol oynayan bir
diğer faktördür. Örneğin; yeni üretilen bir çamaşır deterjanının reklamı bir ev hanımı tarafından
yapıldığı taktirde, ev hanımları daha büyük bir olasılıkla bu deterjanı deneyeceklerdir.
7.1.2. Mesajın Özellikleri
Bir tutum değiştirme girişiminin ne ölçüde başarılı olacağını kısmen mesajın özellikleri
tarafından belirlenmektedir. Bu özelliklerden etkileri araştırılanlardan bazıları şunlardır:
i. Yüz Yüze Olmanın Etkisi: Yapılan araştırmalar yüz yüze bir ilişki içinde verilen bilgilerin
genellikle daha etkili olduğunu göstermektedir. Bunların nedenleri, yüz yüze bir ilişkide tutumu
değiştirilmek istenen kişinin kendisine iletilenleri dinlemek zorunda olmasıdır. Başka bir nedeni
ise dinleyici itirazlarda bulunma ve bu itirazlarına cevap alma şansına sahiptir.

151

ii.

Tek Yönlü-Çift Yönlü İletişim: Mesajın tek yönlü veya çift yönlü olmasından kastedilen

şey, karşıt görüşlere yer verip vermemesidir. Tek yönlü mesaj karşıt görüşleri içermeyen sadece
bilgi kaynağının görüşlerini içeren mesajdır. Çift yönlü mesajda ise bilgi kaynağının görüşleriyle
birlikte karşıt olabilecek görüşlere de yer verilir ve çoğu kez bu görüşler çürütülür.
iii. Görüş Farkı: Yapılan araştırmalar değiştirilecek tutuma taban tabana zıt tutumlar
anlatılmadan önce orta derece farklı bir görüşle yolla çıkmanın daha etkili olduğunu
göstermektedir. Bunun nedenini ise şu şekilde açıklamak mümkündür. Tutum ile verilen bilgi
arasındaki farkın az olduğu durumlarda hedef bu farkı algılamamakta ve bilgi kaynağının
kendisiyle aynı görüşü paylaştığını düşünmektedir.

7.1.3. Hedefin Özellikleri
Bir tutum değiştirme girişiminin ne ölçüde başarılı olacağı kısmen hedefin özellikleri
tarafından tayin edilmektedir. Bu özelliklerden bazıları aşağıda özetlenmiştir:
i.

Tutum Kuvvet Derecesi: Kuvvetli bir tutumun değişmesi zayıf bir tutuma göre daha

zordur. Bunun nedeni bireyin ihtiyacının kuvveti arttıkça bu ihtiyacı karşılayan tutumun kuvveti
de artacaktır. Kuvvetli bir tutum değiştiği taktirde, bu tutumun hizmet ettiği ihtiyaç cevapsız
kalacaktır.
ii.

Bağlama: Bağlamanın derecesi arttıkça tutumun değiştirilmesi güçleşecektir. Örneğin; bir

futbol takımına ilişkin tutumları olumlu olan iki birey ele alalım. Bu bireylerden birisi herkesin
önünde tutuğu takımın en iyi takım olduğunu savunsun. Diğeri ise bu takım hakkındaki
düşüncelerini kendisine saklamış olsun. Birinci bireyin bu tutumunu karşı görüşler öne sürerek
değiştirmek, ikincisinin tutumunu değiştirmekten çok daha zor olacaktır. Çünkü birinci birey
söyledikleriyle kendisini bağlamış durumdadır. Başka bir örnek ise yeni bir araba almış birisinin
diğer marka arabalara çok az duyarlı olacaktır. Çünkü satın aldığı marka arabayla kendisini
bağlamıştır.
iii.

Kendilik Değeri: Kendilik değeri denince aklımıza bir bireyin kendi hakındaki görüşleri

gelmektedir. Yapılan araştırmalar bir bireyin kendilik değeri ne kadar olumlu ve fazla ise
diğerlerine göre etkili iletişime daha az duyarlı olduğunu göstermiştir.
iv. Zekâ: Yapılan araştırmalara göre, zekâ düzeyi yüksek olan kişiler çift yönlü mesajlardan daha
çok etkilenirken zekâ düzeyi düşük olan kişiler tek yönlü mesajlardan daha çok etkilenmektedir.

152

7.2. TUTARLILIK KURAMLARI
Kişide oluşmuş tutumlarda hem tutumun ögeleri hem de sahip olduğu diğer tutumları
arasında bir tutarlılık vardır. Günlük hayatta tutumlarla kişinin davranışları arasında tutarsızlık pek
görülmez, eğer görülürse farklı bir amaç ya da niyetten söz edilebilir. Aynı zamanda tutarlılık
gösteren bilgiler daha kolay öğreniliyor ve unutulmuyor; tutarsızlık gösteren bilgiler ise çabuk
unutuluyor.
Tutumlar tutarlılığa yönelirler. Bu tutarlılık hem tutum ögeleri arasında hem de tutumlar
arasında söz konusudur. Genellikle insan düşüıcesinin ve davranışının tutarsızlıktan kaçıp tutarlı
olmaya yöneldiğini söyleyebiliriz.
Tutum ile davranış arasında görülebilen tutarsızlık, beklenmeyen ve ender rastlanan bir
durum ya da ortamsal etkenlerle açıklanması gereken bir sorun olarak ele alınmalıdır. Daha doğal
olan durum ise gerçek hayatta genellikle görülen tutum-davranış tutarlılığıdır.

7.2.1. Bilişsel Tutarlılık Kuramları
Temelde bireyin düşüncesini esas alana Bilişsel Tutarlılık Kuramları’na göre ilişki ve
toplumsal çevre ancak kişinin düşüncesi ile anlam kazanır. Kuramın temel varsayımı, insan
düşünceleri arasında uyum arayan bir varlıktır, düşünceleri arasında çelişkiden hoşnut olmadığıdır.
Örneğin; arkadaşımı seviyorsam onu değerli bulmalıyım, değersiz değil. Bu kurama göre
düşünceler arasında tutarsızlık var ise bireyler ya düşüncelerini ya da davranışlarını değiştirirler.
Tutum değişimi sürecine yönelik bu yaklaşımlar bilişsel çelişki kavramına önem verirler.
Birbiriyle çelişen iki bilinç ya da inancın bir arada bulunmasıyla ortaya çıkar.
Mesela bilişlerden birisi “Ben iyi ve sadık bir arkadaşım.” diğeri de “Dün arkadaşım Ahmet
hakkındaki dedikoduları herkese söyledim.” ise burada bilişsel çelişki ortaya çıkıyor ve bu durum
kişide psikolojik bir rahatsızlık ortaya çıkartıyor. Kişi bu bunalımdan kurtulmak için davranışı
değiştirilemeyeceğinden o kişiye karşı olan tutum değiştirebilir. Ahmet’in bir arkadaş değil de
sadece tanıdık biri olduğu kabul edilerek bu sıkıntıdan kurtuluyor. Aslında bu çelişki günlük
hayatımız da karşımıza çok çıkıyor. Örneğin; bir ürün alacağımız da iki marka arasında çelişkide
kalabiliyoruz ve neticede birini aldığımızda diğerinin dezavantajlarının fazla olduğunu,
aldığımızın ise dezavantajlarının aslında çok önemli şeyler olmadığını kabul ediyoruz.
Tutumların belirli yapıları olabilir. Bir nesnenin zihinsel temsilinin, diğer nesnelerin
zihinsel temsilleriyle tutarlı bir formu vardır ve bu form, tutumun işlevde bulunmasına yön verir.
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Tutumlar bir diğerinden yalıtılmış olarak durmazlar, tutumlar arasında bir yapı vardır. Tutumlarla
ilgili önemli iki özellik vardır:
1) Tutumların Aktivasyonu
2) Tutumların Erişilebilirliği
Herhangi bir zamanda bütün tutumlarımız aktif değildir. Tutumlar aktive edilmek, harekete
geçirilmek zorundadırlar. Tutumlar bellekteki çağrışımsal bir ağ ile bağlanmış düğümler gibidir.
Düğümler deneyim yolu ile birbirine bağlanır. Bazen bir düğüm harekete geçirildiğinde başka biri
de otomatik olarak harekete geçer. Eğer, bir düğüm ya da bir tutumun harekete geçmesi
kaçınılmazsa otomatik olarak harekete geçmiş olarak kabul edilir. Yani kişi ilgili uyaran
sunulduğunda tutumun harekete geçmesini engelleyemiyorsa otomatik olsun ya da olmasın
tutumlar çevredeki uyaranlar tarafından harekete geçirilirler.
Tutumlar erişilebilirlikleri ya da zihinden çağrılabilme kolaylıkları açısından farklılaşırlar.
Güçlü ve önemli tutumlar zayıf tutumlara göre daha erişilebilirlerdir ve davranışı daha fazla
yönetirler.

7.2.1.1. Heider’in Denge Kuramı
Heider; kişiler arasındaki ilişkilerdeki dengeye simetri, dengeli ilişkilere simetrik ilişkiler
adını verir. Simetrik olmayan ilişkiler simetrik olmaya eğilimlidir. Simetriyi gerçekleştirmek için
en sık kullanılan yöntem, aralarındaki farkları gidermek için kişilerin iletişim kurmalarıdır.
Dengesiz bir ilişki bireyi rahatsız eder, bu nedenle böyle bir ilişkiyi değiştirmek ister. Bunun
için de ya karşımızdakinin düşüncesini ya da tutumunu değiştirmeye çalışırız. Ya diğerinin
düşüncesine veya tutumuna katılırız. Ya da karşımızdaki kişiye olumsuz bir tutum takınarak
dengesizliği ortadan kaldırırız.
Kişiler arası ilişkilerde dengeyi esas alan kuramı özetlersek:
1. Dengeli ilişkiler hoştur ve devam etme eğilimi gösterir.
2. Dengesiz ilişkiler rahatsız edicidir ve uzun sürmez.
3. Birey kendisi gibi hisseden ve düşünenleri daha çekici bulur.
4. Birey birinden hoşlandığında o kişinin de kendisi için önemli konularda benzer
düşüneceğini varsayar.
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Heider, bir kişinin (k), bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi ile (o) ilişkilerini incelemiştir. Bu
ilişkiler şöyle ifade edilebilmektedir (Khanafiah, Situngkir: 2007: 3’ten aktaran Kağıtçıbaşı,
2004):
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d--0
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+

+
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+
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-

+
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+

-

-
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-

+

+
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-

+

-

Dengeli

-

-

+

Dengeli

-

-

-

Dengesiz

Heider, denge kuramını özellikle kişiler arası algı çerçevesine ve fenomenolojik bir açıdan
geliştirmiştir. Kişiler arası algı olayını en basite indirgeyen Heider, bir kişinin (k), bir diğer kişi
(d) ve bir tutum objesi ile (0) ilişkilerini incelemiştir. İncelemede durum, söz konusu olan kişinin
görüş açısından ele alınmaktadır. Yani kişinin zihninde var olduğu varsayılan durum, kurama
yansıtılmıştır. Bundan dolayı kurama fenomenolojik denilmektedir. K-d-0 ilişkilerinin her üçü
olumluysa ya da ilişkilerin ikisi olumsuz biri olumluysa k’nin zihnine; denge durumu var
demektir. İki ilişki olumlu, biri ilişki olumsuzsa ya da her üç ilişki de olumsuzsa( k) için dengesiz
bir durum söz konusudur.
Heider, bu üç birim arasında iki tür ilişki önermiştir:
Ø Sevme-sevmeme (tutum) ilişkisi
Ø Birlikte olma (ait olma)-olmama ilişkisi
Her iki ilişki de olumlu ya da olumsuz olabilir. k-d-o üçlüsündeki her üç ilişki de olumluysa
ya da ilişkilerin ikisi olumsuzsa k’nin zihninde denge durumu var demektir. İki ilişki olumlu, bir
ilişki olumsuzsa ya da her üç ilişki de olumsuzsa k için dengesiz bir durum söz konusudur.
Örneğin, Ahmet (k) arkadaşı Mehmet’i (d) çok sever (olumlu tutum ilişkisi), Ahmet aynı
zamanda yalandan(o) nefret eder (olumsuz tutum ilişkisi) ve Ahmet, Mehmet’in yalan söylediğini
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öğrenir. Bu durum Ahmet’i rahatsız edecektir çünkü dengesiz bir durumdur. Ahmet’in bu
dengesizlikten kurtulması için ya Mehmet hakkındaki tutumunu değiştirip onu artık beğenmemesi
ya da yalan söylemek konusundaki tutumunu değiştirip yalan söylemenin kötü bir şey olmadığına
kendini inandırması gerekir. Bu tutum değişikliklerinin herhangi biri dengeyi sağlayabilecektir.
Hedier, bu tutum değişikliklerinden başka aidiyet ilişkisini ortadan kaldırarak (Mehmet
genellikle yalan söylemez.) ya da Mehmet ögesini kendi içinde ayrıştırarak, Mehmet’in yalan
söyleyen tarafını sevmemek, bunun yanında Mehmet’in diğer yönlerini sevmek şeklinde gelişen
diğer denge sağlayıcı yolların da varlığını kabul etmekle birlikte bunların üstünde fazla
durmamıştır.

7.2.1.2. Newcomb’un ABX Simetri Kuramı
Bu kuram, Bilişsel Çelişki Kuramları içinde toplumsal ilişkilerde iletişimin rolü üzerinde
duran ilk model olma özelliği taşır. İki insanın birbirine ve çevredeki nesnelere karşı aynı anda
yönelmelerini sürdürmek için iletişimin önemli bir fonksiyonudur.
Heider’in Denge Kuramı’na benzer ancak burada üçlü ilişki değil, birçok öge arasındaki
ilişki söz konusudur. Kurama göre, iletişimin başarılı olabilmesi için kaynak konumundaki A
şahsının zihnindeki X mesajının, hedef kitle durumundaki B şahsının zihnide de aynen olmasa bile
benzer bir şekilde oluşması gerekmektedir. Dolayısıyla X mesajına, A şahsının yüklediği anlam
ile B şahsının mesajdan çıkardığı anlam ne kadar birbirine yakınsa iletişimin o oranda başarılı
olduğu kabul edilmektedir. Böylece tutumlar arasında denge sağlanmaktadır. Aksi durumda oluşan
dengesizlik bireye psikolojik olarak rahatsızlık verdiği gibi dengeyi yeniden kurmak için içsel bir
baskı yaratabilmektedir.
Tutum ögeleri arasında tutarlılık olan başarılı bir iletişim süreci bu kurama göre aşağıdaki
şartlarda meydana gelebilmektedir:
•

Bireyler arasında güçlü bir çekicilik olduğunda,

•

Tutum objesi en az bir kişi için (A veya B) önemli olduğunda,

•

X nesnesi her ikisinin de ortak ilgi alanına girdiğinde.

Newcomb’un Denge Kuramı’nda, birey mevcut durumuyla uyumlu olan bilgilere daha fazla kulak
vermekte, davranışlarını destekleyici ve doğrulayıcı bilgileri aramaktadır.
Newcomb araştırmasında; bir erkek yurdunda arkadaşlık ilişkilerini irdelemiştir.
Öğrencilere bir dönem süresince değişik aralıklarla çeşitli konulardaki tutumlarını, diğerlerine
ilişkin inançlarını, hoşlanmalarını sormuştur. Sonuç olarak tutum benzerliği ile hoşlanma arasında
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anlamlı bir ilişki olduğunu, bu ilişkinin gücünün aynı yurtta yaşama süresi uzadıkça arttığını
göstermiştir.

7.2.1.3. Festinger’in Bilişsel Çelişki Kuramı
Tutarsızlık Kuramı’nı oluşturan en önemli faktör, inanç ya da tutumlarla davranışlar
arasındaki tutarsızlıklardır. Bu konuda en son kuram, ilk kez 1957’de Leon Festinger’in ortaya
attığı, çelişki kuramıdır. Bir başka adıyla Bilişsel Çelişki Kuramı, iki ana tutum-davranış
tutarsızlığı kaynağı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu tutarsızlıklar, bir şekilde azaltılabilen veya
giderebilen bazı bilişsel çelişkilere neden olurlar. Kişi, inandığı şeylere ters düşen bir davranış
biçimi gösteriyor ise bu, tutarsızlığı ya en aza indirgeyecek ya da bu uyumsuzluğun artmasına
engel olacaktır.
“Çelişki” adı verilen bu tutarsızlığa karşı koymak için, kişi, bilişleri, duyguları ve
davranışları arasında tutarlılık sağlamaya çalışır. Bu kuramda vurgulanmak istenen yargı, tutarlılık
varsayımına dayanır. Bireyin bilişsel unsurunda, kendisi ya da davranışı hakkında bilgi, inanç ve
kanıları yer alır. Çelişki, bilişlerin birini ya da ikisini de değiştirerek ya da yeni bir biliş edinilerek
çözümlenebilir. Örneğin; kişi sigara içiyorsa ve sigaranın sağlığa zararlı olduğunu biliyorsa bilişsel
bir çelişki yaşar çünkü bu iki bilgi psikolojik olarak birbiriyle uyuşmazdır. Unutulmaması gerekir
ki bu uyuşmazlık mantıksal değil, psikolojiktir. Bu çelişkiyi çözmek için kişi sigarayı bırakabilir
ama bu zordur ve olması az olasıdır. Buna alternatif olarak kişi sigaranın sağlığa zararlı olduğu
bilgisini değiştirebilir ve örneğin sigaranın aslında iddia edildiği kadar zararlı olmadığını
düşünmeye başlayabilir. Ya da sigaranın sağlığa zararlı olduğunu kabul eder fakat sigarayı stresini
azaltmak için ve zevk aldığı için içtiğini söyleyebilir.
Festinger'ın (1957) Bilişsel Çelişki Kuramı insanların tutumlarını davranışları yönünde
nasıl değiştirdiklerini anlamaya yardımcı olmaktadır. Bu kurama göre, eğer bir insan psikolojik
olarak (Mantıksal olması gerekli değildir.) ayrı iki bilişe sahipse bu ayrılık (uyumsuzluk/çelişki)
rahatsızlık vericidir ve kişi bu uyumsuzluğu azaltmaya çalışır. Bu kurama göre, kişiler belirli bir
davranışta bulunuyorlarsa tutumlarını yaptıkları bu eyleme göre değiştirme eğilimdedirler.
Tutumlar davranışları takip ederler, bunun tersi olmaz.
Bireyin belirli bir doğrultuda karar vermesinin ardından ortaya çıkan uyumsuzluklar
psikolojik olarak bireyi rahatsız ettiğinden, birey yaptığı seçimi destekleyen iletiler arayarak
davranışlarını haklı kılmaya çalışmaktadır. Yapılan bir araştırmayla ilk aşamada yeni otomobil
alan bireylerin öncelikli olarak gazetelerdeki otomobil reklamlarını daha çok izledikleri ortaya
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konulmuştur. İkinci aşamada ise tutum uyumsuzluğunu azaltma sürecini işleten bireyler satın
aldıkları otomobilin olumlu yönlerini vurgulayan reklamları daha çok izledikleri ortaya
konulmuştur.
Bu kuram insanların çelişkiden rahatsız olduklarını, tutarlılığı ve dengeyi aradığını iddia
etmektedir. Bazı yazarlar bu görüşü eleştirerek bunun kültürel bir yapı olduğunu öne sürmüşlerdir.
Festinger tutarsızlıkların, kişinin kendisi ile ilgili düşüncelerinde, davranış ve tutumlarında
ve çevresi ile ilgili konularda kendini gösterdiğini savunur. Mantıksal tutarsızlık, bir başka deyişle,
bilişsel çelişki, kişinin yaşam tecrübesi, gelenekler ya da kültürel değerlerin etkileşimiyle ortaya
çıkabilir. Bunun temel dayanakları şunlardır: Kişi, gerilimli bir olgu söz konusu olduğunda ya
çelişkiyi en aza indirgeyecek ya uyum sağlayacak ya da çelişkiyi artıracak durum ve bilgilerden
kaçacaktır.
Çelişki veya uyuşumun büyüklüğü, konunun kişi için hayati önemi ya da değeri arttıkça
çoğalacaktır. Çelişkiyi azaltma, başkasının gücü ya da çelişkinin büyüklüğünün bir sonucu olarak
ortaya çıkar. Festinger, herhangi bir durumda kişinin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi, söz konusu,
çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin, uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele
almakta ve formülize etmektedir. Formül şöyledir:
Önem x Çelişen bilgilerin sayısı
Çelişki = ----------------------------------------Önem x Uyuşan bilgilerin sayısı
Formüle göre çelişen bilgiler arttıkça çelişki de artacaktır. Fakat bu formül kavramsaldır,
işlem formülü değildir. Çünkü sosyal içerikli durumları sayısallaştırmak kolay değildir.

7.2.1.4. Rosenberg ve Abelson’un Bilişsel Dengeleme Kuramı
Rosenberg ve Abelson, Heider’in Denge Kuramı’nı biraz daha geliştirerek uygulamışlar,
ögeler olumlu, olumsuz ve nötr bağlarla bağlı olabilir demişlerdir.
Reddetme ile Dengenin Sağlanması: Heider için tutumlar arasında dengesizlik söz konusu
olduğu zaman, tutum değişimi dengesizlikten kurtulup dengeyi sağlamak için esas yoldur.
Rosenberg ve Abelson ise tutum değişimini denge sağlamak için yeterli bulmakla beraber,
dengeyi sağlamak için tutum değişiminden başka yolları da etraflıca incelemişlerdir. Örneğin;
Ahmet, Mehmet’in gerçekten yalan söylediğine inanmayabilir ya da bu olayı düşünmemeye
çalışır, aklına getirmez ya da reddeder. Bu davranışlarla, Ahmet, Mehmet’le yalan arasındaki
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olumlu ilişkiyi nötr ilişki hâline getirir, böylece de kendi zihninde tekrar bir denge durumu
sağlamış olur.
Ayrıştırma ile Dengenin sağlanması: Ali bir kız arkadaş edinmek istemekte, aynı zamanda da
okulda iyi notlar almayı arzu etmektedir. Ancak Ali, kız arkadaş edinirse zamanını ona
vereceğinden, bunun iyi not almasına engel olacağını düşünmektedir. Böylece dengesiz bir durum
ortaya çıkmaktadır.
Ali ögelerden birini ayrıştırarak dengesizlikten kurtulabilir. Örneğin; Ali, şimdiye kadar iyi
not deyince 9-10 gibi notları düşünürken şimdi bunu ‘lüzumsuz’; 6-7’yi ise ‘yeterli derecede iyi’
olarak yeniden tanımlayabilir. Böylece kız arkadaşı olması 9-10 almasına engel olacak fakat 6-7
almasına engel olmayacaktır, bu notlar da ‘iyi’dir.
Güçlendirme ile Dengesizliğin Öneminin Azaltılması: Örneğin; sigara içen, sigaradan hoşlanan
Ayşe, aynı zamanda sigaranın akciğer kanserine yol açtığını da bilmektedir. Bu dengesiz durumu
tam olarak dengeli hâle getirmese de dengesizliğin önemini azaltmak, güçlendirme işlemiyle
mümkün olabilir. Ayşe sigara içmenin diğer bazı olumlu ögelerle olumlu ilişkilerini düşünerek
sigara içme ögesinin olumluluğunu güçlendirebilir. Böylece, göreli olarak dengesiz durumun
önemini azaltır. Örneğin; Ayşe sigara içmenin sinirlerini yatıştırdığına, çalışırken daha iyi
düşünmesini sağladığına ve arkadaş çevresine uymak için gerekli olduğuna inanabilir. Böylece
sigara içme ögesi için yeni olumlu ilişkiler kurabilir.
Örneklerde de görüldüğü gibi, Rosenberg ve Abelson’un Bilişsel Dengeleme Kuramı,
Heider’in Denge Kuramı’ndan daha esnektir. Bu kuram Rosenberg’in Bilişsel Dengeleme
Kuramı’na çok benzer. Sigara ile ilgili bilişsel çelişkiyi azaltmak için duruma bazı uyuşan bilgiler
ekleyebilirim. Örneğin; sigara benim sinirlerimi yatıştırıyor, daha dikkatli çalışabilmeme yardımcı
oluyor, çevremde kabul edilmemi sağlıyor gibi. Böylece sigara içmekle akciğer kanserinin ilişkisi
konusunda hissettiğim ilk çelişkinin şiddeti azalacaktır.

7.2.2. Bilişsel Tutarlılık Kuramlarının Özet Sonuçları
Bütün bu örnek çözümlemelerin ortak yanı, her birinin bir psikolojik savunma
mekanizması gibi işlemesidir. Hepsi, kişiyi rahatsız eden tutarsızlığı ortadan kaldırmak ya da
azaltmak için kişinin kendine ve başkalarına karşı öne sürdüğü makulleştirici nedenlerdir.
1. Karar Verme Sonucu Meydana Gelen Bilişsel Çelişki
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Bu durumlarda tipik olarak verilmiş bir karar, söylenmiş bir söz, yapılmış bir tercih gibi olmuş
bir davranış ile bu davranışa ters düşen bir tutum arasındaki tutarsızlık ön plana çıkmaktadır.
Diyelim ki Ayşe bir buzdolabı almak istiyor. Hangi marka buzdolabı alacağına karar vermeden
önce Ayşe çeşitli markalar hakkında araştırma yapacak, hepsinin özelliklerini inceleyecek,
sonunda bir tanesini seçip satın alacaktır. Önceleri bu markalar arasında pek bir fark göremediği
için bir müddet kararsız kalan Ayşe, acaba hâlâ hangi markanın daha iyi olduğu konusunda
kararsız mı olacaktır? Herhâlde hayır! Ayşe, kimsenin zorlaması olmadan serbestçe bir seçim
yapmış, bir karar vermiş ve bu kararını davranışa dönüştürmüştür.
Kişi geri dönemeyeceği bir karar verdikten sonra ortaya çıkan uyuşmazlığı kararı
doğrultusunda değiştirerek azaltır. Yani verdiği kararın akıllıca bir karar olduğuna kendini
inandırır.
2. Davranışa Gerekçe Bulma İhtiyacı
Bu örneklerde en önemli nokta, kişinin tercihini zorlanmadan yapmış olduğunu düşünmesidir.
Eğer kişi zorlanma sonucu bir davranışı yaptığını düşünürse bu davranışı tutumundan farklı olsa
dahi, bu farklılık bilişsel çelişki yaratmayacak ve dolayısıyla kişinin tutumunu değiştirmesine
gerek olmayacaktır. Örneğin; İnci ders çalışmak istememektedir. Bu tutumuna ters düşen bir
davranışı yerine getirmesi, yani ders çalışması sağlanmıştır. Büyük bir ceza söz konusu ise İnci
davranışını bu cezaya çarptırılmamak için yaptığını düşünecek, bilişsel çelişki oluşmayacağından,
ders çalışmayı sevmeme tutumunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yanında kendisini
cezalandırabilecek bir büyük varken İnci ders çalışacak fakat kendi kendine kalınca tutumu
değişmemiş olduğu için çalışmayacaktır.
Oysa hafif bir ceza yoluyla İnci’nin ders çalışması sağlanmışsa durum farklıdır. İnci ders
çalışma davranışını, bu hafif ceza ile kendi kendine açıklayamayacağı için yani bu kadar az bir
cezadan kurtulmak için bu kadar tatsız bir işin yapılması pek akla uygun olmadığından, davranışı
için yeterli bir nesnel gerekçesi yoktur. Bu nedenle İnci tutumunu davranışı doğrultusunda
değiştirerek aslında ders çalışmaktan o kadar nefret etmediğine, hatta belki çalışmaktan
hoşlandığına kendisini inandıracaktır. Sorumluluğunu dışarıya atfedecek, kendini bu sorumluluktan
kurtaracaktır.
3. İtaat, Benimseme ve Bilişsel Çelişki
Kişinin tutumuna ters düşen bir davranışı yeterli bir nesnel gerekçeye bağlayabilme durumunda,
bilişsel çelişki meydana gelmemekte, bundan ötürü tutumun değişmesi görülmemektedir.
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İtaat ile uymada da çok benzer bir durum söz konusudur. Şöyle ki kişi ancak gözaltında olduğu
zaman, yani bir dış baskı, ceza ya da zorlama hissedince uyma davranışı göstermekte ama bu
davranış, gerçekten tutumunu yansıtmamaktadır. Yani davranış-tutum farkı vardır.
4. Kişinin Başkalarıyla Olan İyi İlişkilerini Koruma İşlevi
Kişinin ait olduğu aile, arkadaş vb. gibi gruplar tarafından kabul edilebilmesi için o grupların
değer verdiği tutumları kabullenmesi gerekir. Örneğin; kişinin önem verdiği arkadaş grubu belli
bir azınlık grubuna karşı olumsuz tutuma sahipse kişi de bu olumsuz tutuma sahiptir.

7.3. İŞLEVSEL KURAMLAR
Tutumların kişilerin hayatında nasıl bir işlevi olduğunun araştırıldığı yaklaşımlardır. Bu
kuramda “Tutumlar insanların ne işine yararlar?” sorusu inceleniyor. Tutumlar insanların birtakım
ihtiyaçlarını karşılarlar ve ihtiyaç ortadan kalkınca tutumun da işlevi kalmaz ve etkinliğini yitirir.
Örneğin; tutumlar insanların çabuk karar vermesine yardımcı olurlar. Bir ürün almak istendiğinde
marka ya da menşei konusundaki kişinin tutumunu satın alma sürecini de etkiler. Ürünü ya satın
alır ya da vazgeçer. İşlevsel Kuramlar, bundan önce ele aldığımız Tutarlılık Kuramları gibi, belirli
bir davranışın kesin ön tahminini yapmaya yönelmiş değildir. İşlevsel Kuramlar daha ziyade,
tutumların gelişmesinin ve değişmesinin karmaşık nedenlerine ışık tutan kavramsal çerçevelerdir.
Tutumların İşlevleri
Tutumlar bir amaca hizmet ederler. Tutumlar, tutuma sahip olan kişi için kullanışlıdırlar.
Eğer bir amaca hizmet etmiyorsa bir kişinin tutarlı bir tutuma neden sahip olduğu sorulması
gereken bir sorudur.
Katz (1960) tutumların dört işlevi olduğunu belirtmiştir:
1) Bilgi işlevi, bir tutumun ne yaptığıdır. Tutumlar etrafımızdaki dünyayı anlamamıza ve
açıklamamıza yardım ederler.
2) İkinci olarak tutumların utilitarian (faydasal) işlevi vardır. Bizim ödül kazanmamızı ya da
cezadan kaçınmamızı sağlarlar.
3) Üçüncü işlevleri değer-ifade edici (value-expressive) işlevdir. İnsanların etraflarına "ne
olduklarını" ifade etmelerini sağlarlar. Giydiğimiz kıyafet, arabamıza yapıştırdığımız
çıkartma ve benzeri şeyler kendimizi dışarıya ifade etmemize yarar.
4) Tutumların dördüncü ve son fonksiyonları ise benliği-koruyucu (ego-defensive)
işlevleridir. Bu tür tutumlar derin ve değişmesi zor tutumlardır ve tutum nesnesinin
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düşmanıdırlar. Homofobi (eşcinsel düşmanlığı) ve yabacı düşmanlığı (xenophobia) buna
örnektir. Bunlardan her biri, bir dış gruba karşı olan bir düşmanlığı ifade eder. Bu işleve
hizmet eden tutumlar bizi içsel çatışmalarımızdan korurlar. Bunun yanı sıra tutumlar eş
zamanlı olarak birden fazla işleve hizmet edebilirler ve farklı zamanlarda farklı
nedenlerden dolayı ifade edilebilirler.
Smith ve arkadaşları (1956) tarafından geliştirilen bir kurama göre tutumların üç fonksiyonu
vardır. Nesne-değerlendirici işlev, Katz'ın bilgi işlevi ile aynı anlamdadır. Dışsallaştırma işlevi de
Katz'ın benliği koruyucu işlevine denk gelmektedir. Katz'ın değer ifade edici ve fayda sağlayıcı
işlevleri ise sosyal ayarlama işlevi adı altında tek bir işlevde toplanmıştır.
Herek (1987) iki tür tutum tanımlamıştır: Değerlendirici ve ifade edici. Birincisindeki tutumlar
tutum nesnesi kendi içinde bir amaçtır ve tutum kişinin, nesnenin kendisine erişebilmesine olanak
verir. Buna zıt olarak ifade edici (ya da sembolik) tutumlar sosyal destek sağlayan, öz saygıyı
arttıran ya da anksiyeteyi azaltan, amaca yönelik araçlardır. Değerlendirici tutumlar deneyimsel
ve spesifik (tek bir nesne ile ilgili), deneyimsel ve şematik (birçok nesne ile yaşanan deneyimle
ilgili ve bir nesne sınıfına genellenmiş) ya da tahminsel (anticipatory) (beklentilerden
kaynaklanan) olabilirler. İfade edici tutumlar ise sosyal-ifade edici (kişinin diğerleri tarafından
kabul görme ihtiyacından temel alan), değer-ifade edici (kişinin önemli değerleri ifade ederek
kendini tanımlama ve kendini önemli referans gruplarına yerleştirme ihtiyacını temel alan) ya da
savunucu (kişinin içsel çatışmalarıyla ilgili anksiyetesini azaltma ihtiyacını temel alan) olabilirler.
Tutumların işlevleri ile ilgili olan analizler genellikle tutumların bireysel işlevlerini
vurgularlar. Fakat bazı tutum işlevleri sosyal yön ile ilgilidir. Tutumların sosyal yönleri ile ilgili
çok fazla çalışma yoktur. Fakat aşağıda bazı önerilerde bulunulacaktır.
İlk olarak, tutumlar, bir bireyin sosyal matris içine yerleştirilmesi işlevini görürler. Tutumlara
yönelik değerlerin ifade edilmesi sosyal uyum ve değerlendirme için gereklidir. Tutumların ikinci
sosyal işlevleri, sosyal inançların ve tutumların, sosyal temsillerin ve ideolojilerin bireylere
iletilmesini sağlayan mekanizma görevini görmeleridir. Tutumların üçüncü ve son sosyal işlevi ise
bireyin sosyal dünyaya olan yöneliminde açıklayıcı bir rol oynamalarıdır.
Benlik Algısı (Self-perception) Kuramı: Daryl Bem (1967-1972) tarafından geliştirilen bir
kuramdır. Bu kurama göre kişiler nesnelere karşı olan tutumlarını diğerlerinin tutumlarını
belirlemeleriyle aynı şekilde belirler. Kişiler, içsel durumlarını tanımlarlarken diğerlerinin onların
içsel durumlarını anlamaya çalışırken kullandıkları dışsal ipuçlarının kısmen aynılarını kullanırlar.
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Mantıklı Eylem (Reasoned action) Kuramı :Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından öne sürülen bu
kurama göre tutumlar davranışları öngörmezler fakat davranışsal niyetleri öngörürler. Davranışı
doğrudan öngören, davranışsal niyetlerdir. Davranışsal niyetler, davranışa karşı olan tutumların
bir işlevidir ve Fishbein ve Ajzen tarafından "öznel normlar" olarak tanımlanır. Öznel normlar, bir
kişinin onun için önemli olan diğerlerinin onun ne yapması gerektiğini düşündüğüne inandığına
karşılık gelir. Bu kuram, istemli kontrolle meydana gelen davranışlar için geçerlidir.
Planlanmış Davranış Kuramı: Arjen’in (1985-1987) oluşturduğu “Planlanmış Davranış
Kuramı”, yine Arjen’in Fishbein’la (1975-1980) beraber oluşturdukları “Mantıksal Eylem
Kuramı”nın bir uzantısıdır. Her iki kuram da davranışların belli bir nedene dayandığı varsayımı
üzerine kuruludur. Bu kuramlara göre, insanlar davranışlarının sonuçları hakkında önceden
düşünürler, seçtikleri bir sonuca ulaşmak için bir karara varırlar ve bu kararı uygularlar. Başka bir
deyişle, davranışlar belli bir niyet sonucu oluşur. Bu niyet, önceden düşünülmüş olan sonuca
ulaşmaktır. Bu kuramlara göre, bir davranışı belirleyen doğrudan tutum değil, niyettir. Tutum
niyeti, niyet de davranışı etkiler.
Arjen, Planlanmış Davranış Kuramı’nda, niyete etki eden üç ögeden söz etmektedir. Bunlar,
kişinin davranışa yönelik tutumu, özel değerler (normlar) ve fark edilen davranışsal kontroldur.
Bu üç öge – tutum, özel değerler ve fark edilen davranışsal kontrol- kişiyi belli bir davranışa
yönelten “niyet”e etki eder. Tutumların, değerlerin ve fark edilen kontrolün, niyet ve dolayısıyla
davranış üzerindeki gücü durumdan duruma değişir. Bu ögelerin önem sırası, kişinin benlik
kavramının özellikleriyle de yakından ilgilidir.
Atfetme (Yükleme) Kuramı:Yeni kişilerle karşılaşan bireylerde izlenimler oluşur. Bu
izlenimlerin çoğu sözlü, sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır. Bu davranış
ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler yüklenir (atfedilir). Atfetme (yükleme) süreci
sosyal psikolojinin temel kavramlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fritz Heider
(1959) Yükleme Kuramı’nın kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. İnsanın kendisini
ve çevresini anlama isteği, onu atfetme süreçlerini kullanmaya yöneltir. Yabancı iki kişi
karşılaştığında, her biri diğerinin davranış ve sözlerinin arkasında yatan temel nedenleri anlamak
ister; bu istek karşıdakiyle ilgili algısal süreçlerde önemli rol oynar. Atfetme ile ilgili birçok
araştırma ve değişik faktörlerden bahsedilebilir. Aşağıdaki tabloda bu faktörlerin bir özeti
verilmiştir.
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Yüksek tutarlılık: Bir kişinin değişik durumlarda aynı biçimde davrandığı ne kadar
sık gözlenirse onun davranışının altında yatan nedenler o ölçüde kişinin kendi
özelliklerine yüklenir.
Göze batıcılık: Ne kadar göze batarsa, dikkati çekerse (farklı elbiseler giyme, farklı
konuşma ve davranma gibi) o kişinin davranışının altında yatan nedenler o ölçüde
kişinin özelliklerine yüklenir.
Aksini yapma:Bu dikkat çekmenin bir başka yönüdür. Herhangi bir grubun üyeleri,
belirli bir toplantıda aynı biçimde davranırken (bir politikacıyı alkışlarken ve onu
överken) bu davranışı yapmayan kişi göze batar ve o kişinin davranışı onun kişisel
özellikleri ile açıklanır.
Başarılı uygulama: Bir kimse belirli bir durumda başarılı bir iş yaptığında, o kişinin
başarısı onun kişisel özelliklerine yüklenir. Bir kimse beklendiği gibi davrandığında
(başarılı olması beklendiği zaman başarılı, başarısız olması beklendiği zaman
başarısız olduğunda) bu kişinin davranışı o derece kişilik özellikleri ile açıklanır.
Diğer kişi hakkında bilgi eksikliği: Bir kişi ne kadar az tanınırsa o kişinin davranışları
o derecede çevre koşulları ile açıklanır. Diğerleri ve biz başkalarının davranışlarını
daha çok kişiye bağlı özelliklerle açıklama eğiliminde olduğumuz hâlde, kendi
davranışlarımızı daha fazla çevresel koşullarla açıklarız.
Başkalarının davranışını kişinin özelliklerine yüklememize yol açan faktörlerin bir özetidir.
Atfetme süreci bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer kimseler hakkında bir izlenim
oluşturmasını etkileyen temel psikolojik bir olaydır. Atfetme sürecinin altında, diğer kimselerin
davranışlarının altında yatan nedenleri arama isteği yatar.
En sık kullanılan atfetme nedensel atfetmedir. Bireyin yapmış olduğu davranışın nedenini
ya o bireyin kişiliğinde olan bir özellikte ya da bireyin içinde bulunduğu ortamın koşullarında
ararız. Bu yüklemelerden hangisini yapacağımız kişinin davranışıyla ilgili tutarlılığını, diğer
kişilerin o davranışı aynı biçimde yorumlama derecesini ve bu davranışın ne kadar kişiye özgü
olduğunu algılamamıza bağlıdır.
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Uygulamalar
Kaynak ve hedef ilişkisi açısından sosyal yargı kuramının tutumların oluşmasındakı etkisini
örneklendirin.
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Uygulama Soruları
Bir tutumun yerleşmesinde kayna etkisi nedir? Reklamlar üzerinden örenek inceleme
yapın
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tutum değişimini ele alan kuramlar dört başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar: Sosyal
Yargı Kuramları, Öğrenme Kuramları, Tutarlılık ve Denge Kuramları, İşlevsel Kuramlar’dır. Bu
bölümde Tutum değişimi meydana getirebilmek için bilgi kaynağının, mesajın ve hedefin ne gibi
özelliklere sahip olmaları gerektiği konusu üzerinde sosyal yargı kuramı durmuştur.
İnanılırlık özelliği iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: Uzmanlık ve güvenilirliktir.
Bir tutum değiştirme girişiminin ne ölçüde başarılı olacağı kısmen mesajın özellikleri
tarafından belirlenmektedir. Bu özelliklerin bazıları şunlardır: yüz yüze olmanın etkisi, tek yönlüçift yönlü iletişim, görüş farkı...
Bir tutum değiştirme girişiminin ne ölçüde başarılı olacağı kısmen hedefin özellikleri
tarafından tayin edilmektedir. Bu özelliklerden bazıları: tutum kuvvet derecesi, bağlama, kendilik
değeri, zekâ…
Tutumlar tutarlılığa yönelirler. Bu tutarlılık hem tutum ögeleri arasında hem de tutumlar
arasında söz konusudur. Bireyin düşüncesini esas alan Bilişsel Tutarlılık Kuramlarına göre insan
düşünceleri arasında uyum arayan bir varlıktır, düşünceleri arasında çelişkiden hoşnut
olmadığıdır.Tutumlarla ilgili önemli iki özellik vardır:
1) Tutumların Aktivasyonu,
2) Tutumların Erişilebilirliği.
•

Heider, bir kişinin (k), bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi ile (o) ilişkilerini
incelemiştir. Kişiler arası ilişkilerdeki dengeye simetri, dengeli ilişkilere
simetrik ilişkiler adını verir. kişilerin iletişim ile simetriyi sağlamaları
beklenir.

•

Newcomb’un ABX Simetri Kuramı, Bilişsel Çelişki Kuramları içinde
toplumsal ilişkilerde iletişimin rolü üzerinde duran ilk model olma özelliği
taşır.

•

Newcomb’un ABX Simetri Kuramı,tutum ögeleri arasında tutarlılık olan
başarılı bir iletişim süreci bu kurama göre, bireyler arasında güçlü bir
çekicilik olduğunda, tutum objesi en az biri kişi için (A veya B) önemli
olduğunda, X nesnesi her ikisinin de ortak ilgi alanına girdiğinde. meydana
gelebilmektedir.

•

Festinger’in ortaya attığı, Çelişki Kuramı (Bilişsel Çelişki Kuramı), ‘bilişsel
çelişki’ adı verilen bu tutarsızlığa karşı koymak için, kişinin, bilişleri,
duyguları ve davranışları arasında tutarlılık sağlamaya çalışır. Çelişki,
bilişlerin birini ya da ikisini de değiştirerek ya da yeni bir biliş edinilerek
çözümlenebilir.

•

Rosenberg ve Abelson ise tutum değişimini denge sağlamak için yeterli
bulmakla beraber, dengeyi sağlamak için tutum değişiminden başka yolları
da etraflıca incelemişlerdir.

Tutumlar bir amaca hizmet ederler. Tutumlar, tutuma sahip olan kişi için kullanışlıdırlar.
Eğer bir amaca hizmet etmiyorsa bir kişinin tutarlı bir tutuma neden sahip olduğu sorulması
gereken bir sorudur.
Tutumların işlevleri ile ilgili olan analizler genellikle tutumların bireysel işlevlerini
vurgularlar. Fakat bazı tutum işlevleri sosyal yön ile ilgilidir.
167

Atfetme süreci bireyin içinde yer alan ve o bireyin diğer kimseler hakkında bir izlenim
oluşturmasını etkileyen temel psikolojik bir olaydır. Atfetme sürecinin altında, diğer kimselerin
davranışlarının altında yatan nedenleri arama isteği yatar.
Tutumların birtakım özellikleri vardır. Örneğin; her tutumun bir gücü, bir şiddeti vardır.
Bu, duygusal, bilişsel ve davranışsal ögelerin toplamından oluşur. Kimi tutumlar, diğer tutumları
yönlendirirler. Tutumların ögeleri arasında genellikle tutarlılık vardır. Bir tutumu oluşturan söz
konusu ögeler arasında tutarlılık varsa tutum oldukça güçlüdür. Tutarlılık yoksa tutumda bazı
değişiklikler beklenebilir. Tutumların işlevleri, bireyin aile, arkadaş grubu vb. gruplar içinde
uyumunu sağlar, onu kabul edilir bir üye kılar. Bireyin, grup üyeleriyle ilişkisini güçlendirir.
Diğer kişilere ve gruplara karşı davranışlarını ayarlamasını sağlar. Tutumlar, bireyin psikolojik
bütünlüğünü ve varlığını korur, sürdürür.
Tutumların değişmesi konusunda çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Örneğin; Bilişsel Çelişki
Kuramı’na göre, bir tutumun değişmesi için tutum ile davranış arasında bir çelişki bulunmalıdır.
Bilişsel çelişkinin olduğu durumlarda, tutum değişmesi ihtimali oldukça yüksektir. Tutarlılık
Kuramı’na göre, herhangi türden bir tutumun birbiriyle uyuşmayan ya da tutarsız olan tepkilerine
bir tutarlılık kazandırılır.
Heider'e göre, bütün insanlarda iki temel güdü vardır. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin
tutarlı parçaları birbirine uyuşan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir. Bu
güdülerden her birini doyurmanın gereklerinden biri nasıl davranacaklarını kestirebilme
yeteneğidir. Eğer insanların nasıl davranacaklarını kestiremezsek bizi çevreleyen dünyaya ilişkin
görüşümüz rastlantısal, şaşırtıcı, tutarsız ve düzensiz olur.
Başka insanların davranışları hakkında kestirmeler yapmak, çevremizdekilere ilişkin
kararlı ve tutarlı bir görüş için gereklidir. Bireylerin nasıl davranacaklarını kestirebilmek için
onların kişiliklerine, güdülerine, heyecanlarına ve tutumlarına ilişkin bir yargı oluşturabilmeye
gereksinim duyarız. Çevremizde olup bitecekleri kestirebilmek ve kontrol edebilmek için, başka
insanların kişisel eğilimlerine ilişkin her türden yargıda bulunmaya gereksinimimiz vardır.
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Bölüm Soruları
1. Tutum değişmesi konusunda ilk sistematik çalışmalar kim tarafından geliştirilmiştir?
Bilginin kaynağı, mesaj ve hedefi amaçlanan kişi veya kişilere işaret eden kuramının
adı nedir?
a)
Heider / Denge Kuramı
b)
Newcomb/ ABX Simetri Kuramı
c)
Festinger/ Bilişsel Çelişki Kuramı
d)
Carl Hovland /sosyal yargı kuramı
e)
Rosenberg ve Abelson / Bilişsel Dengeleme Kuramı
2. Davranış ve izlenimlere dayanarak bireylere özellikler yüklenir Bu kuram sosyal
psikolojinin temel kuramlarından birsi olarak karşımıza çıkmaktadır.
a)
Planlanmış Davranış Kuramı
b)
Mantıklı Eylem Kuramı
c)
Atfetme Kuramı
d)
Benlik Algısı Kuramı
e)
Bilişsel Dengeleme Kuramı
3. Hangisi tutarlılık kuramlarından biri değildir ?
a)
b)
c)
d)
e)

Heider’in Denge Kuramı
Newcomb’un ABX Simetri Kuramı
Rosenberg ve Abelson’un Bilişsel Dengeleme Kuramı
Festinger’ın Bilişsel Çelişki Kuramı
Planlanmış Davranış Kuramı

4. Bireyler arasında güçlü bir çekicilik olduğunda, Tutum objesi en az bir kişi için (A
veya B) önemli olduğunda, X nesnesi her ikisinin de ortak ilgi alanına girdiğinde
iletişim sürecinin şartları meydana gelmektedir?
a)
Mantıklı Eylem (Reasoned action) Kuramı
b)
Newcomb’un ABX Simetri Kuramı
c)
Rosenberg ve Abelson’un Bilişsel Dengeleme Kuramı
d)
Festinger’ın Bilişsel Çelişki Kuramı
e)
Heider’in Denge Kuramı
5. Yeni kişilerle karşılaşan bireylerde izlenimler oluşur. Bu izlenimlerin çoğu sözlü,
sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır.
Yukarıda açıklaması metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Atfetme kuramı
ABX simetri kuramı
Bilişsel dengeleme kuramı
Bilişsel çelişki kuramı
Denge kuramı
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6. Bilişsel dengeleme kuramı hangi düşünürlere aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Festinger ve Milgram
Rosenberg ve Abelson
Heider ve Abelson
Rosenberg ve Festinger
Milgram ve Heider

7. Aşağıdakilerden hangisi atfetme kuramının özellikleri arasında yer almamaktadır?

a)
b)
c)
d)
e)

Yüksek tutarlılık
Aksini yapma
Başarılı uygulama
Göze batıcılık
Planlanmış davranış

8. Mantıksal eylem kuramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Arjen ve Fishbein
Rosenberg ve Abelson
Heider ve Abelson
Milgram ve Arjen
Fishbein ve Rosenberg

9. Planlanmış davranış kuramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Heider
Rosenberg
Arjen
Allport
Ross

10. Benlik algısı kuramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Darly Bem
Heider
Arjen
Fishbein
Allport

Cevaplar: 1)d,2),3)e,4)b,5)a,6)b,7)e,8)a,9)c,10)a
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8. TUTUM DEĞİŞİMLEME KURAMLARI I
(Sosyal Öğrenme Kuramı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. Davranışçı Yaklaşım
8.2.Sosyal Öğrenme Teorisi
8.2.1. Sosyal-Bilişsel Kuram
8.2.1.1. Sosyal-Bilişsel Kuramın İlkeleri
8.2.1.2. Sosyal-Bilişsel Kuramın Temel Kavramları
8.2.2. Gözlemleyerek Öğrenme – Model Alarak Öğrenme
8.2.2.1. Bobo Doll Deneyi
8.2.2.2. Öz Yeterlilik (Kendine Yeterlik)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal öğrenme teorisine göre insanları yönlendiren nedir?
2. Öğrenme pekiştirme ve pekiştireç kavramları nasıl açıklanır?
3. Karşılıklı belirleyicilik ilkesi nedir?
4. Sembolleştirme kapasitesi ilkesine nedir?
5. Öngörülük kapasitesi ilkesi nedir?
6. Dolaylı öğrenme kapasitesi ilkesi nedir?
7.

Öz düzenleme kapasitesi ilkesi nedir?

8.

Modelleme ve taklit kavramları na göre davranış nasıl kazanılır?

9. Albert Bandura kimdir?
10. Bobo doll deneyi neyi açıklamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal Öğren kuramını tanımak

Kazanım
Tutum Değiştirme Kuramları’ndan Sosyal
Öğrenme Kuramı’nı tanımak,

Davranışçılık ve öğrenme ilkeleri arasında Davranışçılık yaklaşımı ile ilgili genel bir
bağlantı kurmak
değerlendirme yapabilmek,

Sosyal öğrenme kuramını kim ortaya attı Sosyal Öğrenme Kuramı’nın incelenmek,
detayları
Sosyal Bilişsel
açıklamaktadır

Kuram

neyi

nasıl Sosyal-Bilişsel Kuram’ın temel ilkeleri ve
kavramları üzerinde durmak,

Tutum değişimi ve davranış değişimlemede Sosyal-Bilişsel
Kuram’ın
tutum
sosyal Bilişsel kuramın etkileri
değişimindeki etkisini iletişim alanında,
özellikle pazarlama ve reklam süreçlerinde
nasıl kullanıldığını görmek.
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Anahtar Kavramlar

Sosyal Öğrenme, Albert Bandura, Taklit Model Alma, Bobo Doll
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Giriş
Öğrenme Kuramları ile tutum değişimi arasındaki bağın, 1940’lardan itibaren iletişim ve
propaganda çalışmalarına temel oluşturan, laboratuvar deneylerinde ele alındığını görmekteyiz.
Bu araştırmalarda, ilk defa Öğrenme Kuramı’nın genel bir şekilde tutum değişimine uygulandığı
görülmektedir. Davranışçılık ekolü etkisinde uyaran-tepki süreci, tutum değişimini incelemek için
elverişli bir çerçeve olarak ele alınmış ve öğrenme kavramları kullanılmıştır (Kağıtçıbaşı, 2004).
Tutum değişimi davranışçılık kuramları çerçevesinde uyaran-tepki ilişkisi içinde
değerlendirilmektedir. Tutum değişiminin ortaya çıkması eski tutumun yerine yeni tutumun
kazanılması sürecinden oluşur. Tutum değişimleri klasik koşullama ya da operant koşullama
ilkeleri doğrultusunda gerçekleşir. Günümüzde de öğrenme kuramlarının uyaran, tepki, ket vurma,
pekiştirme ve genelleme yapma gibi kavramları tutum değişiminin açıklanmasında
yararlanılmaktadır.
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8.1.

DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM

İnsan zihninin süreçlerini incelemek, bilim adamları için her zaman bir merak konusu
olmuştur. Psikoloji alanına yön veren araştırmacılar, 19. yüzyılda, ilk başlarda felsefenin de yoğun
etkisi altında kalarak, insanların anlama ve düşünme yetileri üzerine eğilmeye çalışmışlardır. Bu
dönemlerde insanların düşünce yapısını irdelemeye çalışan bilim adamları, içe bakış yöntemini
kullanmışlardır. Araştırmaların bu yöntemler ile yapılması sonucunda elde edilen verilerin
güvenilir olmaktan uzak olması ve belirsiz anlamlar taşıması nedeniyle bilim adamları için
önemini önemli ölçüde kaybetmiştir.
Loeb, Thorndike, Pavlov ve Watson gibi psikoloji alanındaki ünlü bilim adamları, insan
zihnindeki düşünce ve duygu süreçlerinin incelenmesine karşı çıkıp bireyin somut olarak
gözlemlenebilen davranışlarını incelemeyi amaçlayan “davranışsal yaklaşımı” ortaya
koymuşlardır.
Davranışçılık yaklaşımı, bireyin gözlemlenebilen ve ölçülebilen davranışlarını incelemeyi
tek bilimsel yöntem olarak savunmaktadır. Bu görüşe göre öznel bir yapıya sahip içe bakış,
düşünce ve duygu gibi, deneğin kendisinden başka kimsenin gözlemesine olanak vermez iken,
davranışsal yöntem ise herkesin gözleyebildiği bir olguyu içerdiğinden nesnel bir yapıya sahiptir.
Davranışsal yaklaşım, bununla beraber uyarıcı-davranış psikolojisi olarak da bilinmektedir
(Cüceloğlu, 1997: 28).
Davranışçılık yaklaşımı, bilişsel ve biyolojik süreçler ile ilgilenmenin aksine uyarıcının
türü, şiddeti ve tekrarı ile bu uyarıcıya tepki olarak verilen davranışın türü, kuvveti ve frekansı
arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Bunun yanı sıra, davranışın pekiştirilmesi için kullanılan
ödüllendirme faktörleri bu yaklaşım altında incelenmektedir. Bu yaklaşıma, sıklıkla gazetelerde
karşılaştığımız haberlerden yola çıkılarak örnek verilebilir. Davranışçılık yaklaşımı, namus
davasında bir adamın eşini ve çocuğunu öldürmesinin nedenini çevreden gelen koşullarda
aramaktadır. Belirli bir toplumda büyüyen ve ona göre yetişen bu kişi, aslında ödüllendirme ile
koşullandırılarak bu davranışa başvurduğu söylenilebilir.
Uyarıcı-davranış psikolojisi olarak da adlandırılan davranışçılık yaklaşımı, psikoloji
bilimine yeni açılımlar kazandırması bakımından önemli bir rol oynamaktadır. Yirminci yüzyılın
başlarında önemli bir ivme kazanan davranışçılık yaklaşımı, bundan sonraki araştırmaların da
temelini oluşturmaktadır. Davranışçılık yaklaşımının ilk basamağını oluşturan Watson’un ileri
sürdüğü davranışsal ekol, bilimsel çalışmalarda 1930 yılına kadar etkisini göstermiştir. Bundan
sonraki basamak olan yeni davranışçılık ile Tullman, Guthrie, Hull ve Skinner’ın araştırmaları
izlemiştir.
Yeni davranışçıların yaptıkları çalışmaları ile ortaya çıkardıkları sistemler sonucunda öne
sürdüğü noktalar: a)Psikoloji’nin temeli, öğrenme çalışmalarıdır. b)Ne kadar karmaşık olduğu
dikkate almaksızın, davranışların çoğunluğu koşullanma yasalarıyla açıklanabilir. c)Psikoloji
işlemcilik ilkesini uyarlamak zorundadır, şeklinde sıralanmaktadır (Schultz ve Schultz, 2007:461).
Temelinde bu noktaların yattığı ve yeni davranışçılığın bir uzantısı konumunda olan,
1960’lı yıllardan itibaren konuşulmaya başlayan sosyal-davranışçılık söz konusu olmaktadır.
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Sosyal davranışçılık, aslında bilişsel olarak bir karşı çıkış olarak da nitelendirilmektedir. Bu
yaklaşım, Bandura ve Rotter’in çalışmalarını içermekle birlikte, bir taraftan gözlemlenebilen
davranışlar üzerine eğilirken diğer taraftan bilişsel süreçleri de göz önüne almaktadır.

8.2.

SOSYAL ÖĞRENME TEORİSİ

Pavlov ve Thorndike tarafından başlatılan ve özellikle Watson tarafından büyük bir çıkış
yakalayan davranışçılık yaklaşımı, ilk ortaya konulduğundan beri sadece davranışın nesnel,
gözlemlenebilir tarafını ön plana almıştır. Ancak 1960’lı yıllardan itibaren davranışçılıkta “göz
ardı edilen zihinsel süreçlere eğilmeye başlayan daha esnek” yaklaşıma geçiş söz konusu olmuştur.
Diğer bir deyişle, davranışçılığın ruhsal-zihinsel arka planındaki süreçler incelenmeye
başlanmıştır.
Bu geçişe bağlı olarak yeni davranışçılığı başlatan, Bandura’nın da içinde bulunduğu, bazı
bilim adamları, gözlemlenebilir davranışlar gibi “içsel” olaylar kapsamına giren düşünce ve
tutumların da koşullanabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu düşünce üzerine yapılan araştırmalar
doğrultusunda geleneksel davranışçılığın yerini, sosyal öğrenme teorisine bıraktığı söylenebilir.
Sosyal öğrenme teorisi bilişsel öğrenme kuramı ağırlıklı olup, kuramın ismi sosyal
öğrenme teorisi (Social Learning Theory) ya da sosyal bilişsel teori (Social Cognitive Theory)
olarak da belirtilmektedir. İnsanların diğer insanlar tarafından etkilenerek öğrenebileceğine ilişkin
ilk açıklamalar Plato ve Aristo’ya kadar gitmektedir. Onlara göre eğitim, öğrencilerin
gözlemlenmesini ve model alınmasını sağlamak için en iyi modelleri seçerek öğrencilere sunmak
olarak düşünülmüştür. Sosyal öğrenme teorisi ile bilişsel öğrenmelerin davranışlar üzerindeki
etkileri daha çok ele alınmıştır (Demirbaş ve Yağbasan, 2005:365).
Sosyal öğrenme kuramcılarının ortaya koyduğu kavramlardan biri de, davranış-çevredavranış etkileşimleridir. Diğer bir deyişle, çevre sadece davranışları etkilememekte, davranış da
içinde bulunulan çevrenin türünü belirlemektedir ve bu da bireylerin davranışlarını etkilemektedir.
İnsanların başkasına nasıl davrandığı (çevre), kısmen o kişinin nasıl davrandığının bir sonucudur.
Buna bağlı olarak da o kişinin nasıl davrandığı da kısmen insanların o bireye nasıl davrandığının
bir sonucudur (Burger, 2006:525).
Sosyal öğrenme teorisine göre insanlar, ne içgüdüleri ile ne de çevresel uyarıcılar
tarafından yönlendirilmektedir. Kişinin psikolojik alanında oluşan değişimler, kişisel ve çevresel
belirleyicilerin sürekli bir etkileşimi sonucunda gerçekleşmektedir. Çevrenin insan davranışlarını
değiştirdiği kabul edilmektedir. Ancak sosyal çevreyi insanlar oluşturduğu için; kişiler hem sosyal
çevreyi oluşturan hem de ondan etkilenen öğrenciler olarak kabul edilmektedir (Bandura, 2001).
Sosyal öğrenme teorisi, bireylerin bilgi sürecine başka bir biçimde bakarak davranışlarını
tahmin etmeye ve açıklamaya çalışmaktadır. Bu teori özellikle, çevredeki etkenlerin bireylerin
yeni davranışlar edinmelerinde önemli olabileceğini anlamamıza yardım etmektedir. Sosyal
Psikolog Albert Bandura, yeni davranışların ancak başkalarının gözlemlenmesi ile
öğrenilebileceğini açıklamaktadır. Bir kişi, kendisini ilgilendiren bir davranış gördüğü zaman,
davranışın aktörünün ödüllendirici olarak görünüp görünmediğine dikkat etmektedir (Okay ve
Okay, 2002:75-76). Bireyin herhangi bir davranışı öğrenmesi için bir başkasını belirli davranışları
yaparken gözlemlemesi gerektiği, bunun için ödülün gerek olmadığı düşüncesine katılan Bandura,
sosyal ortama ve gözlemlemeye önem vererek, insan algılamasını yani bilişsel süreçleri ön planda
tutmaktadır (Hazar, 2006:133).
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Bandura’nın sosyal öğrenme teorisine göre, yeni davranışların kazanılmasında mutlaka bir
problemle karşılaşılması ve problemin çözülmesi gerekmez. O davranışı sergileyen bir modelin
gözlenmesi ve taklit edilmesi öğrenmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal çevre, deneyim
sağlayabilmek için model oluşturmakta, bireyler de bunlar arasından bilinçli şekilde kendilerine
uygun olanı seçebilmektedir. Yeni bir davranış gözlem yoluyla öğrenildiği zaman öğrenme bilişsel
etkinlik gibi görülmektedir (Arıcı ve diğerleri, 2008:182).
Öğrenme, deneyimlere dayalı olarak, davranışta gözlenen değişiklikler olarak
tanımlanmaktadır. Sosyal öğrenme ise bireysel ve sosyal adaptasyon sürecinde, sosyal ortamda
gerçekleştirilen öğrenme olarak tanımlanabilir. İnsan davranışı, bilişsel, çevresel ve davranışsal
faktörler arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkmaktadır (Bandura, 1977:5). İnsanların kendileri
ve sosyal çevreleri, birbirlerinin belirleyicisidirler. Bu kuramın temel savlarından birine göre,
insan davranışı, deneyimlerden olduğu kadar gözlemlerden de etkilenmektedir. Ortamın kişiye
sunduğu öğrenme sürecinin önemli bir belirleyicisidir.
Sosyal öğrenme kuramında sözü edilen, sosyal çevre ile genellikle aile, okul ve akranlar
anlaşılmaktadır. Ancak artık günümüzde, iletişim araç ve ortamları da sosyal çevre tanımına
girmekte ve etkili birer sosyal süreç elemanı olmaktadırlar. Özellikle çocuklar ve hayatlarının artık
vazgeçilmez birer parçası olan televizyon ve bilgisayar arasındaki etkileşim, onların davranışlarını
oluşturmada ve değiştirmede önemli işlevler üstlenmektedir. Çocukların ve ebeveynlerin
birbirlerine model oldukları bu öğrenme ortamında, sosyal etkileşim de kolaylıkla
gerçekleşmektedir (Karasar ve Ertürk, 2001)
Sosyal öğrenme kuramına göre insan davranışı, bilişsel, çevresel ve davranışsal faktörler
arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkmaktadır. İnsanların kendileri ve sosyal çevreleri,
birbirlerinin belirleyicisidirler. Bu kuramın temel savlarından birine göre, insan davranışı,
deneyimlerden olduğu kadar gözlemlerden de etkilenmektedir.Ortamın kişiye sunduğu öğrenme
olanakları, sürecinin önemli bir belirleyicisidir (Zimmerman ve Schunk, 2003).
Bir bireyin toplumsal bir varlık olmasını sağlayan tüm bilgi ve becerilerin büyük bir
çoğunluğu sosyal öğrenme teorisi yoluyla kazanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, insanların
yaşamlarında, bilerek ya da bilmeyerek, olumlu veya olumsuz tüm davranışları öğreten modeller
ile davrandıkları kolaylıkla görülebilmektedir. Koşullara göre bu modeller televizyon, okunulan
bir gazete veya bir kitap olabilmektedir.
Şiddeti, biyolojik yapıya bağlamaya çalışan bilim adamları ırkçı oldukları gerekçesiyle sert
eleştirilere hedef oldular. Öyle ki 1960′lı yıllarda şiddete eğilim gösterenlere cerrahi müdahale
yapılması bile gündeme getirildi. Ancak daha sonraki yıllarda sinir bilim ve psikoloji arasındaki
disiplinlerarası araştırmalar yaygınlaştıkça şiddeti yalnızca genetik yapıya bağlamanın veya
cinayetlerin tek sorumlusunun beynin ön lobu olduğunu iddia etmenin yanlışlığı da ortaya çıktı.
Gerçekte tablonun daha karmaşık ve ince nüanslarla dolu olduğu anlaşıldı. Araştırmalar, deneyim
ve çevresel koşulların beyni şekillendirdiğini gösteriyordu. “Çevre mi, doğa mı?” tartışması bir
sarkaç gibi iki uç arasında gidip gelirken şiddetin biyolojik kökenleri konusundaki araştırmalar
son günlerde yeniden hız kazandı.
İlk deneyimler her zaman son deneyimlerden daha güçlü ve kalıcıdır. Bu nedenle
yetişkinlere oranla daha kolay şekillenen çocuk beyni, tanık olduğu şiddet olaylarını bir sünger
gibi emer; bu olaylar çocuğun beyninde derin izler bırakır. Stres yüklü olaylar sık sık tekrarlanırsa
çocuğun beyninde fiziksel değişiklikler meydana gelir. Baylor College Tıp Fakültesinden Dr.
Bruce Perry’ye göre, büyüme sürecinde sürekli olarak stres altında kalan çocuklar, düşünmeden
hareket eden dürtülerinin esiri olmuş insanlara dönüşür. Bu da tehlikeli sonuçlar doğurur. “İnsanın
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içinde büyüdüğü ilk çevresel koşullar sinir sistemini strese karşı programlar.” diye konuşan McGill
Üniversitesinden Michael Meaney, “Aile desteğinin yetersiz ve zayıf kaldığı durumlarda çocuk
dünyanın çirkinliklerle dolu olduğuna karar verir. Dolayısıyla dünyaya nefretle yaklaşır. Bu da
anne ve babasının tacizine maruz kalan çocukların şiddete yatkın olacağı anlamına gelmektedir.”
diyor.
Sürekli üzüntü ve şiddete maruz kalan çocuklarda ise stres hormonları bir aşamadan sonra
beyni tepkisizliğe şartlar. Bilgisayar klavyesinde en fazla kullanılan tuşun bir süre sonra
çalışmaması gibi, beyin de savunma mekanizması olarak olaylara tepki vermez. Bu tip çocuklar
antisosyal kişilik özellikleri sergiler. Tipik olarak bunların nabızları yavaştır ve duygusal
duyarlılıkları çok zayıftır. Bunların en belirgin özellikleri empati (bir kimsenin kendisini başka
birisi ile veya bu kimsenin davranışları ile yakın olarak görmesi) yoksunluğu ve çevrelerindeki
dünyaya hiç ilgi göstermemeleridir. Çoğunluğu hayvanlara eziyet eder. Ayrıca bu çocuklar
cezalandırıldıkları zaman tepkisiz kalır. Bunlar acı duymaz; hiçbir şey onları heyecanlandırmaz;
bilinç düzeyleri çok sığdır. Düşmanca, tepkisel ve saldırgan davranış şekli hepsinin ortak
noktasıdır. Sürekli kendilerine haksızlık edildiği iddiasındadırlar.
Çocuğa yeterli ilgi göstermeyen anne babalar da tacizci anne babalar kadar zararlıdır. İçine
kapanık, çocuklarını ihmal eden pasif anne babaların çocuklarının duyguları güdük kalır, sağlıklı
bir şekilde gelişmez. Ancak bu noktada bir konuyu netleştirmekte fayda vardır. Çocuklarına
yeterince ilgi göstermeyen her anne babanın çocuğu mutlaka şiddete yatkın olmaz. Ancak şiddete
eğilimli bir bebek, ailesi tarafından ihmal edilirse ortaya trajik bir durum çıkabilir. Perry, ihmalin
beynin korteks tabakasının gelişimini engellediğini ortaya çıkarttı. Korteks, aidiyet ve bağlanma
duygularını kontrol eder.
Bu ihmal edilmiş, yeterince ilgi görmemiş çocuklar kendi psikolojik yapılarına uygun bir
ideoloji arayışı içindedir. Kendilerini aşağılanmış ve dışlanmış hisseden bu çocuklar pop
kültüründe aradıkları pek çok şeyi bulurlar. Doom isimli bilgisayar oyunları, Rammstein’in müziği
bunların başında gelir. Geçmişe bir göz atarsak bu ideallerin genellikle erkekleri hedef aldığı
görülür. İşte bu nedenle Columbine Lisesinde cinayetleri Mary’ler veya Julia’lar değil Andrew’lar
ve Dylan’lar işliyor. Harvard Halk Sağlığı Fakültesinden Deborah Prothrow Smith şu açıklamayı
yapıyor: “Bugün suç işleyen gençlerin yüzde 25′i kız. TV programlarındaki Zeyna veya Power
Ranger tiplemeleri kızları da şiddetin içine çekiyor. Bugüne dek kızların erkekler kadar şiddete
başvurmaması iki nedenden kaynaklanıyor: Birincisi dışlanan ve aşağılanan kızlar, öfke
duyacaklarına, duygularını içlerine gömmeyi tercih ederler. Ancak bu gidişle ikinci şiddet dalgası
kızları ve küçücük çocukları da içine çekecek. Küçük çocukların ölüm olgusunu bir oyun olarak
değerlendirmeleri bu gidişatı hızlandırıyor.
Antisosyal kişilik bozukluğunda genetik yapının rolü çok büyük olmasa da önemli.
Çocuğun nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiğine bağlı olarak bu genetik yapı ön plana çıkar veya
önemini yitirir. Cornell Üniversitesinden James Garbarino bu konudaki görüşlerini şöyle dile
getiriyor: “Sinirlilik, düşünmeden hareket etme, hiperaktivite ve duyarsızlık gibi özelliklerin
sorumlusu genetik yapıdır. Kucaklanmaya, sevilmeye karşı kayıtsız bir bebek kendi hâline
bırakılırsa bu özellikleri kök salarak ortaya duygusuz, şiddete eğilimli bir yetişkin çıkar. Ancak
ebeveyn çocuğa normalin üzerinde ilgi gösterir, sevgi gösterilerine devam ederse çocuğun beyni
ve dolayısıyla davranışları olumlu yönde değişir. Davranışlar beyin ile deneyimler arasındaki
diyaloğun bir sonucudur.”
Beynin bazı lezyonları şiddet eğilimi ile ilgilidir. Ön lobda meydana gelen bir hasar, karar
alma yeteneği ve duyguları olumsuz yönde etkiler. Beynin merkezinde yer alan ”cingulate gyrus”
denilen bölüm, katillerde hiperaktif durumdadır. Cingulate gyrus deforme olduğu zaman kişi bir
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konu üzerine saplanıp kalır. Benzer şekilde beynin denetçisi konumundaki ”prefrontal korteks”
şiddete eğilimli olanlarda hareketsizdir.
İyi haber! Şiddetin kökleri bir bir ortaya çıktıkça önlem alma şansı da aynı doğrultuda
artıyor. Kötü haber! Şiddete eğilim çocuklarda her geçen gün daha vahim sonuçlara yol açıyor. Bu
sonuçlar cinayetten intihara uzanan aşırı eylemleri kapsıyor. Gençlerlerin işlediği cinayetler
bugün, 1980′li yıllara oranla iki misli artmış durumda. Bu süre içinde çocukların beyni köklü bir
değişim geçirmedi; değişen yalnızca silah edinme kolaylığı, intikam duygusunu yücelten
kültürlerin yaygınlaşması ve ailelerin çocuklarına yeterince zaman ayıramaması. Bu sorunları göz
ardı ettikçe, çocukların işlediği cinayetlerin son bulması beklenemez.
8.2.1. Sosyal-Bilişsel Kuram
Geleneksel davranışçı görüşlerin, daha bilişsel temelli görüşlere doğru kaydığı yaklaşım en
açık şekilde Albert Bandura’nın çalışmalarında gözlemlenebilmektedir. Bandura, temel olarak
bireyi, çevreden gelen her türlü uyarıcıyı pasif bir şekilde alan bir varlık olarak ele almamaktadır.
Bireylerin çevresel uyarıcılara ya da olaylara yanıt vermesi, ödül ve cezanın sonucunda bazı
davranışları öğrenmesi doğaldır.
İnsanların her türlü öğrenme ve gelişim süreçleri, bir farenin laboratuvar ortamında
yiyeceğine ulaşması için düğmeye basmasını öğrenmesine kadar indirgeyen katı davranışçılık
ilkesine dayandırılarak, insan kişiliğinin kaynakları göz önüne alınmamıştır. Üzerinde durulmayan
faktörler genelde düşünmeyi ve bilginin simgesel işleyişini içermesinden dolayı, Bandura’nın bu
yaklaşımına sosyal-bilişsel kuram adı verilmektedir.
Bu yaklaşımda birey pasif değil etkileşimcidir ve birey ile çevresi arasında sürekli alışveriş söz konusudur. Bireyin içinde bulunduğu durumsal süreç, bireyin düşüncesini,
gereksinimlerini ve güdülerini belirlemektedir. Birey ayrıca kendi bilişsel sürecinde durumları,
uyaranı ve olayları seçmekte, kritik önemi olanları algılamakta ve değerlendirmektedir. Bireyin
algısı davranışını yönlendirmektedir ve bu bilişsel etkileşim amaçlı bir eylemdir (Çelen, 2010:
133–134).
8.2.1. 1. Sosyal-Bilişsel Kuramın İlkeleri
Bandura, davranışın içsel ya da dışsal faktörler tarafından belirlenmesi konusuna yeni bir
bakış açısı getirmektedir. Bir bireyin davranışının hem içsel hem de dışsal etmenler tarafından
belirlendiğini kabul ederken bu davranışın sadece tek bir etmen tarafından şekillenmediğini de
belirtmektedir. Bu noktada iç ve dış etmenleri içine alan, sosyal-bilişsel kuramın başlıca altı temel
prensibinden söz edilmektedir. Bu temel ilkeler Bandura’ya (1977) göre aşağıdaki gibi
açıklanmaktadır:

1. Karşılıklı Belirleyicilik: Sosyal öğrenme teorisinin temel ilkesi, içinde bulunulan
davranış, kişisel faktörler ve çevre etkilerinin birlikte ele alınması gerektiğini, bunların birlikte
kendi sistemini oluşturacağını belirtmektedir. Bu ilkeye göre, her bir değişken diğer değişkenleri
etkileme gücüne sahiptir. Bu durum insan davranışını, dışsal olayların davranışa neden olduğu, iki
etmenli, tek yönlü modelle açıklayan geleneksel davranışçılıktan oldukça farklıdır. Bandura’nın
bu modelinde, çevre davranışı etkilemekte ancak ters bir etki de söz konusu olmaktadır. Karşılıklı
belirleyicilik ilkesindeki üç etmenden hangisinin hangisini etkileyeceği, aslında hangi değişkenin
ne kadar güçlü olduğuna bağlıdır (Burger, 2006:532).
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Bilişsel ve Diğer
Kişisel Faktörler
(Düşünceler, Beklentiler)

Davranış

Çevresel Faktörler( Ödül/Ceza)

Şekil 1. Karşılıklı Belirleyicilik Modeli( Wood, Robert ve Bandura, Albert (1989). “Social
Cognitive Theory of Organizational Management.” Academy of Management Review.Vol. 14,
No. 3, p.361.)
Yukarıdaki şekilde de görüleceği üzere, okların yönü, üç etmenin her birinin diğerine önemli
ölçüde etki ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.
2.
Sembolleştirme Kapasitesi: Bireyler, olayları sembolleştirme ile algılamakta ve
bilişsel olarak betimlemektedir. İnsanlar düşünme yetisi sayesinde, çevre ile etkileşime
girdiklerinde birçok nesneyi görmekte ve onlarla ilgili özellikleri öğrenmektedir. Ancak bu
özelliklerden hepsi hatırlanmamakta, bir kısmı hatırlanarak betimlenebilmektedir. İnsanlar,
etkileşime girdikleri özellikleri bilişsel olarak sembolleştirebilmektedir. Beklenen davranışlar
uygulamaya geçmeden önce zihinde sembolik olarak test edilmektedir.
3. Öngörülük Kapasitesi: Davranışların belirlenmesinde düşünme veya sembolik kapasite
kullanılabilmektedir. Sosyal bilişsel kuram, sembolik kapasiteyi kullanmanın yanı sıra gelecek için
plan yapabilme kapasitesini de gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, bireyler daha önce
yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine kodlayarak ileriye yönelik planlar
yapmaktadırlar. Bireyler yeni bir sorunla karşılaşmaları durumunda her defasında deneme-yanılma
yöntemini kullanarak ödül ve cezalar aracılığıyla doğru yolu bulmaktansa, olası sonuçları
düşünmekte, olasılıkları hesaplamakta, hedeflerini belirlemekte ve stratejiler geliştirmektedir.
4. Dolaylı Öğrenme Kapasitesi: Bireyler, özellikle de çocuklar, başkalarının davranışlarını
veya davranışlarının sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme içinde bulunmaktadırlar.
5. Öz Düzenleme Kapasitesi: Sosyal-bilişsel kuramın temel ilkelerinden birisi de kişinin
kendi davranışını kontrol etme kapasitesine sahip olmasıdır. Bireyler, hayatlarını kontrol etme ve
düzenleme gücüne sahiptir. Bandura bu noktada, davranışların çoğunun dışsal pekiştirmeler ve
cezalandırmalar olmadan da gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. Günlük faaliyetlerimizin
önemli bir bölümü, “kendini düzenleme” adı verilen süreç tarafından kontrol edilmektedir.
6. Öz Yargılama Kapasitesi: Geçmişteki olaylar, kişinin düşündüklerini veya yaptıklarını
görme açısından büyük bir öneme sahiptir. Birey, davranışlarının sonuçlarına bakarak bireysel
denetleme yapabilmekte ve düşüncelerinin yeterliliğini test edebilmektedir. Bireyler kendi
fikirlerini uyguladıktan sonra sonuçları değerlendirmekte ve kendisini yargılamaktadır.
8.2.1. 2. Sosyal-Bilişsel Kuramın Temel Kavramları
Albert Bandura, bireylerin davranışlarının pekiştirme sonucunda değişmesi konusunda
Skinner ile aynı düşünceyi paylaşmasına rağmen davranış türlerinin çoğunluğunun doğrudan bir
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pekiştirme olmadan da öğrenilebileceğini ileri sürmektedir. Diğer bir deyişle, insanlar her zaman
kendi kendisini pekiştirerek değil, bir başka insanın davranışlarını ve bu davranışlarının
sonuçlarını gözlemleyerek dolaylı pekiştirmeler aracılığı ile de öğrenebilmektedir (Schultz ve
Schultz, 2007).
İnsanlar çoğunlukla, kendi deneyimlerinin yanı sıra başkalarının davranışları sonucundaki
başarılara ya da hatalara bakmaktadır. Bu yaklaşımın temelinde şu yatmaktadır ki başkalarının
davranışlarının başarılı olarak görülmesi, gözlemleyen tarafından aynı davranışı buna benzer bir
şekilde yapılması eğilimini artırırken bunun tersine bir başkasının davranışının cezalandırılması,
gözlemleyenin o davranışı yapma eğilimini azaltacaktır (Bandura, 1977).
Bu noktada “dolaylı pekiştireç”, sosyal-bilişsel kuramın önemli bir kavramı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bir kişinin yapmış olduğu davranışlarda ödüllendirilmesi, gözlemleyenin o davranışı
taklit etmesini güçlendirecektir, yani dolaylı bir pekiştireç sağlayacaktır.
Dolaylı pekiştireç kavramına bağlı olarak biraz önce bahsedilen ödüllendirmenin aksine ceza
da bu noktada devreye girebilmektedir. Bir kişinin yapmış olduğu davranış sonunda almış olduğu
cezanın gözlemlenmesi, gözleyenin o davranışı yapma eğilimini azaltmakta ya da ortadan
kaldırmaktadır. Buna “dolaylı ceza” adı da verilmektedir. Ayrıca “dolaylı duygusallık” kavramı
da insanların öğrenme süreçlerini etkileyen diğer bir faktördür. Sosyal-bilişsel kuramın bu kavramı
korkuların birçoğunun doğuştan getirilemeyeceğini, çevredeki kişilerin tepkileri gözlenerek de
öğrenilebileceğini öne sürmektedir. Örneğin; kediden korkan bir çocuğun, başka bir çocuğun
kediye yaklaştığını ve kediyi okşadığını gözlemlemesi sonucunda kedi korkusu göze çarpacak
şekilde azalacaktır.
Bunların yanı sıra başka bir kavram daha bulunmaktadır ki “gözlemleyerek öğrenme-model
alma yoluyla öğrenme” adı verilen bu yaklaşım, sosyal-bilişsel kuramda çok önemli bir rol
oynamaktadır. Bundan sonraki bölümde gözlemleyerek öğrenme ya da diğer ismiyle model alma
yoluyla öğrenme daha detaylı anlatılmaktadır.
8.2.2. Gözlemleyerek Öğrenme – Model Alarak Öğrenme
Albert Bandura, Skinner’ın söylemiş olduğu klasik ve operant koşullama kavramlarına
itiraz etmemekle beraber, bireylerin öğrenmesinin sosyal bir ortamda oluştuğunu ve çocukların en
önemli öğrenme yaşantılarının başkalarının davranışlarını gözleyerek oluştuğunu ifade etmektedir.
Bandura bu tür öğrenmeye gözlemleyerek öğrenme adını vermektedir (Cüceloğlu, 1997:426).
Yeni davranışçılığın temel kavramlarından olan gözlemleyerek öğrenmenin; model alma,
taklit, özdeşleşme, içselleştirme gibi terimler ile açıklandığı görülmektedir. Gözleyerek öğrenme
denilen bu öğrenmeye göre bireyler, deneme-yanılmaya gerek kalmadan, genel ve entegre olmuş
öğrenme kalıplarını kazanabilmektedir. Birlikte öğrenme ortamında, öğrenenle, öğretenlerin
etkileşim içinde olması, öğrenen kişiye gözlemleme ile zihinsel fonksiyonlar geliştirmede katkı
sağlamaktadır. Öğrenmenin etkililiği, öğrenenin, modelden gözlemlediği davranışı ortaya
koyabilme kabiliyetine bağlıdır (Demirbaş ve Yağbasan, 2005:365). Bu görüşe göre kişilik,
başkalarının davranışını taklit ve gözlem vasıtasıyla edinilmiş davranışlar bütünüdür.
İnsanlar, davranışların büyük bir çoğunluğunu tepkisel ve edimsel koşullama yoluyla
kazanmaktadır. Ancak bu her iki koşullama türü de öğrenen kişinin belirli uyarıcılarla doğrudan
doğruya karşılaşmasını gerektirmektedir. Oysa günlük yaşamda karşılaşıldığı gibi, başkalarının
davranışlarını ve bu davranışların ne tür sonuçlar doğurduğunu gözleyerek de önemli bilgi ve
beceriler kazanılmaktadır. İşte bu nedenledir ki gözleyerek öğrenmeye, çoğu zaman başka
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insanların mevcut bulunduğu durumlarda ve başka insanların deneyimlerini gerektirdiği için
sosyal öğrenme adı da verilmektedir (Arıcı ve diğerleri, 2008:233).
Bunun yanı sıra model alma ile öğrenmenin değişik bazı sonuçlarının olabileceğine dikkat
çekilmektedir (Demirbaş ve Yağbasan, 2008:107):
• Gözlemleme ile bir kimsenin çalışmaları izlenerek, yeni bir davranış
öğrenilebilmektedir. Model alınan kimsenin sergileyeceği yeni bir davranışta bu olay
daha kolay görülebilmektedir.
• Model alacak kimsenin davranışlarının ödüllendirilmesi veya zayıflatılması,
gözlemcinin göstereceği davranışın ortaya çıkmasını etkilemektedir.
• Modelin göstereceği davranış,
hızlanmasına neden olabilmektedir.

gözlemcinin

yapacağı

davranışın

• Modelleri izleme, gözlemleyen kişinin önceden sahip olduğu davranışları
güçlendirmeye ve azaltmaya yönelik etkiler göstermektedir.
• Model alan kimse, çevredeki nesne veya araçların nasıl kullanılabileceğini
öğrenebilmektedir.
• Gözlemleyen kişi, model alınan duyuşsal yönelimli bir davranışın, benzer bir
yapısını gösterebilmektedir.
Model alarak ya da gözlemleyerek öğrenme, temel itibarıyle model ile model alan kişiyi
kapsamaktadır. Gözlemleyen kişinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikleri, modelin
gözlenmesinden sonra değişime uğrayabilmektedir. Aşağıdaki şekilde model alma ile öğrenme
aşamaları şematize edilerek, öğrenme süreçlerinin her biri ile olan ilişkilerine yer verilmektedir.
Bandura, insanların “neden” ve “niçin” model aldıklarını açıklamaya çalışmıştır. “Nasıl” ile
ilgili soruların açıklaması ise bilişseldir. Gözleyen, modelin ne yaptığını görmekte, sonuçlarını
izlemekte, öğrendiğini hatırlamakta, çıkarsamalar yapmakta ve kendi davranışına uyarlamaktadır.
Burada öğrenilen çağrışımsal yapıda tepkiler değildir. Tepkiler ve sonuçlarına ilişkin bilgidir.
Bandura bu nedenden ötürü Hull, Guthrie ve Skinner’dan farklılaşmaktadır (Çelen, 2010:139).
Sosyal-bilişsel kurama göre model alma yoluyla öğrenme, bilgi aktarma işlevi yolu ile
gerçekleşmektedir. Gözlem yoluyla öğrenme aşağıda belirtilen birbirine bağlı süreçler
doğrultusunda kazanılmaktadır (Wood ve Bandura, 1989, Bandura, 1977):
1.
Dikkat süreci: Kişi model alacağı davranışı doğru algılamadığı ve değer vermediği
sürece, gözlemleme yolu ile öğrenme gerçekleşmeyecektir. Gözlemlenen davranış, ne kadar
dikkat çekici olursa o davranışın model alınması o kadar kolay olacaktır. (Farklılık, Etkileyicilik
Karmaşıklık, Yaygınlık, İşlevsel Değer).
2.
Hatırlama süreci: Davranış model alındıktan sonra, davranışın olmadığı
durumlarda da model alınan davranışın, uygun ortamlarda hatırlanması gerekmektedir.
Kazanılan bilgiler, zihinsel yapılar olarak veya imgesel ögeler olarak kişinin zihninde
oluşturulabilmektedir.(Sembolik kodlama,Bilişsel örgütleme, Sembolik tekrarlama, Davranış
tekrarlama).
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3.
Davranışı meydana getirme süreci: Bu süreçte, model alınan davranışın sembolik
olarak hatırlanması, gözlemcinin performansını göstermeden önce, kendi davranışını
gözlemesini, düzeltmesini ve modelin davranışına yakınlaştırmasını sağlamaktadır. (Fiziksel
beceriler,Sembolik olarak hatırlanması, Kendi davranışını gözlemesi, Doğru geri besleme).
4.
Güdülenme süreci: Sürekli olarak istenilen davranışı gösteren, davranışın tekrarı
için yol göstererek, başarısız olunduğunda bireyi teşviğe yönlendiren, başarılı olunduğunda
ödüllendiren bir model davranışı oluşturabilmektedir. (Dış pekiştireç, Dolaylı pekiştireç,
Kendini pekiştirme).

Dikkat

Hatırlam
a

Farklılık
Etkileyicilik
Karmaşıklık
Yaygınlık
İşlevsel
Değer

Sembolik
kodlama
Bilişsel
örgütleme
Sembolik
tekrarlama
Davranış
tekrarlama

Davranış

Güdüleme

Fiziksel
beceriler

Dış
pekiştireç

Sembolik
olarak
hatırlanmas
ı

Dolaylı
pekiştireç

Kendi
davranışını
gözlemesi

Kendini
pekiştirme

Doğru geri
besleme

Şekil 2. Gözlem Yoluyla Öğrenmeyi Sağlayan Tamamlayıcı Süreçler
Kaynak:Bandura, Albert(1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall,
s.23.
Model alıp öğrenmede hem model alınacak kişinin özellikleri hem de model alan kişinin
özellikleri etkili olan hususlardır. Model ile gözlemleyen arasındaki kişilik özellikleri ve cinsiyet
yönünden benzerlikler model alıp öğrenmenin gerçekleşmesinde etkili olmaktadır. Model olarak
yaşayan bir kimse, televizyon programlarındaki bir kişi, bir bilim adamı, bir kahraman, bir çizgi
film karakteri olabilmektedir. Model türlerinin buna göre üç gruba ayrıldığı görülmektedir
(Demirbaş ve Yağbasan, 2005: 367):
a) Canlı modeller: Bu tür modeller, model alan kişinin önünde fiziksel olarak var olma
durumundandır. Bir işin nasıl yapılacağını göstererek, bunu gözlemleyen kişinin bu
davranışı öğrenmesi amaçlanır.
b) Sembolik modeller: Sembolik modeller, televizyondaki, sinemadaki gerçek şahıs
veya karakterlerin betimlenmesi ile oluşturulmaktadır. Model alma genellikle sözel
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yollarla gerçekleşmektedir. Sözel anlatımlarda, bireyin dikkati kolaylıkla istenilen
noktaya çekilebilmektedir.
c) Yazılı modeller: Bu tür modeller, belirli becerileri göstermek için sözel eğitim
üzerine yapılandırılmaktadır. Bir dansın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin aşamaların
yazılı hâle getirilerek buna uygun davranışların sergilenmesi örnek olarak verilebilir.
Gözlemleyerek (model alarak) öğrenme, reklamcılık alanında da sıklıkla kullanılan bir
öğrenme şeklidir. Reklamlar ürün kullanımında ya da ürünü kullandırmak için ödül sözü vermekte
ya da genellikle ürünün kullanımı için dikkat çekici ödüller göstermektedir. Tüketici, iş yerindeki
insanların ya da çevresinden diğer model alabileceği, örneğin reklamlardaki kişilerin giyim
tarzlarını bizzat gözlemleyebilmektedir (Elden, 2003: 24).
Odabaşı ve Barış (2004), Bandura’nın model alıp öğrenme modeli kullanılarak pazarlama ve
reklamcılık alanında üç tür davranış şekline ulaşılabileceğini öne sürmektedir:
Yeni davranışlar oluşturmak: Tüketicinin daha önce hiç yapmadığı bir davranışı
kazandırmak amaçlanmaktadır. Yeni ürünlerde ürünün benimsenmesini
yaygınlaştırmak açısından model alma önemli bir tekniktir.
İstenmeyen davranışlara engel olmak: Model alma suretiyle istenmeyen davranışlar
azaltılmaya çalışılabilmektedir. Daha çok sosyal pazarlama ve sosyal sorumluluk
iletişimi için uygulanmaktadır.
Daha önceden öğrenilen davranışların tekrarlanmasını teşvik etmek: Amerika’da
geleneksel olarak portakal suyu kahvaltıda içilen bir içecekti. Yani istenilen davranış
söz konusuydu. Üretici firma portakal suyu içimini günün tamamına yaymak istedi.
İnsanlar yüzdükten ya da spor yaptıktan sonra da portakal suyu içerken gösterildi ve
portakal suyu içimi gün boyuna yayıldı.
8.2.2.1. Bobo Doll Deneyi
Bandura, ortaya koyduğu sosyal öğrenme teorisi ile klasik ve edimsel koşullanmanın
ilkelerini göz ardı ederek, bireylerin (çocuklar, yetişkinler) sosyal modelin izlenilen davranışlarını
tekrarlayarak veya pekiştireç olmaksızın sadece gözleyerek davranış edindiklerini ileri
sürmektedir. 1961 yılında “gözlemleyerek öğrenme” kavramını bir deneyle ispatlayan kuramın
öncüsü Albert Bandura’nın yaptığı Bobo Doll Deneyi, sonuçlarının televizyon programları
üzerinde günümüz medya ortamlarının çocuklar üzerindeki etkisine gönderme yapması açısından
önem kazanmıştır.
Bir anaokulunda Bandura tarafından yürütülen önemli bir çalışmada biraz önce belirtilen
görüşlerin doğruluğunu desteklemektedir. Başlangıçta yarı karanlık bir odaya alınan çocuklara
kısa bir film izletilir. Filmde bir yetişkinin, Bandura’nın Bobo Doll adını verdiği ve boksörlerin
antrenman aracı olarak kullandığı kum torbasını şiddet içeren davranışlarda yumrukladığı,
tekmelediği konu edilmiştir. Film bittiğinde çocuklar oyun odasında tek tek yalnız bırakılmış,
Bobo Doll ile neler yaptıkları tek yönlü aynadan izlenmiştir. Çocuklar yetişkinden izlediği
davranışları sergiledikleri gibi daha önce öğrendikleri başka tür saldırgan davranışları da
sergilemişlerdir (Çelen, 2010:141).
Filmin üç değişik sonu vardı ve değişik gruplara değişik birer son izletildi. Bir grup çocuk,
filmin sonunda bir başkasının gelip saldırgan adamı içecek, şeker ve övgüyle ödüllendirdiğini
186

izledi. Başka bir grup, filmin sonunda adamın rulo yapılmış bir gazeteyle hafifçe dövülerek bir
daha saldırganca davranmaması konusunda uyarıldığını izledi. Üçüncü grup ise saldırgan
davranışların sonuçlarıyla ilgili bir bilgi almadı. Sonra çocuklara 10 dakika serbest oynama süresi
verildi. Daha sonra çocuklara yerine getirdikleri her saldırgan davranış için meyve suyu ve küçük
oyuncaklar verildi. Bunun nedeni, çocukların isterlerse davranışı yapıp yapamayacaklarını
görmekti. Bu deneyin sonucuna göre, çocukların tek başına bırakıldıklarında davranışı yerine
getirip getirmeyecekleri, bekledikleri sonuca bağlıydı (Burger, 2006:536).
Bobo Doll Deneyi: Bandura, deneyinde bazı çocuklara bir film izlettiriyor.
İzlettirdiği filmde, “Bobo Doll”adı verilen bir oyuncağa bağırıp söven, onu
tekmeleyen bir ergin görülmekte. Bunu izleyen çocuklar, daha sonra teker
teker oyuncakla dolu bir odaya alınıyorlar. Tam oyunlarının ortasında, biri
gelerek bu oyuncaklarla artık başka bir çocuğun oynayacağını söylüyor.
İlgi çekici bu odadan çıkarılan ve hayal kırıklığına uğratılan çocuk, içinde
az oyuncağın bulunduğu bir başka odaya alınıyor. Bu odadaki oyuncakların
arasında “Bobo Doll” da bulunuyor. Filmi izleyen gruptaki çocukların,
“Bobo Doll”a daha saldırgan davrandıkları gözlemleniyor. Bandura, bir
sonraki deneyinde, bir manipülasyon daha yapıyor. Şiddeti uygulayan kişi
bir grup çocuğa izletilen filmde ödüllendiriliyorken diğer çocuklara
izletilen filmde cezalandırılıyor. Sonunda ödül olan filmi izleyen
çocuklarda, şiddet davranışı daha fazla gözlemleniyor. Ancak sonunda
ceza gören birini izleyen çocuklar, davranışı yapmaktan kaçınıyor.
Bu deneyden yola çıkılarak şiddet ve medya kullanımı arasındaki bağı inceleyen pek çok
araştırma gerçekleştirilmiştir. Örneğin; televizyonda şiddet içerikli çizgi filmler izledikten sonra,
çocukların daha farklı davrandıkları belirlenmiştir. 100 okul öncesi çocukla yapılan bir
araştırmada, çocuklar TV izlemeden önce ve sonra gözlemlenmiştir. Bir grup, şiddet içerikli çizgi
filmleri izlemiş, diğer grup ise içeriğinde hiç saldırganlık olmayan çizgi filmleri izlemiştir. Şiddet
içerikli filmleri izleyen çocukların, diğerlerine göre yaşıtlarıyla daha fazla kavga ettiği, büyüklere
daha fazla karşı geldiği ve daha sabırsız davrandıkları belirlenmiştir. İlk grup, bebeği
yumruklamış, tekmelemiş, hırpalamış ve saldırgan yetişkinin söylediklerine benzer saldırgan
yorumlarda bulunmuştur. Sharon Lovery, bu durumu “Eğer televizyon seyircisi bir modeli çekici
bulursa ya da aynı model gibi olmak isterse modeli tümüyle kendi kimliğine monte ediyor.” diye
açıklamıştır. W. Schramm, çocukların belli karakterlere benzemeye daha istekli olduklarını ister
kurgu ister gerçek olsun, çocukların bir modeli zihinlerinde saklayıp ileri yaşlarda bile
tekrarlayabildiklerini ortaya koymuştur (Heart, Kruttschnitt ve Ward, 1986, Lachlan, 2005).
Benzer araştırmalar farklı cinsiyet ve yaş değişkenli gruplarla da tekrar edilmiş, video
oyunlarından ve televizyondan etki eden şiddetin, pasif veya aktif saldırgan davranışa dönüşümü
ve gelişimsel özellikler arasında bağlar araştırılmıştır (Meyers, 2002).
187

Belton’un (2001:817) odak gruplarla yaptığı çalışmalarda, çocukların kişilik özelliklerine
göre, medyadan değişik şekillerde etkilendiklerini örneğin; bazı çocukların televizyon izleme
süreci sonrasında hayal gücü ve yaratıcılığın kısıtlandığını, buna karşılık bazı bilgisayar
oyunlarının hayal gücünü diğerlerine oranla geliştirdiğini yazmıştır. Paik ve Comstock (1994),
televizyon ekranına yansıyan şiddet görüntülerinin, çocuğun kişilik özelliklerine göre, farklı
etkiler yaratacağını belirtmişlerdir. Bu tür görüntüler, çocuğu şiddete karşı duyarsızlaşmakta ya da
özdeşleşme yoluyla şiddet içerikli davranışlar ve tutumlar yerleşmesine yol açabilmektedir. Çocuk
dünyayı gerçekte olduğundan daha kötü bir yer olarak algılamaya başladığında ya kendini
korumak

için

saldırgan

davranışları

benimseyecek

ya

da

aldırmaz

bir

tutumla

duyarsızlaşabilecektir (Singer ve Singer, 1998). Slater, Kimberly ve arkadaşlarının ulaştıkları en
önemli sonuç ise şiddet içerikli medyanın, özellikle okuldan soğumuş, ailesi ve arkadaşları
tarafından dışlandıklarını ve haksızlığa uğradıklarını hisseden çocuklar üzerinde olumsuz etkilere
yol açabileceğidir (2004:642). Krcmar ve Vıera ise ailenin önemini vurgulayarak, çocukla şiddetle
karşılaştığında nasıl davranması gerektiği hakkında konuşan, birlikte düşünmeyi alışkanlık hâline
getirmiş ailelerde, televizyonun olumsuz etkilerinin azaldığı; hatta, bu çocukların bu tür içerikleri
izlerken olayları veya kişileri yargılayıp, gerçek hayatta kullanabilecekleri yararlı davranış
biçimleri geliştirdiklerini iddia etmektedirler (2005:267-268).
Okul öncesi dönemde hareketlenen çocuk yeni yeni insanlarla karşılaşmaya ve iletişim
kurmaya başlar. Morgan (1981); “Acaba çocuk karşılaştığı bu insanlara nasıl davranacaktır?
Onlarla iş birliği mi yapacak yoksa saldırgan bir tepki mi gösterecektir?” diye sormakta ve bu
durumu büyük ölçüde çocuğa sağlanan sosyal öğrenme yaşantıları ve örnek olarak gördüğü
modellere bağlamaktadır. “Eğer saldırganlık modellerden öğreniliyorsa televizyonun model olarak
alınması söz konusu olmakta mıdır?” sorusu ile de saldırganlık medya bağlantısına dikkat
çekmektedir. Sorusunu yine araştırma örnekleri ile açıklamakta ve televizyon görüntülerini
seyreden çocuklarda saldırgan davranışların arttığını söyleyerek çocukların seyretmesi olası
programların içeriğine dikkat edilmesi gereğini hatırlatmaktadır (1981:71). Çocukların bu yaşlarda
karşılaştıkları görüntüler onlarda kaygı, gerilim, korku, şiddete eğilim, uyku bozukluğu, yalnız
kalmak istememe gibi

duygusal sıkıntılara yol açabilmektedir. Oyun dönemi olarak da

adlandırılan bu dönemde çocuğun televizyonla kurduğu ilişki arkadaşlarından soyutlanmasına ve
yeni oyunlara girip oyunu kurma, sürdürme ve arkadaşlarıyla paylaşım sürecini etkileyebilecektir.
Ancak bilinen çizgi film kahramanlarının oyunlara taşınırken yeni oyun kurguları oluşturmasında
çocuğu yönlendirici ve katılımcı yaparak sosyalleştirebileceği (Belton, 2001; Kirsh, 2006)yönünde
de bulgular vardır.
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8.2.2.2. Öz Yeterlilik (Kendine Yeterlik)
Albert Bandura’nın sosyal bilişsel kuram altında ele aldığı konulardan bir diğeri de
bireylerin yaşam içerisinde, yeterlik ve kabiliyet duygusunu ve kendilik değerini öne çıkaran
kendine yeterlik ya da diğer bir deyişle öz yeterlilik kavramıdır. Öz yeterlilik temel itibarıyle
kişinin kendinin farkında olması ve kendini bilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.
İnsandaki performans becerilerinin kendini düzenlemesi, birlikte etki gösteren birçok
mekanizma tarafından yönetilmektedir. Bu düzenleme sürecinde merkezi bir rol oynayan
mekanizmalarından biri de kişinin öz yeterliliğidir. Öz yeterlilik, bilişsel süreçleri ve güdüleri
harekete geçirerek, bireylerin, yaşamlarında sıklıkla karşılaştığı olaylar üzerinde denetimini
sağlamasına ve etkin kılmasına yardımcı olmaktadır (Wood ve Bandura, 1989).
Bandura’ya (1977) göre, bireyler değişmek için kesin bir karar vermedikleri ve yeterli
çabayı göstermedikleri sürece, davranışlarını değiştirmeye de pek yanaşmamaktadır. Bandura bu
noktada, sonuç beklentileri ile ikna beklentileri arasında bir ayrım yapmaktadır. Sonuç beklentisi
insanların, eylemlerinin belirli bir sonuca yol açmakta ne derece başarılı olacağına dair
beklentisidir. İkna beklentisi ise insanların istedikleri bir sonucu elde etmekte ne derece başarılı
olacaklarına dair inancıdır. Burada anlatılmak istenen şu ki bireylerin sorunlarıyla başa çıkmak
için gayret göstermeleri, böyle bir değişimi yapabileceklerine ne kadar inandıklarıyla
belirlenmektedir.
Öz yeterlilik seviyesi düşük ve yüksek insanlar arasındaki fark, bu insanlar arasındaki
düşünme ve hareket etme farkını da ortaya koymaktadır. Öz yeterlilik duygusu yüksek olan
bireyler, hayatlarındaki çok çeşitli ve karmaşık olaylar ile başa çıkabilmekte, sorunların üstesinden
gelebilmektedir. Ayrıca iş yaşamlarında başarmak için kendilerine daha fazla güvenmektedir ve
önemi mesleki başarılar elde edebilmektedir. Bu tip insanlar bunun yanı sıra stresten daha az
etkilenirken kendilerini daha sağlıklı ve iyi hissetmektedir. Bunun aksine, kendine yeterlilik
duygusu düşük olan insanlar sorunlarla baş etmede kendilerini umutsuz ve eksik hissetmektedir.
Kendi çalışmaları sonucunda bir şeyin değişmeyeceğine inanmaktadır. Ayrıca bu kişiler
kendilerini mutsuz hissetmektedir (Bandura, 1993).
Örneğin; kendine yetme duygusu yüksek çalışanların işlerinden daha fazla doyum aldıkları,
kendilerini işlerine daha fazla verdikleri, işlerini daha iyi yapma konusunda ve hizmet içi
eğitimlerde kendine yetme duygusu düşük olanlara göre daha yüksek bir motivasyona sahip
oldukları bulunmuştur (Schultz ve Schultz, 2007:507).
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Yapılan çalışmalar sonucunda grupların, çeşitli görevlerdeki performanslarını etkileyecek
şekilde ortak bir yeterlik seviyesi geliştirdikleri bulunmuştur. Spor takımları, askeri birimler, siyasi
gruplar, eğitim kurumları, şirketler gibi çeşitli gruplar üzerinde yapılan araştırmalara göre,
algılanan daha güçlü bir ortak yeterlik seviyesi daha yüksek bir grup tutkusu, engellerle ve
sorunlarla karşılaşıldığında daha güçlü kalmayı, stres faktörlerine karşı daha yüksek morali,
performansı daha fazla başarıyla sonuçlandırmayı sağlamaktadır (Bandura, 2001:14).
Kısaca öz yeterlilik yaklaşımı, bireyin bir davranışı yapabileceğine dair kendine olan
inancının ve yaptığı davranışın başarılı olabilmesine yönelik beklentilerinin yüksek olmasına bağlı
olarak, davranışın yapılması olasılığını da artıracağını ifade etmektedir.
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Uygulamalar
Bobo doll deneyini, aşağıdaki linklerden izleyin.
www.youtube.com/watch?v=eqNaLerMNOE
http://education-portal.com/academy/lesson/social-learning-albert-banduras-bobodoll-study.html
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Uygulama Soruları
Taklit ve model almanın çocuklar üzerindeki etkisini televizyon programları ve video
oyunlar üzerendan tartışın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde,Sosyal Öğrenme Teorisi Bilişsel Öğrenme Kuramı ağırlıklı olup, kuramın ismi
Sosyal Öğrenme Teorisi (Social Learning Theory) ya da Sosyal Bilişsel Teori (Social Cognitive
Theory) olarak belirtil diği aktarılarak, sosyal öğrenme teorisi ile bilişsel öğrenmelerin davranışlar
üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
Sosyal öğrenme teorisine göre insanlar, ne içgüdüleri ile ne de çevresel uyarıcılar
tarafından yönlendirilmektedir. Kişinin psikolojik alanında oluşan değişimler, kişisel ve çevresel
belirleyicilerin sürekli bir etkileşimi sonucunda gerçekleşmektedir. İnsanlar her zaman kendi
kendisini pekiştirerek değil, bir başka insanın davranışlarını ve bu davranışlarının sonuçlarını
gözlemleyerek dolaylı pekiştirmeler aracılığı ile de öğrenebilmektedir.
Model alınan davranışın doğru taklit edilebilmesi için öncelikli model alınan davranışa
dikkat edilmesi gerekir. Kişi duygularıyla beraber tüm dikkatini beğendiği ve taklit etmek istediği
kişiye yöneltmelidir. Modelin tüm davranışları gerektiğinde taklit etmek için belleğe kodlanır.
Davranışı bellekte daha iyi tutmak için; davranış belleğe görsel, sözel ya da sembolik olarak
kodlanabilir. Model alınan davranışın gösterilmesi için bireyin gözlemlerini kendi davranışına
dönüştürebilmesi gerekir. Çevre şartları, bireyin fiziksel gücü ve imkânları, zaman vs. model
alınan davranışın biraz farklı üretilmesine neden olur.
Taklit edilen davranış çevre tarafından beğenilirse tekrar edilir, beğenilmediyse fazla tekrar
edilmez ve zamanla söner. Bandura’ya göre motivasyon, davranışın sonucunda kişinin alacağı
ödül ya da cezadır. Model alarak ya da gözlemleyerek öğrenme, temel itibarıyle model ile model
alan kişiyi kapsamaktadır. Gözlemleyen kişinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikleri,
modelin gözlenmesinden sonra değişime uğrayabilmektedir.
Albert Bandura'nın yaptığı Bobo Doll Deneyi, sonuçlarının televizyon programları
üzerinde günümüz medya ortamlarının çocuklar üzerindeki etkisine gönderme yapması açısından
önem kazanmıştır. Albert Bandura’nın Sosyal Bilişsel Kuram altında ele aldığı konulardan bir
diğeri de bireylerin yaşam içerisinde, yeterlik ve kabiliyet duygusunu ve kendilik değerini öne
çıkaran kendine yeterlik ya da diğer bir deyişle öz yeterlilik kavramıdır.
Sosyalleşme; kişinin kendi grubu ya da toplumunun değerlerini benimsemesi ve onlar gibi
davranmasını öğrenmesi ya da “bireyi kişiye dönüştüren süreç” olarak tanımlanmıştır. Bu sürecin
araştırılması sosyal psikolojide geniş bir yer kapsar. Yeni davranışçılardan Bandura “sosyalleşme”
nin toplumun birey üzerindeki etkilerinin araştırılmasında, bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımı ifade
etmesi olarak ele almıştır.
Sosyal hayatta karşılaştığımız birçok öğrenme durumları sadece davranış kuramlarıyla
açıklanamaz. İnsanların birçok karmaşık davranışı uzun pekiştirmeler olmadan sadece gözleyerek
öğrendikleri görülmektedir. Bebekler, konuşmayı çevresinde bulunan kişileri taklit ederek öğrenir.
Cinsiyet rolleri; anne, baba ve kardeşlerden öğrenilir. Gençler ilgi duydukları alanlarda ünlü
kişileri model alarak davranış oluşturur ve geliştirirler. Bandura, çevrenin davranış üzerinde etkili
olduğunu ancak davranışında çevre üzerinde etkisi olduğunu ileri sürer. Buna karşılıklı gerekirlilik
adını verir. Daha sonra daha da ileri giderek kişiliğe üç şey arasındaki ilişki olarak bakmaya başlar.
Bunlar; çevre, davranış ve kişinin psikolojik gelişimidir.
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Sosyal psikolojik açıdan değerlendirildiğinde, sosyal öğrenme kuramı gözlem ve model
alma yoluyla davranışın ve duyguların değişeceğini belirtmektedir. Birçok davranışımız
başkalarını gözlemleyip onların düşüncelerini görüp bu düşüncelerin yönlendirici etkisiyle oluşur.
Bandura’nın Bobo Doll deneyi bu teorisini önemli çıktılarını ortaya koymaktadır. Bu deneyin
sonucunda, sosyal öğrenmede medyanın özellikle televizyonun çok büyük etkisi olduğu, çocuğun
agresif, uysal, paylaşımsal gibi davranışları öğrendiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Bölüm Soruları

1)

Aşağıdaki şıklardan hangisinde ‘Karşılıklı Belirleyicilik İlkesi’ açıklaması yer
almaktadır?
a)
Her bir değişken diğer değişkenleri etkileme gücüne sahiptir. Bandura’nın bu
modelinde, çevre davranışı etkilemekte ancak ters bir etki de söz konusu olmaktadır.
b)
Bireyler, düşünme yetisi sayesinde, çevre ile etkileşime girdiklerinde birçok
nesneyi görmekte ve onlarla ilgili özellikleri öğrenmektedir.
c)

Bireyler daha önce yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine

kodlayarak ileriye yönelik planlar yapmaktadırlar.
d)

Bireyler, davranışlarının sonuçlarına bakarak bireysel denetleme

yapabilmekte ve düşüncelerinin yeterliliğini test edebilmektedir
e)
Bireyler, özellikle de çocuklar, başkalarının davranışlarını veya davranışlarının
sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme içinde bulunmaktadırlar.
2) Aşağıdaki şıklardan hangisinde ‘Sembolleştirme Kapasitesi İlkesi’ açıklaması yer
almaktadır?
a) Bireyler daha önce yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine kodlayarak ileriye
yönelik planlar yapmaktadırlar.
b)
Bireyler, düşünme yetisi sayesinde, çevre ile etkileşime girdiklerinde birçok
nesneyi görmekte ve onlarla ilgili özellikleri öğrenmektedir.
c)
Her bir değişken diğer değişkenleri etkileme gücüne sahiptir. Bandura’nın bu
modelinde, çevre davranışı etkilemekte ancak ters bir etki de söz konusu olmaktadır.
d)
Bireyler daha önce yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine kodlayarak
ileriye yönelik planlar yapmaktadırlar
e)
Bireyler, özellikle de çocuklar, başkalarının davranışlarını veya davranışlarının
sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme içinde bulunmaktadırlar.
3) Aşağıdaki şıklardan hangisinde ‘Öngörülük kapasitesi ilkesi’ açıklaması yer
almaktadır?
a)

Bireyler daha önce yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine kodlayarak
ileriye yönelik planlar yapmaktadırlar

b)

Bireyler, özellikle de çocuklar, başkalarının davranışlarını veya davranışlarının
sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme içinde bulunmaktadırlar.

c)

Bireyler daha önce yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine kodlayarak
ileriye yönelik planlar yapmaktadırlar.
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d)

Bireyler, davranışlarının sonuçlarına bakarak bireysel denetleme
yapabilmekte ve düşüncelerinin yeterliliğini test edebilmektedir

e)

Bireyler, özellikle de çocuklar, başkalarının davranışlarını veya davranışlarının
sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme içinde bulunmaktadırlar.

4) Aşağıdaki şıklardan hangisinde ‘Dolaylı öğrenme kapasitesi ilkesi’ açıklaması yer
almaktadır?
a)

Bireyler daha önce yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine kodlayarak
ileriye yönelik planlar yapmaktadırlar

b)

Bireyler, özellikle de çocuklar, başkalarının davranışlarını veya davranışlarının
sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme içinde bulunmaktadırlar.

c)

Bireyler daha önce yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine kodlayarak
ileriye yönelik planlar yapmaktadırlar

d)
Bireyler, özellikle de çocuklar, başkalarının davranışlarını veya davranışlarının
sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme içinde bulunmaktadırlar.
e)

Bireyler, davranışlarının sonuçlarına bakarak bireysel denetleme

yapabilmekte ve düşüncelerinin yeterliliğini test edebilmektedir
5) Aşağıdaki şıklardan hangisinde ‘Öz yargılama kapasitesi ilkesi’ açıklaması yer
almaktadır?
a)

Bireyler daha önce yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine kodlayarak
ileriye yönelik planlar yapmaktadırlar

b)

Bireyler, özellikle de çocuklar, başkalarının davranışlarını veya davranışlarının
sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme içinde bulunmaktadırlar.

c)

Bireyler daha önce yaşadıklarını, düşünce ve semboller ile zihinlerine kodlayarak
ileriye yönelik planlar yapmaktadırlar

d)

Bireyler, özellikle de çocuklar, başkalarının davranışlarını veya davranışlarının
sonuçlarını gözlemleyerek öğrenme içinde bulunmaktadırlar.

e)

Bireyler, davranışlarının sonuçlarına bakarak bireysel denetleme
yapabilmekte ve düşüncelerinin yeterliliğini test edebilmektedir

6. …………… bireyin gözlemlenebilen ve ölçülebilen davranışlarını incelemeyi tek
bilimsel yöntem olarak savunmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Davranışçılık yaklaşımı
b) Psikolojik yaklaşım
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c) Sosyal psikolojik yaklaşım
d) Tutum
e) Uyarıcı
7. …………. göre insanlar ne içgüdüleri ile ne de çevresel uyarıcılar tarafından
yönlendirilmektedir. Kişinin psikolojik alanında oluşan değişimler, kişisel ve çevresel
belirleyicilerin sürekli bir etkileşimi sonucunda gerçekleşmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Denge kuramı
b) Sosyal psikoloji
c) Sosyal öğrenme teorisi
d) Bilişsel kuram
e) Sosyal- bilişsel kuram
8. Geleneksel davranışçı görüşlerin, daha bilişsel temelli görüşlere doğru kaydığı yaklaşım
en açık şekilde ……………. çalışmalarında gözlemlenebilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Heider
Bandura
Arjen
Laswell
Allport

9. Sosyal öğrenme teorisinin temel ilkesi, içinde bulunulan davranış, kişisel faktörler ve
çevre etkilerinin birlikte ele alınması gerektiğini, bunların birlikte kendi sistemini
oluşturacağını belirtmektedir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Karşılıklı Belirleyicilik
Sembolleştirme Kapasitesi
Öngörülük Kapasitesi
Dolaylı Öğrenme Kapasitesi
Öz Yargılama Kapasitesi

10. Geçmişteki olaylar, kişinin düşündüklerini veya yaptıklarını görme açısından büyük bir
öneme sahiptir. Birey, davranışlarının sonuçlarına bakarak bireysel denetleme
yapabilmekte ve düşüncelerinin yeterliliğini test edebilmektedir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Karşılıklı Belirleyicilik
Sembolleştirme Kapasitesi
Öngörülük Kapasitesi
Dolaylı Öğrenme Kapasitesi
Öz Yargılama Kapasitesi

Cevaplar: 1)a,2)b,3)c,4)d,5)e,6)a,7)c,8)b,9)a,10)e
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9. GELİŞİMSEL DÖNEMLERİN TUTUM OLUŞUMU AÇIKLAMALARI:
SOSYALLEŞME- II(Psikoseksüel ve Psikososyal Gelişim Dönemleri)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Psikoseksüel gelişim dönemleri
9.2. Psikososyal gelişim dönemleri
9.3. Psikoseksüel ve psikososyal gelişim dönemleri
9.3.1. Oral Dönem-Temel Güven Dönemi

0-12 Aylar

9.3.2. Anal Dönem-Özerklik Dönemi

1-3 Yaş

9.3.3. Fallik Odipal Dönem- Girişim Dönemi
9.3.4.Gizlilik Dönemi-Çalışma Dönemi

3-6 Yaş

6-11 Yaş

9.3.5. Ergenlik ve Delikanlılık Dönemi-Kişilik Geliştirme Dönemi 12-21 Yaş
9.3.6. Genç Erişkinlik Dönemi

21-39 Yaş

9.3.7. Erişkinlik Dönemi

40-65 Yaş

9.3.8. Yaşlılık Dönemi

65 Yaş ve Üzeri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Gelişim kavramı, nasıl açıklanır?
2. Epigenesis.İlkesi, nedir?
3. Psiko sosyal gelişim dönemleri hangileridir.
4. Freudun gelişim kuramının adı nedir?
5. insan-çevre etkileşimine önem vererek kültürel ve toplumsal etkenlere değinen
psikanalitik kuramın temsilcilerinden hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Gelişim kavramı nedir?

Kazanım
Gelişim ya da gelişme kavramını
tanımak,

Psikoseksüel ve psikososyal gelişim
dönemleri hakkında bilgi

Tutum
değişimi
süreci
ile
psikoseksüel ve psikososyal gelişim
dönemlerini bilmek,

İnsan ve çevre etkileşiminde kültürel ve
toplumsal etkenlerin önemi

İnsan-çevre etkileşiminin, kültürel
ve toplumsal etkenlerle bağını,
gelişim dönemleri açıklamalarıyla
ortaya koymak,

Sosyalleşme süreci

Sosyalleşme sürecini yaşam boyu
devam eden gelişim evreleri ile
bağını ortaya koymak,

Tutumların kazanılma süreci

Doğumdan yetişkinliğe kadar
gelişen
kişilik
oluşumu
ve
tutumların kazanılması sürecini
farklı
bakış
açılarıyla
değerlendirmek.
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Anahtar Kavramlar

Psikososyal Gelişim, Psikoseksüel Gelişim, Sosyalleşme, Takılı Kalma, Epigenesiz
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Giriş
İnsanın gelişiminde olgunlaşma kadar, çevrenin de önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir.
Çevrenin davranış üzerinde uzun süreli değişikliklere neden olduğu temel sürece “öğrenme” denir.
Öğrenme davranış biçiminde, duygularda ve düşüncelerde sürekli değişikliklere neden olan
yaşantılardır. Bebek çeşitli davranış potansiyellerine sahip olarak dünyaya gelir. Diğer insanlara
nasıl davranılacağını öğrenmek, bir başka deyişle sosyal gelişim (sosyalleşme), insan yaşamının
önemli bir yönüdür (Morgan, 1981:73). Çocuğun toplumun bir üyesi hâline gelmesi süreci olan
sosyalleşme, bebeğin kendinin farkına varması, içine doğduğu ortamda kişilik ve yaşama ilişkin
donanım kazanması anlamına gelir. Sosyalleşme kavramının daha çok sosyologlar tarafından
kullanıldığını vurgulayan Kağıtçıbaşı, sosyal psikologların sosyal gelişim kavramını tercih
ettiklerini hatırlatmaktadır (2004:325). Çocuğun gelişimindeki önemli süreçlerden biri olan
sosyalleşme, onun belirli bir grubun işlevsel üyesi hâline gelerek ötekilerin değer, davranış ve
inançlarını kazandığı süreçtir. Çocuk yetişkin düzeyinde bir olgunluğa ulaşıncaya kadar bilişsel,
duygusal ve davranışsal gelişimi, kişisel donanımıyla paralel olarak farklılıklar gösterir, olaylar
arasında geçiş ve bağlantılar kurabilmesi, algısal gelişiminin beraberinde gelir (Morgan, 1981).
Sosyalleşme çocuğun ailesi ve sosyal grubu tarafından kabul edilen değerlere, inançlara,
tutumlara, örf,âdet ve beklentilere göre davranış örüntülerini geliştirme sürecidir ve bir yaşam
boyu devam etmektedir. Çocukluk dönemi bir bütünmüş gibi algılansa da kendi içinde
farklılıklardan oluşan iç içe geçmiş pek çok yeti ve kazanımın gözlendiği küçük aralıklı
dönemlerden oluşur. İnsan yaşamı ve gelişimi sürekli olduğundan, yaşam sürerken ayrı ayrı
dönemleri fark etmeden yaşarız. Gelişimin dönemlere ayrılması yapay bir ayrımdır. Bu dönemler,
her çocuk için keskin çizgilerle ayrım göstermese de olgunluk ve gelişme kavramları kapsamında
genel bir içerik oluşturur. Gelişim ya da gelişme kavramı, insanlardaki ilerleyici değişiklikleri
anlatan bir kavramdır.
Gelişim, organizmada iç ve dış etkenler sonucu, birbirine bağlı ve düzenli biçimde ortaya
çıkan, ilerleyici bir dizi değişiklikler olarak tanımlanır. Zaman içinde yapıda, düşüncede veya
biyolojik ve çevresel etkilere bağlı olarak insan davranışındaki değişmeler ve süreklilik olarak
karşımıza çıkar. Büyümeden ayrı olarak gelişme, yeni beliren yetenekler ve davranış örüntüleriyle
gerçekleşir. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi, gelişimin göstergesi davranıştır ve gelişim bir bütündür
(Yörükoğlu, 1981:61). Gelişim, organizmada iç ve dış etkenler sonucu, birbirine bağlı ve düzenli
biçimde ortaya çıkan, ilerleyici bir dizi değişiklikler olarak tanımlanır. Her canlı türünde belirli bir
sıra izler ve gelişim hızı türlere göre değişiklik gösterir. İnsan gelişim süreci aracılığıyla yeni
yetiler kazanır ve gelişimi hayat boyu sürer.
Geleneksel görüşler ve yeni kuramcıların açıklamaları birlikteliğinde baktığımızda, gelişim
kavramının yaşlanma sürecinin, çevresel ve biyolojik değişikliklerin doğal bir sonucu olarak
gerçekleştiğini görürüz.
Gelişim ve değişim kelimeleri karıştırılmamalıdır. Gelişme kelimesi ile zaman içinde, yapıda,
düşüncede veya biyolojik ve çevresel etkilere bağlı olarak insan davranışlarındaki sürekli
değişimler tanımlanır. Bu değişimler bir birikimsel süreçle olgunlaşmaya dönüşür. Değişme ile ise
kişinin kendi kararıyla ve isteyerek yaptığı davranış değiştirme eylemi kastedilmektedir.
Değiştirme, en uygun davranışı kazanmak için müdahale etmeyi kapsayan bir kavramdır. Gelişim
üzerine
etki
eden
etkenler
biyolojik
(olgunlaşma)
ve
çevresel
etkenler
(sosyalleşme/toplumsallaşma) olarak sınıflanmaktadır.
Gelişim dönemlerinin kendilerine özgü özellikleri, problemleri, çözümleri ve kazanılan yetileri
vardır. Doğumdan yetişkinliğe kadar şekillenen bu dönemler, bilişsel, duygusal ve davranışsal
basamaklada ruhsal ve fiziksel sağlık, kişiler arası iletişim ve sosyal başarıdaki önem gibi pek çok
farklı alanda, kuramcılar tarafından ele alınmış, farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Gelişim
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genel anlamda bilişsel, psikososyal ve fiziksel olmak üzere üç alanda oluşur. Tutumların ögelerine
baktığımızda tutumların da bu üç ögeye (3D kuralı) dayandırıldığını görmekteyiz. Çocuk bu üç
alandaki etkileşim sonucu gelişimini tamamlamakta ve tutumsal eğilimlerini oluşturmaktadır. Bu
gelişim alanlarını kısaca tanımlamak gerekirse (Bayhan ve Artan, 2004:10):
Bilişsel (Zihinsel-Algısal) Alan: Tüm zihin yetenekleri ve aktiviteleri hatta
düşünce organizasyonunu içeren düşünme ve problem çözme ile ilgili zihin
süreçlerini kapsar. Algılama, bellek, nedensellik, yaratıcılık, hafıza ve dil
gelişimini içerir.
Psikososyal (Duyusal) Alan: Kişisel özellikler ve sosyal becerilerle ilgilidir.
Sosyal koşullara karşı çocuğun kendine özgü davranışlarını, duygularını ve
tepkilerini içerir. Kişilik ve kişiler arası gelişim becerilerini kapsar. Sosyal
beceriler ve davranışlar gibi kişisel kavramları ve duyguları içerir.
Fiziksel (Davranışsal)Alan: Duyusal kapasiteler, motor beceriler, fiziksel
özelliklerle ilgilidir. Bireyin bedenindeki temel gelişim ve değişimi kapsar. Bu
değişimler uzunluk, ağırlık gibi dış değişimler, kaslardaki değişimlerdir.
Bu üç alan aynı zamanda tutumların temel ögeleri olarak ele alınmaktadır. Bilişsel olarak
çocuk, yaş ilerlemesine paralel olarak bir durumda yapılması ya da aksi doğru olan şey hakkında
fikir yürütmeyi öğrenir. Düşüncelerine göre bir duygu hisseder ve bunu ayırt etmeye çalışır.
Davranışsal olarak, akıl yürütmeleri ve duygularıyla tutarlı olan ya da olmayan bir biçimde hareket
eder. Bu duygular, düşünceleri ve davranışlarına uygun düşebilir ya da düşmeyebilir. Bu denge
zaman içinde kazanılır.
Benzer biçimde psikanalitik yaklaşımı benimseyenler beden gelişimi ile birlikte bebeğin zamanla
kendi bedenini çevreden ayırt ettiğini söylemekte, kişilik gelişim evreleriyle beden gelişiminin
paralel gittiğini öne sürmektedir. Örneğin; Freud kişilik gelişimini bedenin psikoseksüel gelişimi
olarak tanımlayıp cinsel gelişmeyi temel alarak bir taslak hazırlamıştır.
Erik Erikson kişiliğin gelişim evrelerini bedensel gelişime göre tanımlarken, Freud’un biyolojik
özellikler üzerinde durduğu psikoseksüel sınıflandırmasını geliştirerek psikososyal bir boyut
kazandırmıştır (Miller ve Shelly, 2007).
Çocukların sosyal davranışları büyük ölçüde neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin
ahlaki (etik) değerleri, tarafından tayin edilir. Her ne kadar sosyal kurallar ve ahlaki değerler,
öğrenme sonucu kazanılmakta ise de ahlaki eğitim özgül eğitim ve özgül kurallardan bağımsız
görünmektedir. Çocuklar bilişsel yönden geliştikçe ahlak gelişimi aşamaları belli bir sıra izler. Bu
nedenle ahlak gelişmesine, bilişsel gelişmenin bir niteliği olarak da bakılabilir (Kholberg,
1969’dan aktaran Morgan, 1981). Ahlak gelişimi, çocuğun küçük yaşlardan itibaren toplumca
beğenilen iyi ve doğru davranışları öğrenerek yapmasıdır. Çevresel etmenlerle şekillenen
davranışlara ilişkin ilk izlenim ve bilgiler giderek ahlaki davranışlara ve ahlak kurallarına temel
olur (Bayhan ve Artan, 1981).
Çocuğun ahlak değerlerinin oluşumu toplumsal ve kişisel değerlerinden etkilenir. Yaşadığı
toplumun kültürel yapısına, çevresinin inanç sistemine, aile içi iletişimine, kurduğu özdeşim
modellerine ve rollerine bağlı olarak toplumsal değerlerden etkilenmesi beklenir. Ahlaki
değerlerin oluşmasında yargılama yetisi gibi kişisel değerlerin de önemli bir yer tuttuğu
görülmektedir. Yargılama (muhakeme) kapasitesi; zekâ durumu, olabilecek sonucu önceden
tahmin etme becerisi, dürtülerini ve özellikle saldırgan hayallerini denetleyebilmesi, başkası ile
empati yapabilmesi, benlik saygısı ve öz güven geliştirebilmesi gibi kişisel değişkenler ahlak
gelişimi sürecinde etkilidir.
Bu gelişim doğru ve yanlışın ne olduğunun kişisel olarak belirlendiği bir vicdan oluşum
sürecidir. Ahlak gelişimi sürecine etki edecek en önemli araçlardan biri de günümüzde medyadır.
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Ahlak gelişimi, bilişsel gelişimle paralel ilerlerken, bir yandan da sosyal-duygusal gelişimin
önemli bir boyutunu oluşturur. Piaget ve Kohlberg ahlak gelişimine bilişsel yaklaşımlarda
bulunmuşlardır.
Bu bölüm kapsamında, psikoseksüel ve psikososyal gelişim dönemleri takip eden 10.
Bölüm kapsamında da zihinsel ve ahlaki gelişim dönemlerinin özellikleri tutumların oluşması ve
değişmesi üzerindeki etkisi ele alınarak incelenmektedir.
9.1. PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM DÖNEMLERİ
İlk altı yaş gelişiminde sözünü ettiği psikoseksüel evrelerin Freud'un kuramları içinde en
çok tartışılanı olduğunu görmekteyiz. Kişiliğin nasıl geliştiğine yönelik olarak öne sürdüğü bu
düşünceler cinsel gelişim sırasında içinden geçtiğimiz evrelerin ileriki yaşlarda kişiliği ne yönde
etkilediğine vurgu yapmaktadır. Bu evrelerin her birini incelemeden önce, cinsel gelişimde kritik
rol oynayan iki önemli kavrama göz atmakta fayda vardır (Doğan ve Doğan, 1996).
Libido: İdi tetikleyen içgüdüsel güç olarak tanımlanır. Odak noktası her zaman haz
olsa da içinden geçtiğimiz her bir psikoseksüel gelişim evresinde farklı şeylerden
zevk duyuyor ve libidomuzun bir kısmını o evrede, o davranışla beraber geride
bırakmış oluyoruz.
Takılı kalma (saplantı): Libido enerjisinin çok büyük bir kısmı herhangi bir evrede
takılı kalabilir, saplanabilir. Bu durum bireyin gelişimi açısından oldukça zararlıdır.
Çünkü enerjisinin büyük bir kısmını belli bir evrede harcayan kişi, gelişimine devam
edecek yeterli “psişik enerji”yi bulamayabiliyor. Dolayısıyla o evreye has birtakım
alışkanlıklar geliştirebiliyor. Bunun yanı sıra, yeteri kadar olgunlaşamayan birey
psikolojik rahatsızlıklar geliştirebiliyor.
Freud ilk ve en büyük katkıyı yapmıştır. İnsan gelişiminin ruhsal ve cinsel boyutuna
yoğunlaşmıştır. İnsan gelişimini doğumdan-delikanlılık döneminin sonuna kadar beş bölümde
incelemiştir. Bu dönemlere psikoseksüel gelişim dönemleri adı verilir. Bunlar (Morgan, 1981;
Bayhan ve Artan, 2004):
1. Oral Dönem
2. Anal Dönem
3. Fallik Dönem
4. Gizlilik Dönemi
5. Ergenlik Dönemi
9.2. PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİ
Psikanalitik kuramın takipçilerinden Erik Erikson, Freud’un görüşlerini geliştirmiştir.
İnsan gelişimine ruhsal ve toplumsal boyut eklemiştir. Toplum ve kültür üzerine yoğunlaşmıştır
(Miller ve Shelly, 2007).
Freud’un beş basamakta topladığı psikoseksüel gelişim dönemlerine, üç dönem daha
ekleyerek sekiz dönem oluşturmuştur. Böylece insan gelişimini doğumdan ölüme kadar olan sekiz
dönemde incelemiştir. Freud’un saplantılı kalma, askıda kalma kavramına çözüm olarak
epigenesis kavramını geliştirmiştir.
Epigenesis ilkesi: Freud’un ortaya attığı bu dönemde saplantılı, takılı kalma açıklamasını
Erikson daha geliştirerek şu şekilde açıklamıştır. Eğer birey dönemlerden birinde takılı kaldıysa
takılı kaldığı bu dönemden sonraki dönemlerin herhangi birinde bu sorunları atlatabilme,
çözebilme durumu vardır. İşte bu geçiş, aşamalı oluşum yani epigenesis ilkesidir.
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Her bir gelişim evresinin, normal gelişimin devam edebilmesi için başarıyla
çözümlenmesi gereken krizlerle veya meydan okumalarla tanımlanmasını öngörmesi açısından,
yaşam döngüsü teorisi bu ilkeye dayanır. Fetüs gibi, kişilik de zamanla gelişir ve olgunlaşır, bu
yaklaşıma epigenesis ilkesi adı verilmektedir. Erikson’a göre aşamalı oluşum ilkesi, “epi” üstünde
“genesis” (genetik) ise ortaya çıkma anlamındadır. Epigenesis zaman ve mekan içerisinde bir
parçanın diğer parça üzerinde gelişmesi anlamındadır. Erikson’un kuramında söz edilen temel
tasarım planı evresel ve hiyerarşik bir gelişimi içermektedir
İlk ve en büyük katkıyı yapan Freud’un insan gelişiminin ruhsal ve cinsel boyutlardaki
açıklamasını, insan gelişimini doğumdan-delikanlılık dönemi sonuna kadar beş bölümden sekiz
bölüme çıkarmış ve gelişimi sekiz basamakta ölüme kadar olan bir süreçte incelemiştir. Her
dönemin bir diğer döneme başarıyla geçebilmesi, üstesinden gelebilmesi gereken bir görevi, hedefi
vardır (Miller ve Shelly, 2007). Bu dönemlere psikososyal gelişim dönemleri adı verilir. Bunlar
(Engler; 2005; Doğan ve Doğan, 1996).
1. Temel Güven Dönemi
2. Özerklik Dönemi
3. Girişim Dönemi
4. Çalışma Dönemi
5. Kimlik Geliştirme Dönemi
6. Yakınlaşma Dönemi
7. Üretkenlik Dönemi
8. Benlik Bütünlüğü Dönemi
Psikoseksüel ve psikososyal gelişim dönemlerini birlikte ele alarak açıklamak ve
karşılaştırmak, gelişim dönemlerinin açıklanması adına daha doğru bir yol olacaktır. Öztürk’ün
(1981) Ruh Sağlığı kitabı temel alınarak, diğer okumalarla ortak noktalar ışığında takip eden alt
başlık altında ele alınmıştır (Doğan ve Doğan, 1996; Bayhan ve Artan, 2004; Miller ve Shelly,
2007).
9.3. PSİKOSEKSÜEL VE PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİ
Psikoseksüel ve psikososyal kişilik gelişimi dönemlerini ortak bir tablodan şu şekilde
karşılaştırabiliriz:
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Freud’un Psikoseksüel
Dönemleri

Erikson’un Psikososyal
Dönemleri

YAŞ

FREUD

ERIKSON

0-1

Oral

Güvene karşı güvensizlik

1-3

Anal

Otonomiye
kararsızlık

3-5

Fallik

Girişime karşı suçluluk

6-11

Gizil Genital

12-20

Adolesan

21-39

Genç Yetişkinlik

40-65

Yetişkinlik

65 ve üzeri

Olgunlaşma

karşı

utanç,

Beceriye karşı aşağılık duygusu
Kimlik oluşumuna
karmaşası

karşı

rol

Yakın ilişkilere karşı kendini
soyutlanma
Üretkenliğe karşı verimsizlik
Ego bütünleşmesine karşı
umutsuzluk

Bu iki dönemi aynı başlıklarla birlikte ele alarak aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.
9.3.1. Oral Dönem-Temel Güven Dönemi 0-12 Aylar
Psikoseksüel yaklaşıma göre kişilik gelişimi sırasında farklı dönemlerde bedenin farklı
bölgelerinden haz duyulur. 18 aylık olana kadar uzayabilen bu süreçte haz bölgesi ağızdır. Oral
dönem olarak adlandırılan bu evrede, bebek çevresinde gördüğü, eline aldığı ne varsa ağzına
götürüp bu davranıştan haz alır. Eğer ki çocuk bu dönemde takılı kalırsa ileride oldukça saldırgan
ve küfreden bir kişilik sergileyebilir. Bunun yanı sıra sigara, aşırı yemek yeme gibi zararlı
alışkanlıklar sergileyebiliyor.
•
•
•
•

•

Bu dönem insan yaşamının ilk yılını kapsar. Yeni doğan bir bebek, fiziksel ve zihinsel
etkinliklerin yetersizliğine bağlı olarak çaresiz ve bağımlıdır. Çeşitli bölgeleri ve nesneleri
ağzıyla tanır. Ağız bölgesi en önemli organdır. Haz noktasıdır.
Bu dönemde açlık, susuzluk gibi fizyolojik gereksinimlerin giderilmesi büyük önem taşır.
Anne ile kurulan sürekli ilişki sayesinde temel güven duygusu gelişir. Anne bebek arasında
sevgi alışverişi çok önemlidir. Bu dönemde sevgi besin maddeleri kadar değerlidir.
Bu dönemdeki anne bebek ilişkisinin niteliği, bebeğin gelecekteki kişiler arası ilişkilerinin
niteliğini belirler. Bu dönemin sorunsuz geçmesi, bebeğin gelecekteki kişiler arası
ilişkilerinin niteliğini belirler.
Oral dönemin problemli geçmesi kişinin gelecekteki yaşantılarında ilişkilerinde
güvensizlik, bağımlı, aşırı isteyici olmasına neden olur. Kişide temel güven duygusu
yerine, temel güvensizlik duygusunun gelişip yerleşmesi ise kişinin sonraki yaşantılarında
kendine ve başkalarına karşı güvensiz olmasına, olumsuz tutum geliştirmelerine yol açar.
Bu durumda kişiler arası ilişkilerde bozukluklar görülür.
Bu dönemin başarılı geçmesi, bebekte temel güven duygusunun gelişmesini ve
yerleşmesini sağlar. Bu duygunun gelişmesi ilişkilerinde olumlu ve güvenli bir tutum
göstermesinde önemlidir.
9.3.2. Anal Dönem-Özerklik Dönemi

1-3 Yaş
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Bir sonraki evre 18-36 aylık dönemi kapsayan anal dönemdir. Sfenks kaslarının
gelişmesiyle birlikte zevk bölgesi anal bölgeye geçer. Tuvalet terbiyesinin verildiği dönemdir.
Libido enerjisinin çoğu bu dönemde takılı kalırsa ileride düzenli ve tertipli olmaya dair bir takıntı
(anal-çekilme) ya da dikkatsizlik, dağınıklık (anal-dışa vurum) sergilenebilir. Çocuğun ileride
anal-çekilme ya da anal-dışa vurum özellikleri gösterip göstermeyeceğini belirleyense ailenin
çocuğun tuvalet eğitimindeki tutumu oluyor. Eğer oldukça sert bir tutum sergilenirse çocuğun
kişiliği mükemmeliyetçilik takıntısı çerçevesinde gelişiyor. Tuvalet eğitiminde aile aşırı rahatsa
dağınık ve disiplinsiz bir kişilik geliştirebiliyor.
•

•
•

•
•

Birinci yaş sonlarında başlayıp üç üç buçuk yaşlarına kadar süren dönemdir. Bu dönemde
yürümeye ve konuşmaya başlamıştır. Artık edilgen değil etkendir. Hareketli, koşan,
yerinde duramayan bir varlıktır. Annesine bağımlılığı hâlâ sürmekle birlikte, oral döneme
göre daha azdır. Çocuk özerk (otonom) olmaya başlamıştır.
Çocuğun ilgi ve haz bölgeleri anal ve üretral bölgeler olmuştur. Özerk davranışlardan
hoşlanır (tutma-bırakma). Davranışları annesiyle sürtüşmesine yol açabilir. İnatlaşma
dönemin tipik davranışıdır.
Annesiyle tuvalet eğitimi konusundaki çatışması çocuğun, önce tutma-bırakma, daha sonra
da çocuğun her konuda kararsızlık, karşıt değerli duygu ve tutumlar geliştirmesine yol
açabilir. Bu durum çocukta bir yandan anneye bağımlılık eğilimi, bir yandan da özerklik
eğilimi biçiminde görülür.
Tutma bırakma çelişkisi, insanın ileriki yıllarda kuracağı kişiler arası ilişkilerde belirleyici
rol oynayabilir. Kişilik özellikleri olarak inatçılık, titizlik, kararsızlık, tutuculuk,
vurdumduymazlık, aşırı sorumluluk alma veya sorumluluk almama görülebilir.
Bu dönemde anne baba çocuğa doğru-yanlış, iyi–kötü, onaylama-cezalandırma gibi tutum
ve değer yargılarını yansıtır. Aile toplumun temsilcisi olduğundan, çocuk böylece
toplumun değer yargıları ile karşılaşmış olur.
9.3.3. Fallik Odipal Dönem- Girişim Dönemi

3-6 Yaş

3-6 yaş arasındaki zevk bölgesiyse genital bölgedir. Fallik dönem olarak adlandırılan bu
yaşlarda Oedipus ya da Elektra kompleksinin görüldüğü dönemdir.
Oedipus kompleksi erkek çocuğun babasını annesinden kıskanması ve bilinçaltından
babasının ölmesini istemesi olarak tanımlanıyor. İsmini Yunan mitolojisinden alan kavram,
hikâyede babasını öldürüp annesiyle evlenen Oedipus'a gönderme yapılır. Ancak bu gizil duygular
bir süre sonra çocukta kaygı uyandırmaya başlar ve annesine duyduğu arzu dolayısıyla cinsel
organının kesileceği korkusu duymaya başlar.
Elektra kompleksi ise kız çocuğun babasına duyduğu aşk dolayısıyla annesine olan
kıskançlığını ifade eder. Bu aşk dolayısıyla cezalandırılacağını düşünen kız çocuk kaygı duymaya
başlar. Elektra kompleksi kavramını Freud'un öğrencisi olan Jung geliştirmiştir. Freud yalnızca
Oedipus kompleksini açıklamaktadır. Gelişimin ilerleyen dönemlerinde, her iki cins de kendi
hemcinsi ebeveynini kıskanmayı bırakıp onları örnek alarak kız çocuk babası gibi bir erkeği, erkek
çocuksa annesi gibi bir kadını eş olarak etkileyebileceğini kavramaktadır.
9.3.4.Gizlilik Dönemi-Çalışma Dönemi

6-11 Yaş

Gizil dönem 6 yaş civarını kapsar. Cinsel arzuların en aza indiği bu dönemde takılı kalan
bireyler, ileride cinsel yönden tatminsizlik çekebiliyorlar. Cinsel enerji daha çok spor gibi
faaliyetlere yönleniyor.
• Bu dönem oyun çağı olarak bilinir.
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• Çocuğun motor kontrol becerileri artmıştır. Yemeğini kendisi yiyebilir, kendisi
soyunabilir, giyinmeye çalışabilir.
• Anlamlı cümleler kurabilir, konuşması, öğrenme merakı ve girişkenliğiyle, daha canlı
ve toplumsal bir varlık hâline gelmiştir.
• Anal dönemdeki ters, inatçı çocuğun yerini daha uyumlu, söz dinleyen bir çocuk
almıştır.
• Oedipus kompleksinin görüldüğü ve özdeşim sürecinin yaşandığı bu dönem, süper
egonun (vicdan) gelişiminin de izlendiği dönemdir.
• Bu dönem ruhsal ve toplumsal yönden girişim dönemi olarak bilinir.
• Bitmek tükenmek bilmeyen sorular sorar.
• Öğrenmeye isteklidir.
• Oyun dönemi olarak da bilinir. Düşlerini oyunlarına aktarır.
• Çocuğun bu girişimciliği sürekli olarak eleştirilirse ve yasaklar, suçlamalar ve cezalar
ile engellenirse çocukta suçluluk duygusu gelişir. Çocuk girişimcilikten uzaklaşır. Kişide
girişimciliğin olmayıp suçluluk duygusunun egemen olmasına bağlı olarak kişiler arası ilişkiler
bozuk olur. İnsan ilişkilerinde girişimde bulunamama, ürkeklik, çekingenlik, suçlanma gibi tutum
ve davranışlar belirgin olur.
•
Dönemin başarısız olarak geçirilmesi özdeşimin yetersiz olduğunu gösterir. Kişilik
özelliklerinin olumsuz veya yetersiz olmasına yol açar. Dönemin başarılı olarak geçirilmesiyle
özdeşim sağlanır ve olumlu kişilik özellikleri kazanılabilir.
Psikoseksüel dönemlerden genital dönem ergenlikle başlayıp geri kalan bütün yaşamı
kapsamaktadır. Her ne kadar haz genital bölgede yoğunlaşsa da tutku, sevgi ve bağlılıkla
beslenmeye başlıyor. Freud'a göre bu son aşamaya ulaşabilmek adına önceki dönemlerde herhangi
bir takılı kalma durumunun yaşanmamış olması gerekiyor.
• Gizlilik (latency) dönemi oral, anal, fallik dönemler gibi, ruhsal-cinsel yönden zorlu
geçen dönemlerin ardından gelir. Çocuktaki ruhsal-cinsel duygular ve etkinlikler sanki dinlenmeye
çekilmiş gibidir. Bu dönemde cinsel ilgi ve merak yok olmamakla birlikte kendini pek göstermez.
• Çocuk okula başlamasıyla birlikte, ailesi dışındaki insanları ve çevresini tanımaya
başlar. Toplumsal çevresi genişler, dünyasına ve ilişkilerine öğretmenleri ve arkadaşları da katılır.
Anne-babasından aldığı değer yargılarına toplumun değer yargılarını, kendi yaşantılarından
edindiği izlenim ve görüşleri de ekler.
• Oyun çocuğun yaşamında bu dönemde de önemli bir yer tutar. Çocuk daha çok kendi
cinsiyetinden olan çocuklarla oynar. Macera romanlarına ve filmlerine, fıkra ve bulmacalara
ilgileri artar.
• Bu dönem ruhsal ve toplumsal yönden çalışma dönemi olarak bilinir. Çocuğun ilgi
alanına erişkinlerin kullandığı araç ve gereçler girer. Çocuk bunları kullanmayı öğrenir, bunlarla
bir ürün ortaya çıkarmayı dener. Yaptıklarıyla övünür, başkalarının gözüne girmeye çalışır.
Çevresindeki insanlardan ilgi ve destek bekler. Okul ve ev ortamında bu desteğin verilmesiyle
kendini güvenli, yetenekli, becerikli hisseder. Beklediği beğeni ve desteği bulamazsa ilişkilerinde
çekingen, bağımlı ve yetersiz biri olabilir.
9.3.5. Ergenlik ve Delikanlılık Dönemi-Kişilik Geliştirme Dönemi 12-21 Yaş
210

Gizlilik döneminin ardından, ergenlik (puberty) dönemi gelir ve on dört yaşına kadar
uzanır. Ergenlik döneminde hızlı bir bedensel büyüme görülür. Başlangıç yaşı kişiden kişiye
değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak kızlarda erkeklerden daha erken başlayıp daha erken
sonlanır.
• Bu dönemde her iki cinste de boy uzaması görülür.
• Ergendeki bedensel büyüme onun ruhsal ve toplumsal gelişmesine ayak uydurmaz.
Boyu, kilosu, görünüşü erişkinlerinkiyle aynı olsa bile, duygusal ve davranışsal olarak çocuksu
özellikler gösterir. Bu dönemde ortaya çıkan değişiklikler konusunda önceden bilgi sahibi değilse
ergende korku ve endişe görülebilir.
• Delikanlılık dönemi 12-21 yaş arası dönemi göstermekle birlikte ergenlik dönemiyle
aralarında kesin bir sınır yoktur. Büyüme delikanlılık döneminde de sürse bile hızı yavaşlamıştır.
Gizlilik döneminin sakinliği yerini fırtınalı bir döneme bırakmıştır.
• Delikanlılık döneminin en önemli yönü kimlik geliştirme dönemi olmasıdır. Bu dönem
bir arayış dönemi olarak görülebilir. Delikanlı kim olduğunu, ne olduğu, yaşamın anlamının ne
olduğu sorularının yanıtlarını bulmaya çalışır. Daha önce geçirdiği dönemleri, sanki yeniden yaşar
gibidir. Tüm yaşamların gözden geçirip bütünlüğe ulaşır.
9.3.6. Genç Erişkinlik Dönemi

21-39 Yaş

Erikson’un eklediği üç dönemden ilkidir. Delikanlılık dönemini izleyen ve orta yaşlara
kadar süren dönemdir. Bu dönemde kişi mesleğini seçmiş, bir işte çalışmaya başlamış, diğer
insanlarla yakın ilişkiler kurmaya hazır hâle gelmiştir. Bu dönem yakın dostlukların kurulduğu,
cinsel deneyimlerin yaşandığı yakınlaşma dönemidir. Genellikle evlilikler bu döneme
rastlamaktadır.
9.3.7. Erişkinlik Dönemi

40-65 Yaş

Orta yaşları da içine alan üretkenlik dönemidir. Genellikle çocuklar artık büyümüştür. Kişi
mesleğinde daha üretken ve deneyimli bir duruma gelmiştir. Hâlâ kendisine gereksinim
duyulmasını istemektedir. Bunlar gerçekleşmezse verimsizlik ve yetersizlik duyguları ortaya
çıkar.
9.3.8. Yaşlılık Dönemi

65 Yaş ve Üzeri

Altmış veya altmış beş yaşından ölünceye kadar süren dönemdir. Kişi emekli olmuş,
çocukları evlenip evden ayrılmışlardır. Arkadaşlarından veya ailesinden ölenler vardır ve devam
etmektedir. Önceki yaşam dönemlerini kişi takıntısız geçirdiyse yaşlık dönemi olan bu dönemde
huzurludur. Ölümü doğal olarak kabul eder ve ölümden korkmaz. Kişi daha önceki dönemlerini
takıntılı geçirdiyse hâlâ halletmesi gereken, çözmesi gereken kişilik sorunları olduğu için
umutsuzluk ve ölüm duygusuna kendini kaptırabilir.
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Uygulamalar
Erikson ve Freud’un gelişim evrelerini karşılaştırın.
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Uygulama Soruları
Bir çocuğun gelişim evrelerini çevrenizdeki çocuklar üzerinden izleyin. Hagi basamakta
olduklarını psikoseksüel evreye göre tanımlayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan gelişimini incelemenin temel amacı, yaşam boyu devam eden değişim sürecini ve doğasını
anlamaktır. Yirminci yüzyılın başlarında gelişim psikologları yaşa bağlı olarak bireylerde görülen
değişiklikleri betimlerlerken tipik davranışlar ve bireysel ayrılıklar üzerinde durmuşlardır. Bu
yaklaşımlar tutumların gelişmesi bağı ile sosyal psikolojin ilgi alanına da dahil olmuştur. Yirminci
yüzyılın ikinci yarısında ise davranış değişiklilerinin nedenlerini açıklamaya yönelmişlerdir.
Freud, kişiliğin temelinin yaşamın ilk beş yılı içerisinde atıldığını vurgulamaktadır. Ona göre
bireyler gelecekteki kişilik yapısını oluşturan psikoseksüel dönemlerden geçerler. Psikoanalitik
kurama göre davranışlar, cinsellik ve saldırganlık olarak belirlenen içgüdüsel dürtülerle sosyal
engeller arasındaki çatışmadan kaynaklanmaktadır. Sosyal kurallarla bastırılan dürtüler ileride
rüyalar, dil sürçmeleri ya da hastalık olarak ortaya çıkmaktadır. Freud’a göre ana baba tutumları
çocuğun gelecekteki kişiliğini önemli ölçüde etkilemektedir.
Erikson, klasik psikoanalitik kurama bazı yeni görüşler eklemekle beraber temelde bu kuramdan
tam olarak ayrılmamıştır.
Psikoseksüel ve psikososyal gelişim dönemleri arasında özde bir ayrılık olmadığı, bazı deyiş
farklılıkları ve eklemeler olduğu söylenebilir. Psikoseksüel yaklaşımdaki dönemlere ek olarak
ergenlik, yetişkinlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerine ağırlık verilirken, gelişme tüm yaşam boyu
devam eden bir süreç olarak ele alınır.
Diğer taraftan psikososyal yaklaşım insan-çevre
etkileşimine önem vererek kültürel ve toplumsal etkenlere değinir. Çocuğun ailesi ve sosyal grubu
tarafından kabul edilen değerlere, inançlara, tutumlara, örf, adet ve beklentilere göre davranış
örüntülerini geliştirme süreci olan sosyalleşme, tutumların kazanılma dönemlerini içerir ve yaşam
boyu devam etmektedir.
İnsan gelişimini incelemenin temel amacı, yaşam boyu devam eden değişim sürecini ve doğasını
anlamaktır. Yirminci yüzyılın başlarında gelişim psikologları yaşa bağlı olarak bireylerde görülen
değişiklikleri betimlerlerken tipik davranışlar ve bireysel ayrılıklar üzerinde durmuşlardır. Bu
yaklaşımlar tutumların gelişmesi bağı ile sosyal psikolojin ilgi alanına da dahil olmuştur. Yirminci
yüzyılın ikinci yarısında ise davranış değişiklilerinin nedenlerini açıklamaya yönelmişlerdir.
Freud, kişiliğin temelinin yaşamın ilk beş yılı içerisinde atıldığını vurgulamaktadır. Ona göre
bireyler gelecekteki kişilik yapısını oluşturan psikoseksüel dönemlerden geçerler. Psikoanalitik
kurama göre davranışlar, cinsellik ve saldırganlık olarak belirlenen içgüdüsel dürtülerle sosyal
engeller arasındaki çatışmadan kaynaklanmaktadır. Sosyal kurallarla bastırılan dürtüler ileride
rüyalar, dil sürçmeleri ya da hastalık olarak ortaya çıkmaktadır. Freud’a göre ana baba tutumları
çocuğun gelecekteki kişiliğini önemli ölçüde etkilemektedir.
Erikson, klasik psikoanalitik kurama bazı yeni görüşler eklemekle beraber temelde bu kuramdan
tam olarak ayrılmamıştır.
Psikoseksüel ve psikososyal gelişim dönemleri arasında özde bir ayrılık olmadığı, bazı deyiş
farklılıkları ve eklemeler olduğu söylenebilir. Psikoseksüel yaklaşımdaki dönemlere ek olarak
ergenlik, yetişkinlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerine ağırlık verilirken, gelişme tüm yaşam boyu
devam eden bir süreç olarak ele alınır.
Diğer taraftan psikososyal yaklaşım insan-çevre
etkileşimine önem vererek kültürel ve toplumsal etkenlere değinir. Çocuğun ailesi ve sosyal grubu
tarafından kabul edilen değerlere, inançlara, tutumlara, örf, adet ve beklentilere göre davranış
örüntülerini geliştirme süreci olan sosyalleşme, tutumların kazanılma dönemlerini içerir ve yaşam
boyu devam etmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki cümlde boş bırakılan yerleri tamamlayın.

‘Birey dönemlerden birinde takılı kaldıysa takılı kaldığı bu dönemden sonraki dönemlerin
herhangi birinde bu sorunları atlatabilme, çözebilme.........dir.
a)

Epigenesiz İlkesi

b)

Takılı kalma İlkesi

c)

Libido İlkesi

d)

Premack ilkesi

2)

Aşağıdaki cümlde boş bırakılan yerleri tamamlayın.
‘..............kız çocuğun babasına duyduğu aşk dolayısıyla annesine olan kıskançlığını ifade

eder.’
a)

Elektra kompleksi

b) Oidipus kompleksi
c)

Aşağılık kompleksi

d) Üstünlük kompleksi
3) Aşağıda yeralan açıklama Erikson’un Psikososyal gelişim dönemlerinden hangisine aittir?
‘Kişi mesleğinde daha üretken ve deneyimli bir duruma gelmiştir. Hâlâ kendisine
gereksinim duyulmasını istemektedir. Bunlar gerçekleşmezse verimsizlik ve yetersizlik duyguları
ortaya çıkar.’
a)

Genç Erişkinlik Dönemi

b)

Erişkinlik Dönemi

c)

Gizlilik Dönemi

d)

Özerklik Dönemi

4. Libido enerjisinin çok büyük bir kısmı herhangi bir evrede takılı kalabilir, saplanabilir.
Bu durum bireyin gelişimi açısından oldukça zararlıdır.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Libido
Takılı kalma
Oral dönem
Fallik dönem
Ergenlik dönemi
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5. Psikanalitik kuramın takipçilerinden Erik Erikson ……….. görüşlerini geliştirmiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerde hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Freud
Bernay
Pavlov
Laswell
Milgram

6. Aşağıdakildern hangisi psikososyal gelişim dönemleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Temel Güven Dönemi
Özerklik Dönemi
Girişim Dönemi
Çalışma Dönemi
Fallik dönem

7. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un psikoseksüel dönemleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Oral dönem
Anal dönem
Gizil genital
Çalışma Dönemi
Adolesan

8. Orta yaşları da içine alan üretkenlik dönemidir. Genellikle çocuklar artık büyümüştür.
Kişi mesleğinde daha üretken ve deneyimli bir duruma gelmiştir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genç erişkinlik dönemi
b)
c)
d)
e)

Temel Güven Dönemi
Özerklik Dönemi
Girişim Dönemi
Erişkinlik dönemi

9. Altmış veya altmış beş yaşından ölünceye kadar süren dönemdir. Kişi emekli olmuş,
çocukları evlenip evden ayrılmışlardır.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Genç erişkinlik dönemi
Yaşlılık dönemi
Özerklik Dönemi
Girişim Dönemi
Erişkinlik dönemi
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10. Gizlilik döneminin ardından, ergenlik (puberty) dönemi gelir ve on dört yaşına kadar
uzanır. Ergenlik döneminde hızlı bir bedensel büyüme görülür. Başlangıç yaşı kişiden kişiye
değişiklik gösterebilir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ergenlik dönemi
Yaşlılık dönemi
Özerklik Dönemi
Girişim Dönemi
Erişkinlik dönemi

Cevaplar:1)a, 2)a, 3)b,4)b,5)a,6)e,7)d,8)e,9)b,10)a
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10. GELİŞİMSEL DÖNEMLERİN TUTUM OLUŞUMU AÇIKLAMALARI:
SOSYALLEŞME- III(Zihihsel ve Ahlaki Gelişim)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.1. Bilişsel Gelişim
10.2. Ahlak Gelişimi
10.2.1.Piaget’in Ahlak Gelişimi
10.2.2. Kohlberg’in Ahlak Gelişimi

220

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bireyin Dünyayı anlamasını sağlayan süreçlerin adı nedir ?.
2. .Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre, ahlak, Ahlak nasıl tanımlanır ?
3. Piaget’in niyete bağlı davranış kavramı nelere dikkat çekmektedir ?
4. Evrensel Ahlak ilkeleri nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bilişsel süreçler ve ahlak gelişimi
bağlantısı

Kazanım
Zihinsel ve ahlaki gelişim süreçlerini
tanımak,

Tutum değişimini önemi

Tutum değişimi meydana getirebilmek için
bilgi kaynağının, mesajın ve hedefin ne
gibi özelliklere sahip olmaları gerektiğini
bilmek,

Bilişsel tutarlık kuramı nasıl açıklanır?

Bilişsel tutarlılık kuramlarına göre ilişki,
toplumsal çevrenin ve kişinin düşüncesi
arasındaki uyumu ayırt etmek,

Tutumlar niçin gereklidir?

Tutumların bir amaca hizmet ettiği ve
tutuma sahip olan kişi için kullanışlılığını
ortaya koyma,

Tutum ve tutarlılık kavramlarının ayırdı

Tutarlılık kavramının hem tutumların
ögeleri arasında hem de tutumlar arasında
söz konusu olduğunu fark etmek.
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Anahtar Kavramlar
Ahlak, Biliş, Zihinsel Gelişim,Piaget, Kholberg
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Giriş
Tutumlar birbirleri ile neden-sonuç ilişkisinden ötürü sıkı bir bağlantı içindedir. İnançlar,
bireylerin kendi iç dünyaları ile ilgili algıların ve tanımların meydana getirdiği sürekli duygulardır.
İnançlar, bilgi, kanaat ve dini duyguları kapsayan bir psikolojik olaydır ve çoğu zaman bireylerin
ilkelerinin kaynağı hâline gelirler. Tutumlar ise belirli değer yargılarının ve inançların içinde
saklıdır. Tutum, bireyin kendi dünyası ile ilgili olarak belirli değer yargılarına ve inançlarına bağlı
olarak ortaya çıkan tanıma süreçleridir. Tutumlar dayandıkları inanç ve değer yargıları devam
ettikçe devamlılıklarını sürdürürler. Tutumlar bireyseldir. Başka bir deyişle tutum, bireye atfedilen
bir eğilimdir.
Tutumun doğrudan gözlemlenebilen bir özellik olmadığını ancak bireyin gözlemlenebilen
davranışlarından dolaylı olarak varsayıldığını ve o bireye atfedilen bir eğilim olduğunu
öğrenmiştik. Tutumlar gözlemlenemez ancak tutumlar davranışlara yansıdığında gözlemlenebilir.
İnsanlar, inançları ve tutumları sayesinde çevresel olayları değerlendirir ve bir karara varırlar.
Biliş, inanç ve tutumların oluşma biçimi, hızı ve niteliği üzerinde önemli etkiler
yapmaktadır. Ahlak, duygulara hitap ettiği için inançlar üzerinde etkisi büyüktür. Aklın onayladığı
inanç ve tutumların yanında vicdana dayanan inanç ve tutumlardan da bahsetmek gerekmektedir.
Bu bölüm içinde bilişsel gelişim ve ahlak gelişiminin tutumların oluşum süreci üzerindeki
gelişimsel etkisi ele alınmaktadır.
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10.1. BİLİŞSEL GELİŞİM
Biliş terimi, dünyamızı anlamayı ve öğrenmeyi içeren zihinsel etkinlikler anlamına gelir.
Yaklaşık olarak düşünme ile eş anlamlıdır (Morgan, 1981). Biliş başlığı altına, dil gelişimi, okuma
ve yazma, problem çözme, akıl, yaratıcılık; dikkat, algı, bellek vb. birçok alan girmektedir (Bayhan
ve Artan, 2004).
Bilişsel gelişim konusunda İsviçreli psikolog ve filozof Jean Piaget’nin kuramı, çağımızda
da geçerliliğini korumakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır (Morgan, l981). Piaget, çocuğun
dünya hakkındaki bilgisi şekillendikçe birbirine bağlı zihinsel gelişim evrelerinden geçtiğini
savunur. Bilişsel gelişim, büyüme ve gelişmeyi sağlayan biyolojik etkenlerden çocuğun
yaşantılarıyla etkileşmesi sonucunda ortaya çıkar (Yavuzer, 1998). Piaget’e göre zihinsel ya da
bilişsel süreçler çocuğun dünyayı anlamasını sağlar yani çocuğun dünyayı anlamasını sağlayan
bilişsel süreçlerdir. Çocuklar yalnızca kendi keşfettikleri şeyleri gerçek anlamda kavrayabilirler.
Değişik yaşlardaki çocukların olgunlaşma hızına ve özel yaşantılarına dayalı olarak zihinsel
yeteneklerinde değişme ve yenilik görülür. Gelişimlerinin her döneminde, becerilerinin el verdiği
ölçüde dünyayı anlama yeteneğine sahiptirler (Morgan, 1981).
Piaget tarafından gelişim evreleri bilişsel gelişim basamakları olarak ele alınmıştır. Piaget,
önce çocukları (Ki bu çocukların kendi çocukları olduğu söylenir.) oyun esnasında izledi;
tepkilerini ölçmek için onlara ahlaki ikilem içeren hikâyeler anlattı.
Jean PİAGET 1896-1980
Bilişsel psikolojinin özellikle gelişim psikolojisine önemli katkıları Jean Piaget ile
olmuştur. Piaget çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de
evrelerden geçerek oluştuğunu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde
yapılandığını ortaya koymuştur. “...1900’lerin başlarında genç bir bilim adamı olan
Jean Piaget, Baldwin’in çalışmalarını dikkatle inceliyordu. Aslında bir biyolog ve
doğa bilimcisi olan Piaget, çalışmalarını sürdürürken büyük çocukların, küçüklere
göre soruları daha farklı algıladığını fark etti. Bu da onu “problem durumlar”
hakkında büyük çocukların küçük çocuklardan daha farklı düşündükleri sonucuna
götürdü. Bu sonuç, Piaget’yi insanın bilişsel gelişimi hakkında çalışmaya teşvik etti.
Bu alanda yıllarca yaptığı çalışmalar onu, çağımızın en çok okunan ve saygı duyulan
bilim adamlarından biri konumuna getirdi.” (Bayhan ve Artan, 2004). Piaget’ye göre,
çocuğun zekâ gelişimi duyusal motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler
dönemi, soyut işlemler dönemi olmak üzere dört evrede gerçekleşir. Gelişim düzeyi
kavramını Jean Piaget ortaya koymuştur. Piaget teorisi olarak bilinen teorisi, herkesin
değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak
ayrıldığını belirtmiştir.
Piaget, okula başlamadan önce çocukların, bir davranışın iyi ya da kötü olduğunu belirlemek
için, o davranışın sonuçlarına baktıklarını keşfetti. Eğer ödüllendirilirlerse yapılan şeyi iyi;
cezalandırılırlarsa kötü olarak algılamaktadırlar. Anne babalar ve diğer yetişkinler kuralları
koyarlar ve bu kurallara uyulması gerekir. Küçük çocuk, konu hakkında dayanabileceği bir
anlayışa sahip değildir; birisi tarafından ne söylenirse o, onu yapar. Bu durum, Piaget’nin
terimiyle, tek yanlıdır ve otorite konumundakiler tarafından aktarılmıştır. Çocuklar, ceza ve ödül
verme gücüne sahip kişilerce konulduğu için kurallara uymaları gerektiğini düşünürler. Bu şekilde
çocukta kişilik gelişimi paralelinde ahlak gelişimi gerçekleşir. Çocuğun ilk evre ahlakı, bir tür
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baskı ahlakıdır; başkasının arzusunu sorgusuz bir şekilde yerine getirmeyi gerekli kılar. Piaget’in
bilişsel gelişim evreleri şunlardır (Morgan, 1981):
Duyusal Hareket Dönemi (0–2 yaş arası): Çocukların taklit, bellek ve düşünmeden
yararlanmaya başladığı, nesnelerin saklandıklarında yok olmadıklarını anlamaya başladığı,
tepkisel davranışlardan amaçlı davranışlara geçebildiği ve dairesel hareketlerde bulunmayı
yapabildikleri dönemdir.
İşlem Öncesi Dönem (2–7 yaş arası): Çocuğun derece derece dil gelişimi ve sembolik
biçimlerde düşünme yeteneği kazandığı, işlemleri tek bir yönde mantıki olarak düşünebilme,
bir başkasının görüş açısından bakabilmede güçlük çektiği, birlikte monologlar ve paralel
oyunlar oynamayı başarabildiği dönemdir.
Somut İşlemler Dönemi (7–11 yaşlar): Çocuğun somut problemleri mantıklı bir biçimde
çözebildiği, koruma yasalarını anladığı, sınıflama ve diziler oluşturabildiği, tersine
dönüşebilirliği (korunum ilkesi) anladığı ve kuralları izleyebildiği dönemdir.
Soyut İşlemler Dönemi (11–15 yaşlar): Çocuğun soyut problemleri mantıklı bir biçimde
çözebildiği, düşünmenin daha bilimsel bir düzeye ulaştığı, sosyal konular ve kimliğe ilişkin
ilgiler geliştirebildiği dönemdir.
Bilişsel Gelişim ve Medya (Ertürk, 2011)
0-2 yaş bilişsel gelişim ve medya etkisi
Piaget’in ilk dönemi olan duygu-motor döneminde (0-2 yaş) bebeğin düşünceleri onun
fiziksel aktivitelerine dayalıdır. Doğduğumuz andan itibaren dünyayı kavramamıza çerçeve
oluşturacak bilişsel şemalar geliştirmekteyiz. Şemalar; ilkel zihinsel yapılar, bilginin en temel
birimleridir. Şemalar çok çeşitli ve karmaşıktır. Şemayla bebek, dokunabilirim, yiyebilirim gibi
organize edebilir (Bayhan ve Artan, 2004) Medyarnın ilk bozucu etkisi bu şema oluşumunda
ortaya çıkar. Örneğin; televizyona bakan çocuk hızlı ve akıcı görüntülerden etkilenir ve bebeğin
kalıcı şemasal alışkanlıkları oluşturmasını güçleştirebilir. Bu dönem çocuğunun daha durağan ve
sakin zihinsel işlevlere gereksinimi vardır. Ancak dönem sonuna doğru, duyusal motor yolla,
karmaşık olmayan zihinsel faaliyetlere ulaşılır. Böylece bebek istemli olmayan hareketlerde
bulunabilir. Bellek az gelişmiş olmakla beraber bazı durumları ve nesneleri yordamaya başlar.
Gelişim ilk olarak duyuların kullanılması ile başlar, ikinci sırada motor hareketler ve devamında
üçüncü olarak da duyusal-motor yeteneklerin koordinasyonu başlar. Bebek bu dönemin sonunda
basit zihinsel faliyetlerde bulunabilir (Morgan, 1981).
Bu basit zihinsel faliyetler, henüz gelişmekte olan beyin fonksiyonlarına bağlı olarak artar.
Gelişmekte olan beyin, henüz bir yetişkinin beyinsel işlevlerini gerçekleştirememektedir. Bu
nedenle erken çocukluk dönemi beyin gelişimi açısından çok önemlidir. Örneğin; yetişkin algısına
uygun bir akış içermekte olan televizyon, hızlı geçişleri ve soyut yapısıyla bu dönem çocukların
algılarına uygun değildir. Çocuk içsel olarak anlamlar kuramadığı için bir şeyler inşa edememeye
başlar, böylece kopuk ve kesik dikkat aralıkları geliştirir. Medya ortamlarının bebeğin etkili
bağlantılar kurmasını sağlayan fiziksel beyin gelişimini etkileyerek, dikkatin sürekliliği üzerinde
bozucu etki oluşturması söz konusudur. Böylece çocuk ileriki dönemlerde gelişmekte olan
dikkatini yoğunlaştırma sürelerini ve beyinsel işlevlerini tembelliğe alıştırmaktadır (DeGaetano,
2003). Çocuklar için iki boyutlu sanal bir dünyaya bakmaları, üç boyutlu gerçek dünyayı-yaşamı
algılamalarından daha kolaydır. Sürekli değişen görüntüler, beyin işlevlerinin erken uyarılmasına,
bu da çocuğun inşa ettiği üç boyutlu algı sisteminin bozularak dikkat dağınıklığı oluşmasına zemin
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hazırlamaktadır. Çocukların dikkatlerini toparlayabilme süreleri kısadır. Örneğin; fragmanlar,
reklamlarda görülen bombardıman şeklinde hızlı geçişler, çocuğun hızlı geçişler yapmasına ve
yapılanmamış yanlış malzemeler almasına neden olur. Bu dönemde çocuklar dingin ve üç boyutlu
yaşanan dünya algılarını öğrenmelidir. Bu nedenle baby TV gibi daha yumuşak ve tekrarlı, bebek
algısına hitap eden tematik televizyon kanalları üretilmiştir. Aynı şekilde dvd, mp3 görüntüleri de
bu döneme özgü olarak hazırlanmaya başlanmıştır. Böylece bebeğin bilgi işleme süreci
yeteneğindeki gelişimiyle medya içerikleri hakkında bilgilenmesi bütünün parçalarını
tamamlamasını sağlayacaktır (Murray ve Murray, 2008). Zaman içinde çocuklar bir resmi,
nesneyi, görüntüyü, sesi ayırt edebilme becerilerini kazanırlar.
Zaman sınırı olmadan medya ürünleri ile karşı karşıya kalma durumunda, bu yaş
dönemindeki çocuklarda, konuşma, anlamlı jest ve mimikler, heceleme, agulama, ses çıkarma,
cümle kurma gibi gerekli olan fonksiyonların gelişiminde gecikmeler veya yetersizlikler
görülebilmektedir. Konuşmasını bilmeden televizyona bakan çocuk, ileriki yıllarda okumayı
öğrenmek için fazla çaba göstermemekte, zihinsel imgeleme yaratıcılığını azaltmaktadır (AAP,
1995).
Araştırmalar dikkat gelişimi paralelinde hazırlanacak çocuk programlarının çocuğun
zihinsel gelişimine yardımcı olabileceğini de ortaya koymaktadır. Buradaki ince çizgi yetişkin ve
çocuk beyin yapısı ve dolayısıyla dikkat ve algı süreçlerinin farklılığıdır. Çocukların dikkatini,
kamera hareketleri, müzik, özel efektler gibi reklamlarda ve fragmanlarda yer alan uyaranlarla
ekran karşısına çekmenin ters etki yaratacağı vurgulanmaktadır. Oysa, çocukta oluşması istenen
etki; içeriğin anlaşılması, konuşulanların tekrar edilebilmesi, ekrana yapışıp kalmadan istedikleri
zaman izlemeyi kesebilmeleri yolunda geliştirilen yaratıcı eğitsel programlarla gerçekleşebilir
(Singer ve Singer, 1998). Ebeveynlerin bebeklerini eğlendirip eğitilmesi konularında etkin ve
güvenli araçlara gereksinim duymaları özel çocuk ve bebek televizyonlarının/kanallarının
oluşması durumunu getirmiştir.
2-7 yaş bilişsel gelişim ve medya etkisi
Bu dönemi takip eden döneme yani 2-7 yaş arasına Piaget ve arkadaşları “işlem öncesi
dönem” adını vermişlerdir (Morgan, l981). Bu evrede çocuk, dile ve sembolik düşünce yeteneğine
sahiptir (l998). Ancak işlem öncesi düşünce henüz iyi organize edilmemiştir. Semboller ilkel
kullanımlarından, daha karmaşık kullanımlara bu dönem içinde geçmeye başlar ancak yine de
gerçek anlamda işlemden söz edilemez. Bu dönem çocuğunda analiz ve sentez yeteneği
gelişmemiştir. Somutluk dönemin en belirgin özelliğidir (Bayhan ve Artan, 2004). 3-4 yaşlarda
çocuklar dış dünyayı büyük ölçüde zihni semboler hâlinde tasarımlayabilecek güçtedir. Yetişkinler
ve yaşantıları ile serbestçe etkileşimde bulunabilirler ancak bu etkileşim ben merkezcidir. Zihinsel
olarak kendi üzerinde yoğunlaşmışlardır, başkalarının görüş açılarını kavrayamazlar. Piaget bu
dönemden mantık öncesi olarak söz eder (Yavuzer , l998). İşlem öncesi çocuk geriye
dönüşebilirliği yapamamaktadır yani bu dönemde bulunan çocuklar korunum ya da tersine (geri)
dönebilirlik işlemi için gerekli olan mantıksal düşünme yeteneğinden yoksundur (Morgan,1981).
Görüldüğü gibi hâlâ zihinsel yeterliliğin tamamlanmadığı bu gelişimsel dönemde de
kontrolsüz medya kullanımı zararlı olacaktır. Burada önemle üzerinde durulan konu, çocukların
bilişsel ve dil gelişimlerinin televizyondan doğrudan etkilenmekte olduğudur. Erken çocuklukta,
çok fazla televizyon izleyenlerin kelime öğrenme süresi, kötü yönde etkilenmektedir. Çocuklar 7
yaşından önce ne televizyonu ne kelimeleri ne de karmaşık öykü yapısını algılayabilmektedirler
(Singer ve Singer, 1998). Örneğin; bu dönemde çocuklar televizyonda gördükleri görüntüleri
tamamen somut olarak yorumlarlar. Yani çocuklarda henüz soyut düşünce gelişmediği için
televizyondan çocuğa doğru akan görüntüler olduğu gibi algılanır. Her şeyin kendi etrafında
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şekillendiği düşüncesine sahip olan çocuk algıladığı kadarıyla gördüklerini olduğu gibi yapmaya
çalışabilir. Geri dönüşebilirlik ve değişmezlik kavramları henüz gelişmediği için gördüklerinin bir
film veya hayal olduğunu anlaması oldukça zordur. Onun için bu görüntüler gerçektir. Hatta bazı
şeylerin nedeni olduğunu veya o öyle düşündüğü için televizyonda bu sahnelerin gerçekleştiğini
düşünebilir. Bu dönemde çocuktaki etkilenmeler hayat boyu çocuk için çok önemli izler
taşıyabilmektedir (Hargreaves ve Hargreaves, 1997; Thorn, 2008). Özellikle şiddet ve korku
ögeleri soyutlaştırılamadığı için ve gerçekleştiklerinde çocuk tarafından geri dönüşü imkânsız
olarak algılandığından bu durum, akla gelen görüntüler ve düşünceler ile günlerce onları rahatsız
edebilir.
7-12 yaş bilişsel gelişim ve medya etkisi
Piaget’nin “somut işlemler dönemi” olarak adlandırdığı 7-12 yaşlar arası çocuk,
düşüncelerinde önceki döneme göre daha esnek ve düşünce süreçlerinde daha mantıklıdır. Artık
kendi bakış açısıyla, bir başkasının bakış açısı arasında bağlantılar kurabilmeye başlamış ve
nedensel farklılıkları ayırt edebilmekte ancak, kimi zaman hâlen mantıksal sonuçlar çıkarmakta
zorlanabilmektedir (Bayhan ve Artan, 2004).
7-12 yaşlar arası çocuk gelişmeye başlayan soyut düşüncenin etkisiyle televizyondaki
görüntüleri erişkin düzeyine yakın bir biçimde yakalamaya başlar. Çocuğun bilişsel ve sosyal
düzeydeki büyük değişimi, algısal düşünceden sembolik düşünceye kayması ve bilgi işleme süreci
yeteneğindeki gelişimi ile birlikte medya içerikleri hakkında bilgilenmesi bütünün parçalarını
tamamlamasını sağlayacaktır. Analiz yeteneğinin gelişmesiyle birlikte ise birden fazla tutum ya
da boyut temelinde ayrımlanır ve genellemeler çocuğun kendi yaşantılarından yola çıkarak
belirlenir.
Özellikle okul dönemi çocukların televizyonu sevilen bir eğlence aracı olarak da gördüğünü
belirten Kapferer (l985), televizyon izlemenin dil gelişimini arttırdığı, kelime haznesini
geliştirdiği, belli bilgileri kazandırdığı, küreselleşmeyi oluşturduğu gibi, çocuk gelişimindeki
olumlu etkilerini öne çıkarmaktadır.
Televizyonun çocuk ve gençlerin okuma alışkanlıkları üzerindeki etkilerini inceledikleri
çalışmalarında Beentjes ve Tom Van der Voort, televizyonun okumaya ayrılan zamanı daraltmakla
birlikte, çocukları meraklandırarak onları okumaya yönlendirebileceğini iddia etmektedirler
(1989:70). Dikkat edilmesi gereken olumlu araştırma sonuçlarının okul çağı çocuklarından
alındığıdır. Televizyon ve kitap okuma arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma televizyonun
kitap okumaya ayrılan zamanı alması durumunda olumsuz etkiye dönüştüğü yolundadır.
Televizyon izleme, bilgisayar ve benzeri ortamlarda oyun oynama çocuğun okumaya karşı olan
ilgisini azaltabilir çünkü medya ortamlarından anlatılan bir öyküyü izlemek daha kolaydır. Burada
üzerinde önemle durulan nokta, hayal sürecidir. Medya ortamları genellikle hayali de kurgulamış
olarak çocuğa sunmaktadır. Oysa kelimeler düşünceleri hayale dönüştürür. Çocuk bir şeyi
okurken, kelimeleri ve harfleri tanır. İsterse tekrar okuyabilir isterse durabilir. Hayal edip okumaya
devam edebilir (Singer ve Singer, 1998). Artık çocukların kitap okumak için bile bilgisayarlarını
veya küçük elektronik araçlarını tercih ettikleri görülmektedir.
Bilişsel süreçler daha çok soyut bir düzeye doğru gelişirken soyut içerikler hakkındaki
bilgiler şekillenir. Bu dönem aile ya da arkadaşların bakışı ve yorumlarıyla düşünme yeteneğinin
şekillenebildiği bir süreçtir. Bu nedenle televizyon izleme davranışı sırasında ailenin verdiği
tepkiler, çocuğun bilişsel akıcılığını şekillendirebilecektir. Dolayısıyla, 7-12 yaş grubu çocukların,
bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine göre, stres etkenlerinin etkisinde kalışları arasında farklılıklar
göze çarpabilmektedir. Örneğin; 7 yaşındaki bir çocuk 11 yaş sonlarına doğru şekillenmeye
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başlayacak olan soyut işlemler dönemine henüz girmediği için beklenmedik olaylar, haberler
karşısında bir yetişkine göre daha çok şaşıracak, panik olacaktır. Öte yandan 12 yaş sonrasında,
bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine göre, görüntüleri daha mantıklı bir biçimde
değerlendirebilecektir (Slater ve ark. 2004). 12 yaş ve sonrasında çocuk bir yetişkinin bilişsel
yapısına paralel bir döneme girmiştir, muhakeme yeteneği gelişmiştir. Deneyimlerinin artması ile
yetişkin olma yolunda adımlar atmaya başlamıştır.
Çocukların zihinsel gelişimlerini yetişkinler kadar ileri düzeyde olmadığını anlatırken
televizyon izleyerek zihinsel becerilerini etkisizleştiren yetişkinlerde gözardı edilmemelidir.
Şirin’in (l999) aktardığı gibi “Televizyona getirdiği eleştirel bakışla adından söz ettiren Neil
Postman ve Martin Esslin gibi iletişimciler açısından televizyonda çocuk ve yetişkin arasında
ayrım yapmamız gereksizdir. Zaten mentaliteleri türdeş hâle getirmek, televizyonun doğasında
vardır.Televizyon programlarının on iki yaş mentalitesi için tasarımlandığı sözündeki kinaye, esas
kitlesi aile olması gereken televizyonun neden on iki yaş çocuğunun biliş düzeyini dikkate alarak
programlandığı paradoksunu gündeme getirmektedir.”

10.2. AHLAK GELİŞİMİ
Genel anlamda ahlak, bir grupta ya da belirli bir çevrede kabul edilen ortak davranışların
tümüdür denilebilir. Felsefi açıdan düşünüldüğünde ise ahlak Hançerlioğlu’nun da (1989:20)
belirttiği gibi, “Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını
belirleyen ve inceleyen bilim.” olarak ifade edilebilir. Devellioğlu’na (1986:20) göre ise ahlak,
“İyilik etmek ve kötülükten çekinmek için takibi lazım gelen usul ve kaideleri öğreten ilim.”
demektir.
Ahlakın uygulamadaki karşılığı olan “iyi davranış”, davranışların ahlak kuralları açısından
değerlendirilmesine olanak vermektedir. Bu şekliyle ahlak, yaşamımızın başlangıcından itibaren
hayatımızın her kesitinde varlığını, belli değerler ya da kurallar olarak sürdürmektedir. Ancak bir
dönem sonra bu kurallar ya da değerler dizgesi sorgulanmaya başlanır. Bu sorgulama, ahlak
kurallarının anlamını, iyi ile kötünün neler olduğunu, ahlakın amacını, uymanın veya
yükümlülüğün kökenlerini araştırma biçimine dönüşür ve düşünce hâline gelir. İşte bu düşünce
ahlak kavramının ikinci anlamını teşkil eder. Ahlak felsefesi anlamındaki bu ahlak (ethigue),
kurallar üzerinde felsefi bir düşünmedir. “Şu hâlde ahlak kavramının bir düzgüsel (normatif) yanı
bir de düşünsel (refleksif) yanı vardır. Düzgüsel bakımdan ahlak, davranışımızı uydurmamız
gereken kurallar bütünüdür. Düşünsel bakımdan ahlak yani felsefi, eylem ilkeleri ve değerler
temeli üzerinde eleştirel düşünceler bütünüdür (Onur, 1976:3).”
Her ahlak ilettiği değerlerin, kuralların değişmez kural olduğuna inanır. Ahlakın bireylere,
ülkelere, çağlara göre değiştiği söylenmesine rağmen ahlakın mutlak olduğu söylenebilir. Hiçbir
ahlak kendi kurallarının göreli ve değişebilir olduğunu kabul etmez; böyle bir durum kendi
varlığını yadsımaktadır. Heimsoeth’un (1957:5) ifadesiyle “Ahlak nerede ortaya çıkarsa çıksın,
nerede hayatı şekillendirirse şekillendirsin, kendisini mutlak diye kabul eder (Onur, 1976:4).”
Ahlak gelişiminde toplumsallaşmanın önemli bir rolü vardır. Bu toplumsallaşma süreci
içinde çocuk, toplum kurallarını iyi ve kötüyü içselleştirerek öğrenir.
Okul döneminde çocukların kavramları değişmeye başlar. Anne babadan öğrenilen iyi- kötü
ve doğru-yanlış yavaş yavaş düzenlenir. Çocuklar kuralların, durumsal gereksinimlere bağlı olarak
değişebileceğine inanırlar. İç ahlak düzeyine ulaştıklarında, insanların bir şeyi akıl yoluyla
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çözmekte, tartışmakta ve değiştirmekte, kuralları yeniden yapmakta anlaşabildiklerini
anlayabilirler (Bayhan ve Artan, 1981).
Çocuğun ahlak gelişimi, dışsal ve içsel süreçlerden etkilenirken çocuğun ailesi, içsel bir
yapılanmayla sosyalleşme sürecini hızlandır; medya içinde yaşadığı toplumsal alanı temsil gücü
ile dışsal bir yapılanma süreci oluşturur. Ahlaki düşüncelerin gelişimi başkalarına nasıl
davranacağımızı tayin etmede, köklü tutumlarımızın oluşumunda önemli bir rol oynar.
Sosyal psikoloji alanında ahlak gelişimi bilişsel, duygusal-güdüsel etkenlere dayandırılarak
açıklanmaktadır. Ahlak gelişimi hem bilişsel hem de kişisel gelişim süreci içinde ele
alınmaktadır. Bu konuda yapılan açıklamalar üç başlık altında toplanabilir (Kağıtçıbaşı,
2004:327):
1. Freud’un Ahlak Gelişimi Yaklaşımı
2. Cezalandırma Türünün Vicdan Gelişimine Etkisi
3. Bilişsel Yaklaşımlardan Piaget ve Kholberg’in Ahlak Gelişimi Yaklaşımı
Freud, ahlak gelişimini duygusal güdüsel bir süreç olarak ele almıştır. İd-ego-süperego
ilişkilerindeki denge kavramına bağlamaktadır . Ana-babanın standartları çocuk tarafından
benimsenerek bir iç kontrol sisteminin geliştirilmesi vicdan gelişimi hipotezleridir.
Cezalandırma türünün vicdan gelişimine etkisi üzerinde duran araştırmalar sonucunda, fiziksel
cezanın çocukta zayıf vicdan gelişimi, yani yetersiz iç kontrol oluşturduğu ortaya konmuştur.
Çocuk fiziksel ceza ile suçunun karşılığını ödemiştir. Kızgınlık hissetmektedir. Kendi yaptığının
yanlış olduğunu düşüneceğine karşısındakini suçlar. Tekrar eden cezalar sonucu çocuk, taklit
ederek fiziksel şiddet kullanmayı öğrenir, böylece saldırganlığın temelleri atılır. Bazı durumlarda
çocuk fiziksel şiddet türünde bir ceza ile karşılaşmayabilir. Fiziksel olmayan psikolojik disiplin
türü olan bu ceza türünde, sevgi esirgeme (konuşmamak, aldırmaz tavır, artık seni sevmiyorum
vb.) söz konusudur. Dövme gibidir. Döverek cezalandırmaktan farkı, fiziksel olmayıp psikolojik
olmasıdır. Kanıt göstererek inandırma yönteminde ise yaptığı yanlışa dikkat çekilir, çocuğun
kendini bir başkasının yerine koyması sağlanır(empati). Böylece pişmanlık duygusunun vicdan
gelişimine, iç kontrole yol açması sağlanmaya çalışılır. Özellikle bir başkasının durumunu
anlamak, bilişsel bir süreçtir. Bu bakımdan ahlak gelişiminde bilişsel süreçler ön plana çıkmıştır.
Piaget ve Kholberg kural, yasa ve daha yüksek ilkelerin öğrenilmesini içeren bilişsel
yaklaşımları ortaya atmışlardır.
10.2.1.Piaget’in Ahlak Gelişimi
Piaget çocukların ahlak gelişimi hakkında çalışan ilk araştırmacıdır. Ahlak kavramını iç ve
dış ahlak olmak üzere iki kavramla açıklamaktadır. Okul öncesi çocuklarda doğru ve yanlışla ilgili
fikirler oldukça somuttur. Bu yaştaki çocuklar için uyulan kurallar iyi, uyulmayan kurallar kötüdür
(Bayhan ve Artan, 1981). Piaget değişik yaşlardaki çocukların düşünce ve problem çözümlerinde
niteliksel farklılıklar gösterdiklerini ileri sürmekte niyete bağlı davranış kavramına dikkat
çekmektedir.
Her çocuk belirli bir evrensel devre dizisinden geçerek bilişsel gelişmesini tamamlar. Her
devrede bir önceki devrenin bir sentezi yapılır. Gittikçe soyutlaşır. Dışa bağlı devrede ahlaki
gerçekçilik söz konusudur. Kurallar kesindir. Uyulur. Özerk devrede ise kuralların duruma göre
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değişebileceği anlaşılmıştır. Esnektir. Hatayı yapan kişinin niyeti çok önemlidir. Küçük yaşlardaki
ahlak anlayışı, kuralların mutlak ve nesnel olduğu varsayımına dayanmaktadır. Yaş büyümesiyle
birlikte, yetişkinlerin kurduğu bu kuralların kişiye ve duruma bağlı olabileceği fikri ve davranışın
altında yatan niyetin önemi ortaya çıkmaktadır. Piaget ceza çekici ve telafi edici ceza türlerini
ayırt etmiştir. Ceza çekici ceza, bir hata yapanın bu hata karşılığı cezasını çekmesi demektir. Bir
başkasına verilen zarar karşılanırsa örneğin; çocuk camını kırdığı dükkanın cam parasını
harçlıklarından toplar ve biriktirirse telafi edici ceza ile karşılaşmış olur. Bu ceza türü daha yüksek
düzeyde ahlak gelişimine uygundur (Kağıtçıbaşı, 2004:233).
Piaget, bilişsel gelişim için geçerli olan ilkelerin ahlaki gelişim için de geçerli olduğunu
ifade etmiştir. Piaget sunduğu iki öykü arasındaki ilişki ile ilgili sorular hazırlamış ve verilen
cevaplara göre ahlaki gelişimi evrelere ayırmıştır. Bu evrelerden birincisi dışa bağımlı ahlak
evresi, ikincisi özerk ahlak evresidir. Piaget’e göre dışa bağımlı ahlak evresi 10 yaşına kadar
sürer ve birey ahlaki yargılar bakımından dışa bağımlıdır. Özerk ahlak evresinde ise çocuk daha
bağımsızdır, kuralların değişmezliğini değil, bir anlaşma sonucunda mevcut kuralların yeniden
düzenlenebileceğini düşünür.
Örnek hikâye: 1
1. Ali odasındayken annesi onu yemeğe çağırır. Fakat Ali annesinin çağırdığı
odadan içeri girerken kapının arkasındaki sandalyede bulunan 15 tabağı kırar.
2. Mehmet annesi evde yokken kavanozdan şeker almak ister. Kavanoz yüksekte
olduğu için sandalyeye çıkar. Ancak kavanozu almaya çalışırken düşürür ve
kavanoz kırılır.
Örnek hikâye: 2
1- Emre isminde küçük bir çocuk babasının masanın üzerinde unuttuğu dolma
kalemi ile oynamaya başlar. O sırada da masa örtüsünü küçük bir damla
mürekkeple lekeler.
2- Can isminde başka bir çocuk da babasının masanın üzerinde bıraktığı dolma
kalemin mürekkebinin bittiğini görür. Babasına yardımcı olmak için kaleme
mürekkep doldurmak isterken mürekkep şişesine eli çarpar, masa örtüsü üzerinde
kocaman bir leke oluşur.
Piaget, bu hikâyelerin çocuğa anlatıldıktan sonra hangi çocuğun daha yaramaz olduğunun
belirtilmesini ister. 10 yaşından küçük çocuklar tabak sayısını çok olmasından etkilenerek Ali’nin
daha yaramaz olduğunu söylerler. Çünkü bu dönemde niyet önemli değildir, önemli olan zararın
büyüklüğüdür. Bu nedenle özellikle sınıf öğretmenlerinin bu dönemde çok dikkatli olmaları
gerekir. Çünkü bu dönem çocukları yapılan suçun fiziksel büyüklüğüne bakarlar ve niyet ne olursa
olsun bu tür işlenen suçların daha çok cezalandırılacağını beklerler. Mehmet’in yaptığını ise büyük
çocuklar (10 yaş üstü) daha suçlu bulurlar. Çünkü bu dönem çocukları özerk dönem
içerisindedirler. Bu dönemde suçun fiziksel büyüklüğünden çok onun arkasındaki niyete bakılır.
Sonuç olarak 10 yaşından küçükler zararın büyüklüğüne, 10 yaşından büyük çocukların ise niyete
baktıkları anlaşılmaktadır.
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İkinci hikâyede de 10 yaşın altındaki çocuklar lekenin büyüklüğüne bakarak Can’ı suçlu
bulurlarken, Emre’yi lekenin küçüklüğü nedeniyle suçsuz bulmuşlardır. 10 yaşın üzerindeki
bireyler ise olaydaki niyete bakarak Emre’yi suçlu, Can’ı suçsuz bulmuşlardır.

10.2.2. Kohlberg’in Ahlak Gelişimi
Kohlberg, Piaget’in kuramını geliştirmiştir. Piaget gibi, kültürel sınırları aşan, doğal olan ve
bilişsel temele dayanan ahlak gelişimi evreleri üzerinde durmuştur. Kohlberg de Piaget gibi ahlaki
gelişim sürecinin değişmezliği ve evrenselliği esastır.
Lowrence Kohlberg New York Bronxville’de 1927 yılında doğmuş ve 1948
Şikago Üniversitesinde eğitim görmüştür. 1958 yılında onun doktora incelemesi
ahlak konusunda yeni düzey teorileri araştırması olmuştur . Kohlberg, ahlaki
gelişimde zihinsel (cognitive) etkenler üzerinde önemle duran ve gelişim
kavramını buna göre oluşturan araştırmacılardan biridir.
Kohlberg, çocuğa ahlaki ikilemler içeren durumları hikâye ederek çocuğun tepkisini (yargısını)
değerlendirmektedir. Kohlberg kuramsal çıkmazlar kullanır. Çocuklara anlatılan bütün hikâyeler
felsefidir. Çünkü ona göre her çocuk kendi içinde bir ahlak felsefecisi olarak düşünülmelidir.
Anlatılan bir ahlaki ikilem hikâyesi şöyledir:
“Avrupa’da bir kadın kansere yakalanmış ve ölmek üzeredir. Doktorlar onu tek bir
ilacın kurtarabileceğini söylerler. İlaç o şehirde bir eczacının bulduğu bir tür
radyumdur. Eczacı ilaç için maliyetinin on katı olan 2000 dolar fiyat istemektedir.
Kadının kocası Heinz tanıdığı herkesten borç isteyerek ilaç parasının yarısını
toplayabilmiştir. Heinz eczacıya karısının ölmekte olduğunu söyleyerek ilacı
kendisine satmasını, paranın geri kalanını daha sonra tamamlayacağını söyler.
Ancak eczacı “Hayır, ilacı ben buldum ve ondan para kazanacağım.” diyerek ilacı
satmayı reddeder. Heinz de ümitsizlikten eczacının dükkanına girip eşi için ilacı
çalar. Kocanın bunu yapması gerekir miydi?
Hikâyelere verilen yanıtlar, çoğunlukla sorunun güdü, amaç, sorumluluğun dağılımı gibi
bir ya da birkaç genel ögesine ilişkindir. Kohlberg çocukların hikâyelere verdikleri cevaplara göre
üç ayrı düşünme tipi, yani düzeye ve bu düzeyleri de kendi içinde ikişer evreye ayırmıştır.
Bu gelişimsel açıklamada Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre, ahlak, doğru ve
yanlışın geleneğin ana ilkelerince belirlendiği veya toplumun kendi üyelerinden bekledikleri şey
anlamına gelen geleneksel bir terimdir. Kendi içinde iki devreye ayrılan üç düzeyden oluşur. Bu
devreler giderek yükselen bir ahlak anlayışını içeren üç düzey ve bunların her birindeki iki devre
ile belirlenir (Kağıtçıbaşı, 2004):

I: Gelenek Öncesi Düzey (Ceza-ödül önemli):
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Bu düzeyde kültürünün getirdiği iyi ve kötü, doğru ve yanlış kavramlarına açıktır, ortak davranış
kurallarına uyar.
1. Devre: İtaat ve Ceza Yönelimi (Davranışın sonuçları önemli, başını belaya sokma.).
Ceza ve İtaat Dönemi: Bu evrede davranışın sonucunda doğruluğuna ve yanlışlığına
bakılır. Birinci evre son derece ilkel özellikler taşır. “Sorunlara fiziki cezalarla çözüm
arar.” Bu evreye ilişkin örnek olarak, trafik polisinin olmadığı bir kavşakta kırmızı ışıkta
geçen sürücünün davranışı veya sınavda hocasının görmeyeceğini anlayan öğrencinin
kopya çekmesi verilebilir.
Bu evredeki birey, Henz hikâyesinde Henz’in suçlu olduğunu ve polisin onu yakalayarak hapse
atacağını düşünür.
2. Devre: Saf Çıkarcı Yönelim (Sen bana yardım et, ben de sana edeyim.). Gelenek
öncesi özellikler taşımakla birlikte ikinci evre birinci evreye oranla daha gelişmiş
özellikler gösterir. Bu evrede göze göz, dişe diş anlayışı hakimdir. Kurallara,
ihtiyacı karşıladığı sürece uyulur. Bu dönemdeki birey için her şey karşılıklıdır.
“Bu dönemde ‘doğru’ olan şey, diğer insanların ihtiyaçlarını da dikkate alan,
somut ve karşılıklı adil alışveriştir. Bu evredeki kişi ne kadar verirsem o kadar
almalıyım.” anlayışına sahiptir.
Bu evredeki birey, Henz hikâyesinde Henz’in suçsuz olduğunu çünkü hırsızlığı karısı için
yaptığını ve bir kocanın karısı için bunu yapması gerektiğini düşünür.
II: Geleneksel Düzey: (Referans grubunun doğruları, sadakat, özdeşleşme) Bu düzeyde ailenin,
grubun kişiden beklediği davranışlar kişinin kendi inançları kadar değerlidir. Uzlaşmadan öte bir
benimseme söz konusudur. Geleneksel düzey, ahlak gelişiminin tam ortasında yer alır ve ahlaki
muhakeme hiyerarşisinde iki ara aşamayı (3. ve 4. aşamaları) içerir. Muhakemesi üçüncü aşamada
olan bir kişi iyi davranışı, başkalarını memnun etmek ve onlara yardım etmekle eşit sayar;
ailesinin, arkadaşlarının ve komşularının beklentilerini yerine getirmesi gerektiğine inanır. İyi
insanlar, hayatlarında önemli şahsiyetlere karşı saygılı ve kibardırlar. Muhakemesi dördüncü
aşamada olan bir kişi, gerçek bir kavrama gücüne sahip, yasalara saygılı, birtakım kural ve
düzenlemelere isteyerek boyun eğen biridir. Hukuk; kurallara uygunluk ve adaleti yalnızca bize,
arkadaşlarımıza ve tanıdığımız insanlara değil, bunun yanında kendileriyle belki de hiç ilişkimiz
olmayan insanlara da temin eder. Hukuk, herkese eşit davranır; bu anlayış da barış ve uyum içinde
birlikte yaşayan, yasalara saygılı vatandaşları meydana getirir. Bilindiği gibi, kuralları olmayan,
herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmayan ve yasaları olmayan bir toplumun varlığı mümkün
değildir.
3. Devre: İyi Çocuk Eğilimi: (İyi davranışı başkaları takdir eder ve onaylar.
Güven, saygı, sadakat, minnettarlık önemlidir. (Normlara uyma) Bu evrede
kişiler arası uyum ya da “iyi kız, iyi oğlan” yönelimi iyi davranış, başkalarını
hoşnut kılan, onlara yardım eden ve onlar tarafından beğenilen davranıştır.
Çoğunluğun davranışıyla ya da doğal davranışla stereotipik bir uzlaşım vardır.
Kibar olarak takdir edilmek önem kazanmıştır. Bu evrede iyi vatandaş vergi
ödemelidir; iyi çocuk anne ve babanın koyduğu kurallara uyar ve ona göre
hareket eder.
Bu evredeki birey, Henz hikâyesinde Henz’in suçlu olduğunu çünkü toplumdaki insanların
onu ayıplayacağını düşünür.
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4. Devre: Kanun ve Düzen Eğilimi: Yerleşmiş kurallar ve sosyal düzen
eleştirmeden korunmalıdır. Yasa ve kural yönelimi vardır. Otoriteye ve
kurallara uyma ve toplumun isteklerini yerine getirme yönelimi başlamıştır.
Kurallara uymanın nedeni, toplumsal sistemin-düzenin korunmasıdır. Bu
dönemdeki birey öğrencinin kopya çekmemesi gerektiğinimçünkü kopya
çekmenin kurallara aykırı olduğunu savunur; hiç kimse vergisini ödemese
de vergi ödeneği, kanunlar emrettiği için ödeme yanlısıdır.
Bu evredeki birey, Henz hikâyesinde Henz’in suçlu olduğunu çünkü Henz’in kanunlara
aykırı davrandığını ve toplumsal düzeni bozduğunu düşünür.
III: Gelenek Üstü (Özerk ya da İlkeli) Düzey: Kişi kendi seçtiği ahlak ilkeleri üzerine yargılarda
bulunur. Gelenek sonras ı(postconventional) düzey yönünde ilerleyen yetişkinler (5. ve 6. Aşama),
önceki dört aşama boyunca gelişme kaydederek, kendi şahsi ilgilerinin (gelenek öncesi), ait
oldukları sosyal gruplar ve aile tarafından konulan kuralların (geleneksel) ötesini görebilme
gücüne ulaşırlar. Böylece, dünyanın her yerinde ve herkese uygulanabilecek evrensel ilkelere
dayalı kararlar alabilecek bir duruma gelirler. Beşinci aşama, alternatif sosyal sistemler arasında
rasyonel bir tercih yapma imkânı verir ve yeni yasaların ve düzenlemelerin yapılmasında rehberlik
sağlar. Yani insanın hukuk için değil, hukukun insan için yapıldığını anlama söz konusudur.
Altıncı aşamadaki akıl yürütme ırka, millete, sosyo-ekonomik duruma veya ait olduğu topluma
bakmaksızın, her insan tarafından değer verilen ve saygı duyulan etik ilkelere bizzat kendi tercihi
ile zorunlu bağlılığın bir örneğini oluşturur. Bu durumda gelenek sonrası düzey, doğru ve yanlışı
yargılamaya izin verir fakat bunu kişinin kendi çıkarları (gelenek öncesi düzey) ya da bir grup için
en iyinin ne olduğu (geleneksel düzey) açısından değil, dünyanın her yerindeki insanların
saygınlığını esas alan bir açıdan yapar. Bu yüksek seviyedeki bir kişi, kendini davranışların
sonuçlarıyla yönlendiren bir kişiden (1. ve 2. Aşama) toplumun dediği şeyin doğru olduğuna (3.
ve 4. Aşama) ve nihayet bütün insan soyuna uygulanabilecek bütünleşmiş bir değerler kümesine
sahip, kendi kendini yöneten sosyal açıdan duyarlı ve sorumlu bir kişi (5. ve 6. Aşama) olmaya
kadar ahlaki muhakeme açısından bir gelişim süreci yaşamaktadır.
5. Devre: Kontrat ve Yasaya Uygunluk Eğilimi: (Doğru davranış, insan hakları
ve toplum yararı gözetilerek toplum tarafından kabul edilen davranıştır.
Yasaları değiştirebileceğine inanır.) İyi eylem, tüm toplum tarafından kabul
edilmiş normlara göre tanımlanır. Yapılan anlaşmalar hayat ve özgürlük gibi
temel insan hakları ile çelişmedikçe “iyi” veya “kötü” olarak
nitelendirilmezler. Temel hakları çiğneyen anlaşmalar ahlak açısından
taraflar isteyerek girmiş olsalar bile geçersizdir. Örneğin; insanın
sömürülmesi ve kölelik sistemi taraflar arasında anlaşma olsa bile kabul
edilemez.
“Yaşama, özgürlük gibi temel insan hak ve özgürlüklerini, çoğunluğun görüşüne ters
düşse bile korumaktır.” Bu evredeki anlayışa göre, hiçbir yasa bir insanın ölümüne
neden olabilecek uygulamayı meşru gösteremez. Ancak aynı zamanda kimse de çalma
hakkına sahip değildir.

6. Devre: Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi: En yüksek devrede doğru ve yanlış,
sosyal düzenin yasa ve kurallarıyla değil, kişinin kendi vicdanıyla ve kendi
geliştirdiği ahlak ilkeleriyle tanımlanır. Soyut ilkelerdir. Evrensel insan
hakları, adalet ilkeleri, insana saygı gibi… Evrensel ilkeler evresinde, kişisel
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ahlaki değerler, toplum kurallarına göre soyut özelliklere dayanır. Altıncı
evrede hayatın değeri, her türlü kişiler arası ilişkiden ötede, kategorik
zorunluluk olarak kabul edilir. Bu evrede evrensel etik ilkelerine yönelim
vardır. Söz konusu hayatın değeri olduğunda bunun kime ait olduğu, ne tür
bir ilişki, yakınlık veya sözleşme çerçevesinde olduğu önemli değildir. Bu
evrede aşağıda belirtilen değerler gelişir.
1. Kendini olayda yer alan herkesin yerine (kendi dahil) koyarak
isteklerini tartmak.
2. Daha sonra olayda hangi kişinin yerinde olacağını bilmediği bir
durumda yine aynı kararı verip vermeyeceğini düşünmek.
3. Daha sonra da tersine çevirebilir, karar doğrultusunda davranmak
durumundadır.
Kohlberg denekleri arasında filozoflar dışında altıncı evre doğrultusunda yargıya
rastlanmadığını ancak beşinci evre özellikleri gösteren yargı geliştiren deneklere altıncı evre
özellikleri gösterildiğinde deneklerin altıncı evreyi tercih ettiklerini belirtmektedir.
Okul öncesi dönem (3-7 yaş), neyin hayal neyin gerçek olduğunun ayırt edilemediği bir
dönemdir. Saldırgan davranışlar sergileyen televizyon kahramanları filmin sonunda somut bir ceza
almamakta, kanlı bilgisayar oyunlarındaki kahramanlar sürekli yeniden dirilerek savaşa devam
etmektedir. Bu dönem çocukları henüz bilişsel gelişim olarak somut düzeyde oldukları için yanlış
davrandıkları ve toplum kurallarına uymadıkları için ceza alması gereken kahramanların,
cezalandırıldıklarını görmedikleri için bunu somutlaştıramazlar. Bu tür kahramanların
davranışlarını örnek alıp modelleyebilir veya şiddet sahnelerinden dolayı korku ve kaygı
yaşayabilirler (Silvern ve Williamson2002).
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Uygulamalar
İnsan hakları ve çocuk hakları üzerine araştırma yapın
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Uygulama Soruları
Çocuk hakları bildirgesinin içeriğinde neler yeralmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm içinde bilişsel gelişim ve ahlak gelişiminin tutumların oluşum süreci üzerindeki
gelişimsel etkisi ele alınmaktadır. Tutumlar gözlemlenemez ancak tutumlar davranışlara
yansıdığında gözlemlenebilir. İnsanlar inançları ve tutumları sayesinde çevresel olayları
değerlendirir ve bir karara varırlar.
Piaget’e göre zihinsel ya da bilişsel süreçler çocuğun dünyayı anlamasını sağlar yani
çocuğun dünyayı anlamasını sağlayan bilişsel süreçlerdir. Piaget değişik yaşlardaki çocukların
düşünce ve problem çözümlerinde niteliksel farklılıklar gösterdiklerini ileri sürmekte, niyete bağlı
davranış kavramına dikkat çekmektedir
Ahlak, yaşamımızın başlangıcından itibaren hayatımızın her kesitinde varlığını, belli
değerler ya da kurallar olarak sürdürmektedir.Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre, ahlak,
doğru ve yanlışın geleneğin ana ilkelerince belirlendiği veya toplumun kendi üyelerinden
bekledikleri şey anlamına gelen geleneksel bir terimidir.
Kohlberg, Piaget’nin kuramını geliştirmiştir. Piaget gibi, kültürel sınırları aşan, doğal olan
ve bilişsel temele dayanan ahlak gelişimi evreleri üzerinde durmuştur. Kohlberg’de, Piaget gibi
ahlaki gelişim sürecinin değişmezliği ve evrenselliği esastır.
Biliş, inanç ve tutumların oluşma biçimi, hızı ve niteliği üzerinde önemli etkiler
yapmaktadır. Ahlak duygulara hitap ettiği için inançlar üzerinde etkisi büyüktür. Aklın onayladığı
inanç ve tutumların yanında vicdana dayanan inanç ve tutumlardan da bahsetmek gerekmektedir.
Tutumların oluşmasına neden olan, sosyal gelişimin önemli bir yönü de neyin doğru neyin
yanlış olduğunu inceleyen ahlak gelişimidir. Ahlaki düşüncelerin gelişimi başkalarına nasıl
davranacağımızı tayin etmede önemli bir rol oynar. Ahlak gelişimi bilişsel gelişimle paralel ilerler
ve bazen bilişsel gelişimin bir parçası olarak düşünülür. Doğru ve yanlış davranış biçimi geliştirme
ve ahlak gelişimi doğrultusunda bakıldığında ahlak gelişimi açısından medya etkilerinin önemi
kaçınılmazdır.
Ahlak, insanlardaki ben ve sen bağlantısından ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ahlak
iletişimsel bir olgudur. Ahlak olgusunun iletilebilir olma niteliği, ahlak eğitimine olanak veren
temel bir niteliktir. “Ahlak, bir kurallar sistemidir ve ahlakiliğin özünde bireyin bu kurallara
duyduğu saygı vardır. Çocuk saygı duyulması gereken ahlaki kuralları büyük oranda
yetişkinlerden, bir başka deyişle hazır olarak alır.”
Piaget ve Kohlberg ahlak gelişiminin bilişsel gelişim ile paralellik gösteren bir yaklaşım
içerisinde oluştuğunu açıklamışlardır. Piaget’nin ahlak gelişimi kuramı, birbirinden farklı
nitelikler taşıyan ve hiyerarşik bir sıra izleyen iki dönemden oluşmuştur. Bu dönemlerden ilki dışa
bağımlı dönem, ikinci ise özerk dönemdir.
Kohlberg’in ahlak gelişim kuramının önce üç düzeye ayrıldığı görülür. Bu üç düzey de
kendi içlerinde ikişer evreye ayrılmıştır. Bu evrelerin toplamı altı tanedir. Bu evreler gelenek
öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olarak adlandırılmıştır. Aşamalardan her biri kendinden bir
önceki ve bir sonraki evrelerden izler taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1. ……… dünyamızı anlamayı ve öğrenmeyi içeren zihinsel etkinlikler anlamına gelir.
Yaklaşık olarak düşünme ile eş anlamlıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Biliş
Gelişim
Tutum
Propaganda
İletişim

2. ……… tarafından gelişim evreleri bilişsel gelişim basamakları olarak ele alınmıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Piaget
Heider
Pavlov
Milgram
Sherif

3. Çocukların taklit, bellek ve düşünmeden yararlanmaya başladığı, nesnelerin
saklandıklarında yok olmadıklarını anlamaya başladığı, tepkisel davranışlardan amaçlı
davranışlara geçebildiği ve dairesel hareketlerde bulunmayı yapabildikleri dönemdir.
Yukarıda açıklaması yapılan metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duyusal Hareket Dönemi
b) İşlem Öncesi Dönem
c) Somut İşlemler Dönemi
d) Soyut İşlemler Dönemi
e) Gelişim ve medya etkisi
4. Çocuğun derece derece dil gelişimi ve sembolik biçimlerde düşünme yeteneği kazandığı,
işlemleri tek bir yönde mantıki olarak düşünebilme, bir başkasının görüş açısından
bakabilmede güçlük çektiği, birlikte monologlar ve paralel oyunlar oynamayı başarabildiği
dönemdir.
Yukarıda açıklaması yapılan metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)Duyusal Hareket Dönemi
b) İşlem Öncesi Dönem
c) Somut İşlemler Dönemi
d) Soyut İşlemler Dönemi
e) Gelişim ve medya etkisi
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5. ………. yaşlar arası çocuk gelişmeye başlayan soyut düşüncenin etkisiyle televizyondaki
görüntüleri erişkin düzeyine yakın bir biçimde yakalamaya başlar. Çocuğun bilişsel ve
sosyal düzeydeki büyük değişimi, algısal düşünceden sembolik düşünceye kayması ve bilgi
işleme süreci yeteneğindeki gelişimi ile birlikte medya içerikleri hakkında bilgilenmesi
bütünün parçalarını tamamlamasını sağlayacaktır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

2-7 yaş
7-12 yaş
9-13 yaş
14-16 yaş
17-20 yaş

6. Bu dönemi takip eden döneme yani …… yaş arasına Piaget ve arkadaşları “işlem öncesi
dönem” adını vermişlerdir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

2-7 yaş
7-12 yaş
9-13 yaş
14-16 yaş
17-20 yaş

7. Özellikle okul dönemi çocukların televizyonu sevilen bir eğlence aracı olarak da
gördüğünü belirten …….. televizyon izlemenin dil gelişimini arttırdığı, kelime haznesini
geliştirdiği, belli bilgileri kazandırdığı, küreselleşmeyi oluşturduğu gibi, çocuk
gelişimindeki olumlu etkilerini öne çıkarmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Piaget
Heider
Pavlov
Kapferer
Sherif

8. ……. bir grupta ya da belirli bir çevrede kabul edilen ortak davranışların tümüdür
denilebilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ahlak
b) Toplum
c) Norm
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d) Düzen
e) Kural
9. ……. ifadesiyle “Ahlak nerede ortaya çıkarsa çıksın, nerede hayatı şekillendirirse
şekillendirsin, kendisini mutlak diye kabul eder.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Piaget
Heider
Pavlov
Kapferer
Heimsoeth

10. Çocukların ahlak gelişimi hakkında çalışan ilk düşünür hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Piaget
Heider
Pavlov
Kapferer
Heimsoeth

Cevaplar: 1)a,2)a,3)a,4b,5)b,6)a,7)d,8)a,9)e,10)a
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11. TUTUM DEĞİŞTİRME SÜRECİNDE
ETKİLEYİCİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ
(Propaganda ve İknaya Başlarken)
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Bu bölümde neler öğreneceğiz?

11.1.Mesajı Öğrenme Tezi
11.1.1. Etkileyici İletişimin Dört Temel Ögesi
11.2.Bilişsel Tepki Tezi
11.2.1.Etkileyici İletişimin Amacı Ve Ona Direnme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kitleler, iletişim ve propagandadan geniş çapta etkilenmektedir.
Bir kaynaktan bir hedefe yöneltilen tutum ve davranışı değiştirme amacını taşıyan tek yönlü
haberleşme burada söz konusudur.
Davranışçı yaklaşım açısından etkileyici iletişim, tutum, öğrenme ya da yeniden öğrenme
(tutum değiştirme) süreci olarak ele alınmıştır.
Bir iletişimin ne kadar etkileyici olabileceğini belirleyen; mesajın kaynağına ait özellikler,
iletişimle (mesajla) ilgili özellikler, hedef ögesinin özellikleri, ortamın özellikleri olmak
üzere dört faktör vardır.
Etkileyici iletişim, bir sosyal etki olgusu olarak kaynak, iletişim, hedef ve ortam ana
ögelerinden oluşmaktadır.
Etkileyici iletişim “merkezi” ve “çevresel” olmak üzere iki farklı yoldan gerçekleşir.
Eğer kişi, mesajı dinleme ve mesaj hakkında düşünme yolunu seçiyorsa iletişim, merkezi
yoldan gerçekleşecektir.
Bu durumda kişi, mesajın gücünü ve akılcılığını değerlendirecek ve mesajın içeriğinin kendi
düşüncesiyle uyuşup uyuşmadığını gözden geçirecektir.
Eğer kişi, mesaj üzerinde düşünmek istemiyor veya herhangi bir nedenden ötürü
düşünemiyorsa ikna, çevresel yoldan gerçekleşecektir.
Tüketici davranışları açısından ikna edici iletişimle hedef kitlenin tutumunda üç tür
değişiklik sağlanması amaçlanır: Hedef kitlede markaya yönelik yeni bir tutum geliştirmek,
hedef kitlede markaya yönelik var olan olumlu tutumun şiddetini artırmak, hedef kitlede
markaya yönelik var olan tutumu değiştirmek.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Etkileyici İletişim

Kazanım
Etkileyici iletişim kavramını tanımak,

Propagandaddan daha geniş bir başlık olarak
etkileyici iletişim

Etkileyici iletişimin, propagandadan daha geniş bir
kavram olduğunu bilmek,

İkna ve propaganda ilişkisini etkileyici
iletişim açısından incelemek

Etkileyici iletişimin ikna ve propaganda ilişkisini
ortaya koymak,

Kuramsal ele alınışı ile etkileyici iletişim

Siyasi iletişim,
halkla ilişkiler,
reklamcılık ve kitle iletişim çalışmaları ve
etkileyici iletişim ilişkisi.

Etkileyici iletişimin kuramsal açılımını gözden
geçirmek,

Etkileyici iletişimi, siyasi iletişim, halkla ilişkiler,
reklamcılık ve kitle iletişim çalışmaları açısından
değerlendirmek.
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Anahtar Kavramlar
Propaganda, ikna, etkileyici iletişim
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Giriş
Günümüzde, kitle haberleşme olanaklarının son derece artmasıyla hepimiz iletişim ve
propagandadan geniş çapta etkilenmekteyiz. Bunun örneklerini her günkü yaşantımızda bol bol
bulabiliriz. Örneğin; altı yaşındaki Ahmet, annesiyle bakkala gittiği zaman ille de A markalı
çikolatayı ister çünkü televizyondaki A markalı çikolata reklamını çok sevmektedir. Genel
seçimlerden on on beş gün öncesine kadar kararsız olan Fatma, radyodaki son seçim konuşmaları
sırasında bir parti başkanının sözlerini çok beğendiği için seçim günü o partiye oy verir. Çamaşır
deterjanlarının arasında içlerindeki temizleyici maddeler bakımından fark olmadığı hâlde, radyotelevizyon reklamlarıyla orantılı olarak satışları arasında çok fark vardır. Bu örneklerde kitle
haberleşmesinin ne denli önemli olduğu açıkça belirmektedir. Hepsinde görülen ortak nokta,
etkileyici iletişimdir. Yani, bir kaynaktan bir hedefe yöneltilen tutum ve davranışı değiştirme
amacını taşıyan tek yönlü haberleşme burada söz konusudur (Kağıtçıbaşı, 2004).

Etkileyici İletişim: Bir kaynaktan başlatılan iletişimin mesaja dönüşerek, alıcı yani
hedef kitlenin belirli bir nesneye ilişkin tutumlarını değiştirmeyi amaçlayan iletişime
veriler addır.

Etkileyici iletişim propagandadan daha geniş bir kavramdır ve her türlü etki amacını içerir.
İki ana başlık altında propoganda ve ikna süreçlerini ele alarak incelenir. Bunlar: Mesajı Öğrenme
Tezi ve Bilişsel Tepki Tezidir. Bu bölüm içinde propagandanın ve ikna sürecinin alt yapısını
açıklayan bu iki tez açıklanmaktadır.
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11.1.MESAJI ÖĞRENME TEZİ
Etkileyici iletişim konusunda psikologlarca yapılan ilk sistematik incelemeler, II. Dünya
Savaşı sırasında ve onu izleyen yıllarda Carl Hovland yönetiminde Amerika’da Yale
Üniversitesinde kurulan İletişim ve Tutum Değişimi Programı ile başlamıştır (Kağıtçıbaşı;
2004:176-177):
...Mesajı öğrenme tezi çerçevesinde yapılan araştırmaların kuramsal temelini
psikolojideki öğrenme kuramı meydana getirmiştir. Davranışçı bir yaklaşım
açısından etkileyici iletişim, tutum öğrenme ya da yeniden öğrenme (tutum
değiştirme) süreci olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla, bu öğreme olayının, ortamın
hangi özelliklerine göre ne şekilde değişmeler gösterdiği, laboratuvar deneyi
yöntemi ile incelenmiştir.
Hovland’a göre, tutum değişimi şu süreçten oluşur: Gönderilen mesaja dikkat
etmek, mesajı anlamak,mesajı kabul etmek. Bu dizideki her süreç kendinden önce
gelen sürecin gerçekleşmesine bağlıdır.
Tutum değişiminin süreçlerini anlamak için, Yale araştırmacıları bir iletişimin ne
kadar etkileyici olabileceğini belirleyen şu dört faktörü incelemişlerdir:
1) Mesajın kaynağına ait özellikler,
2) İletişimle(mesajla) ilgili özellikler,
3) Hedef ögesinin özellikleri,
4) Ortamın özellikleri.
Esas olarak bir kişi veya grup (kaynak), bir mesajı, belli bir ortamda bir başka kişi
veya grubun tutumunu değiştirmek amacıyla nasıl iletiyor? Kısaca, “Kim, neyi,
kime, nasıl iletiyor?” sorusu Yale araştırmacılarının ana konusu olmuştur. Bu
araştırmacılara göre, dinleyici tutumlarını değiştirmede bir iletişimin etkili olup
olmayacağını belirleyen önemli etmenler, kaynağın (kim), iletişimin (ne)
dinleyicinin (kime) özellikleridir.

11.1.1. Etkileyici İletişimin Dört Temel Ögesi
Bir tarafın, diğer tarafın davranışını istenen yönde etkileme veya değiştirme süreci
etkileyici iletişim olarak isimlendirilir. Etkileyici iletişim süreci, iletiyi aktaran birey, ileti ve
iletinin alıcısı bireyden oluşan iki yönlü bir yapıdadır. Ancak insanların bir ileti kaynağı
oluşturabilmeleri, bunu diğer bireylerin algılayabileceği simge ve sözcüklerle kurgulamalarına, bir
ileti alıcısı olmaları da iletideki simgeleri çözümleyebilmelerine bağlı bulunmaktadır. İletişim,
gerek aracılar yardımı ile ve gerekse de bunlar olmaksızın, mesajı veren ile alıcıyı, bilgi yaratmak
ve paylaşma alanlarında, birbirlerine yaklaştırma süreci olarak tanımlanmaktadır. İletişim,
paylaşma, izah etme ve yol gösterme amaçlarıyla gerçekleştirildiğinde “bilgilendirici iletişim”
olarak tanımlanır. İnsanlar etraflarındaki dünyayı anlayabilmek için, iletişime gereksinim duyarlar.
Bilgilendirici iletişimde karşılıklı anlayış esastır. Etkileyici iletişimde de bilgilendirici iletişim
kullanılır. Ancak amaç açısından bir fark vardır. Bu da propagandanın karşılıklı anlayışın ötesine
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geçmesidir. Propagandanın amacı, propagandacının çıkarını azamiye çıkarmak yolunda taraflı ya
da yarışmacı bir hedefin kabul ettirilmeye çalışılmasıdır.
Etkileyici iletişim, bir sosyal etki olgusu olarak kaynak, iletişim, hedef ve ortam ana
ögelerinden oluşmaktadır.
I- Kaynağın Özellikleri
Etkili iletişim ile doğrudan ilişkili kavramların, değişkenlerinin başında kaynağın özellikleri
gelir.
•

İnanılırlık
a)Saygınlık
b)Güvenilirlik

•

Hoşa gitme, beğenme

II- İletişimin Özellikleri
•

Görüş farkı

•

Tek yönlü(tez)-Çift yönlü (karşıt tez) iletişim

•

Duygusal, ussal iletişim

•

İletişimin sunum sırası

Çift ve Tek Yönlü İletişimin Daha Etkin Olduğu Durumlar
Çift Yönlü İletişim
Dinleyicilerin; zekâ ve eğitim düzeyi yüksekse, baştan propoganda ile aynı fikirde ise,
konu iyi biliniyorsa, karşıt görüş biliniyorsa, karşıt görüş propogandasına maruz kalacaksa;
Tek Yönlü İletişim
Dinleyicilerin; zekâ ve eğitim düzeyi düşükse, propoganda ile aynı fikirde değilse, konu iyi
bilinmeyen, karmaşık bir konu ise, karşıt görüş bilinmiyorsa, karşıt görüş propogandasına maruz
kalmayacaksa,
Özetle;
1. Dinleyicinin,etkileyici iletişimin kendine propaganda olarak yönelmediğine inanması,
hatta tesadüfen olduğuna inanması propagandanın etkinliğini arttırmaktadır.
2. Dinleyicinin kendi tutumuna ne derece bağlı olduğu, onu ne kadar önemsediği,
propagandayı kabul ya da ret etmesini belirleyici bir faktördür.
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3. Bununla ilgili olarak, dinleyicinin tutumuyla propaganda da ileri sürülen tutum arasındaki
fark, propagandanın etkinliğini önemle etkilemektedir.
4. Dinleyicinin propagandayla baştan aynı görüşte olup olmaması, propagandanın konusu
hakkındaki ve özellikle karşıt tez hakkındaki bilgi düzeyi, eğitim ve zekâ düzeyi hep
propogandanın türünü ve etkisini belirlemektedir.
Bu belirleme diğer ögelerin, yani kaynak ve iletişimin özellikleriyle etkileşim hâlinde meydana
gelmektedir.
III-Hedef Ögesinin Özellikleri
•

Taahhüt (Bağlanma)

•

Kendine güven

•

Grup içi saygınlık farkları

•

Zekâ ve eğitim

•

Cinsiyek farkı

•

Düşünme ihtiyacı

•

Kendini izleme

•

Yaş

IV-Ortamın Özellikleri
•

Kitle haberleşmesi için en önemli sorunlardan biri, hedefe ulaşabilme sorunudur (iki
kademeli bilgi akımı).

•

Etkileyici iletişim hedefe ulaşsa bile, seçici algılama sürecinden geçerek etkisini
yitirebilecektir.

•

Politik tercihler ve tutumlar kişi için büyük önem taşıdığından bunların
değiştirilebilmesi zordur.

•

Kaynağın tarafsız olmadığı düşünülür.

•

Propagandanın etkisine birey genellikle tek başına maruz kalmaz, grup desteği
bireysel direnci güçlendirir.

V-Kültürün Özellikleri
•

Bireyci kültürlerde bireyin kendisi, toplulukçu kültürlerde grup içi uyum, aidiyet ön
plana çıkar.

•

Kültürler arası farklar kendini iletişim kaynağının güvenilirliğinin nasıl algılandığında
da göstermektedir.
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Bireycilik ve Toplulukçuluk: Bireyci ve toplulukçu kültürlerde uyma davranışı farklılık
göstermektedir. Toplulukçu kültürlerde grup çıkarları bireylerin düşence ve davranışlarını
yönlendirerek beraberlik kültürü yaşanmasına yol açarken bireyci kültürler de kişinin
çıkarları toplumun çıkarlarından daha önde gelir ve ayrışıklık kültürü yayılır. Hofstede
göre bireycilik, bireyler arasındaki bağların gevşek olduğu, herkesin sadece kendine veya
çekirdek ailesine bağlanmak zorunda olduğu kültürler için geçerli iken toplulukçuluk ise
insanların doğuştan itibaren güçlü ve sıkı gruplara bağlı olduğu ve bu bağlılığın yaşam
boyunca, sorgulanmayan bir sadakat karşılığında var olduğu toplumlarda vardır. Bireyci
kültürlerde, bireyler iç gruplarından duygusal olarak kopukturlar; ayrışıklık ve özerklik
gereksinimi büyüktür. Onlar için kişisel amaçlar, toplum amaçlarından önce gelir.
Toplulukçu kültürlerde ise kişinin benliği iç grup terimiyle tanımlanır. Bireyler için grup
amaçları bireysel amaçların önüne çıkar ve kişinin davranışları iç grubun istekleri ve
normları doğrultusunda belirlenir.

11.2. BİLİŞSEL TEPKİ TEZİ
Bilişsel tepki tezinde insanların etkileyici iletişim karşısında tutumlarını neden
değiştirdikleri sorusuna yanıt aranmıştır. Kısaca bu tezde, “Kişi ikna olduğunda ne tür bilişsel
süreçler devreye girer?” sorusuna yanıt aranır. Bilişsel tepki tezinde kişi ikna sürecinde aktif rol
alan biri olarak kabul edilmektedir. Kağıtçıbaşı merkezi ve çevresel etki sürecini kaynaklardan şu
şekilde aktarmaktadır (2004:178):
...İnsanları etkileme hangi yollardan geçerek meydana gelir? Petty ve Cacioppo,
etkileyici iletişimim “merkezi” ve “çevresel” olmak üzere iki farklı yoldan
gerçekleşeceğini ileri sürmüşlerdir. Eğer kişi, mesajı dinleme ve mesaj hakkında
düşünme yolunu seçiyorsa iletişim, merkezi yoldan gerçekleşecektir. Bu durumda
kişi, mesajın gücünü ve akılcılığını değerlendirecek ve mesajın içeriğinin kendi
düşüncesiyle uyuşup uyuşmadığını gözden geçirecektir. Ancak eğer kişi, mesaj
üzerinde düşünmek istemiyor veya herhangi bir nedenden ötürü düşünemiyorsa ikna,
çevresel yoldan gerçekleşecektir. Bu durumda çok az bir bilişsel çaba sarf edilir ve
tutum değişikliğinin gerçekleşmesi çevresel ipuçlarına dayanır. Örneğin mesajın
kaynağının prestiji, güvenilirliği, hoşa gider olması veya mesajın sunulma şekli vb.
Yani, tutum değişimi, mesajı anlamama durumlarında da gerçekleşebilir (179).
...İnsanlar bazen fikirlerini, izlenimlerini oluşturma aşamasında dikkatli analizler
kullanır bazen de bilişsel bir tembelliğe düşüp kestirme yollardan sonuca ulaşmaya
çalışırlar. İşte, düşünme eğiliminde olduğumuz zamanlarda merkezi yol ikna edici
olurken düşünme tembeli olduğumuz zamanlarda çevresel yol daha etkili olur (180).
Etkileyici iletişimin merkezi ve çevresel olmak üzere iki farklı yoldan gerçekleşmesi,
sonuçta oluşacak tutum değişiminin de farklılıklar göstermesine neden olur. Çevresel
yoldan gerçekleşen tutum değişimi, daha kolay ancak daha zayıf, karşıt fikirlere daha
dirençsiz ve davranışı belirlemede daha başarısız olur (Haughtvedt & Petty, 1992).
Merkezi yoldan oluşmuş tutum değişimi ise daha zor ancak daha kalıcı, daha güçlü
ve davranışı belirlemede daha başarılı olur (180).
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Tutumlar; tüketici davranışının şekillenmesi ve markalara yönelik bakış açılarının
biçimlenmesi konusunda taşıdığı önemli işlev nedeniyle pazarlamacılar için dikkate değer veriler
sunmaktadır. Markalara yönelik benzer değer, inanç ve duygulara sahip hedef kitleleri tespit eden
pazarlamacılar, bu kitlelere yönelik stratejiler doğrultusunda ürün geliştirmekte, fiyat politikaları
oluşturmakta, markanın tutundurma karmasını biçimlendirmektedir.
Tüketicilerin önceki satın alımlarında marka için olumlu inançları, deneyimleri ve
tatminleri varsa, bu durum gelecek için de geçerli olmaktadır. Markaya yönelik tatmin edici
deneyimler ve tüketicilerin ilgi düzeyleri, tutumların şekillenmesinde etkilidir. Bir ikna sürecinin
gerekli olduğu, yüksek fiyatlı komplike ürünlerin satın alınabilmesi için, tüketicide markaya
yönelik bilişsel ve duygusal bir olgunluğun, olumlu davranışa yönlendirecek bir tutumun oluşması
gereklidir.
Tüketici tutumlarının şekillendirilmesinde, ikna edici iletişimin rolü büyüktür. İletişim
kaynağının hedef kitle tarafından güvenilir bulunması, sevilme düzeyi, hedef kitleyle benzerliği,
seçilebilirliği, konusunda uzman olup olmadığı gibi durumların yanı sıra; hedef kitlenin
demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel özelliklerine uygun mesaj ve medya stratejilerinin
belirlenmesi, tüketicilerin markaya yönelik tutumlarının şekillendirilmesinde etkili olmaktadır.
Tüketici davranışları açısından ikna edici iletişimle, hedef kitlenin tutumunda üç tür değişiklik
sağlanması amaçlanır:
1. Hedef kitlede markaya yönelik yeni bir tutum geliştirmek,
2. Hedef kitlede markaya yönelik var olan olumlu tutumun şiddetini artırmak,
3. Hedef kitlede markaya yönelik var olan tutumu değiştirmek.
Tutumlar üzerinde gerçekleştirilmesi en zor olan, hedef kitlede markaya yönelik olumsuz
bir tutumun değiştirilmesidir. Çünkü bireyin tutumunun oluşması zaman alan bir süreçtir. Bir
tüketicinin belli bir markaya yönelik deneyim ve duyumları olumsuz ise güçlü bir olumsuz tutum
geliştirmesi söz konusu olacaktır. Bu tutumun değiştirilmesi, pazarlama ve reklam açısından güçlü
bir çabayı ve stratejik planlama yapmayı gerekli kılmaktadır (Elden, 2009).
Mesaj içeriğinin anlaşılması süreciyle ilgilenen tutum araştırmaları, farklı yaklaşımları
ortaya koymaktadır. Petty ve Cacioppo’nun “Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli”, insanların ikna
sürecinde iki farklı rota kullanabileceklerini öne sürer: Merkezi rota ve çevresel rota.
İkna edici bir mesaj, bir iddia ve bu iddiayı destekleyip diğerlerini çürüten argümanlar
taşımaktadır. İnsanlar bu argümanları dinlerken anlama, üzerinde düşünme, karşı görüşleri ve
geçmiş yaşantıları gözden geçirip kıyaslama, bunların muhakemesini yapma, karşı fikirleri
belirleme, değerlendirme ve yargıya varma gibi bir dizi bilişsel işlem gerçekleştirir. Bu işlemler,
üzerinde durup düşünme, çaba ve gayret ister. İnsanlar genellikle, mesaj çok önemli değilse ve
kendilerini ilgilendirmiyorsa, derin ve dikkatli düşünmez. İkna süreci esnasında kullandıkları rota
ise çevresel rota olur. Buna göre insanlar, bir delilin geçerliliğini değerlendirme ve kabul edip
etmeme isteklerinde, basit birtakım karar verme kurallarını kullanmaktadır. Örneğin; iddiayı öne
süren konusunda uzmansa ve kişi uzmanların “bilen kişiler” olduğuna inanmışsa konuyu bu
doğrultuda değerlendirir.
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Öte yandan, mesajın içeriği kişiyi yakından ilgilendiriyorsa karşısındakinin ondan farklı ne
söylediği konusunda motivasyonu artmaktadır. Bu durumda merkezi rotayı kullanarak, mesajın
içeriğini ayrıntılı biçimde değerlendirmeye başlar. Motivasyonun yüksek, bilişsel kapasitenin
yeterli olduğu durumlarda, insanlar merkezi rotayı kullanarak konuyu inceler, önceden
öğrendiklerini hatırlamaya çalışıp mesajın sunduğu argümanlarla ilişkilendirme yolunu seçer.
Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli, belli bir mesaj sayesinde gözlenen tutum değişiminin
büyüklük ve yönünün, alıcının mesajdan çıkaracağı düşüncelere bağlı kalacağı fikrini savunur.
İkna oluş, mesajın dinleyicide baskın bir biçimde oluşturduğu olumlu düşüncelerle artar.
Dinleyiciler, hangi rotadan gelirse gelsin, mesajı bilişsel düzeyde muhakeme eder, olumlu
mesajlarla ikna olma ihtimali artarken olumsuz düşüncelere yol açan mesajlarla ise azalır.
11.3.

ETKİLEYİCİ İLETİŞİMİN AMACI VE ONA DİRENME

Etkileyici iletişim çalışmalarında esas olarak iletişimin dinleyende meydana getirdiği
tutum değişimi incelenmektedir. Ancak yakından bakarsak iletişimin üç farklı amacı ya da sonucu
olabilir:
1) Dinleyicide yeni bir tutum geliştirmek,
2) Dinleyicide var olan tutumun şiddetini arttırmak,
3) Dinleyicinin var olan tutumunu değiştirmek (Olumlu tutumu olumsuz ya da olumsuz
tutumu olumlu yapmak.).
Bir konu hakkında hiçbir görüşü olmayan bir kişiye bir görüş aşılamak zor değildir çünkü
kişinin bu etkiye direnç göstermesi için bir neden yoktur. Mevcut bir tutumun şiddetini arttırmak
biraz daha güç olmakla beraber, tutumu değiştirmek kadar güç değildir. Çünkü yerleşmiş bir
tutumunu değiştirmemek için kişi direnç gösterecektir. Bunun nedeni şudur; iletişimin hedefini
oluşturan kişi, kendi görüşünden farklı bir iletişimle karşı karşıya gelmektedir. Propagandanın
iddiasıyla kendi görüşü arasındaki fark bir tutarsızlık ya da bilişsel çelişki oluşturacağından, kişide
sıkıntı yaratacaktır. Böylece, farklı görüşler arasındaki tutarsızlık rahatsız edici olduğundan, kişi
bu tutarsızlıktan kurtulmaya çalışacaktır.
Dinleyici için, kendi tutumuyla propagandada ileri sürülen görüş arasındaki tutarsızlıktan
kurtulmanın bir yolu, kendi tutumunu değiştirip propagandada öne sürülen görüşü benimsemektir.
Kişi bu yola başvurduğu takdirde, tutum değişimi gerçekleştirilmiş, propaganda da amacına
ulaşmış olur. Ancak, dinleyici için tutarsızlığı gidermenin başka yolları da vardır. Kişi
propagandaya karşı direnerek de tutarsızlıktan kurtulabilir. Bu direnmenin beş yolu gözlenmiştir
(Freedman, Carlsmith, 1974):
1) Propagandanın görüşünü bir karşı görüşle çürütmek,
2) Propagandanın görüşünü reddetmek ( kabul etmemek),
3) Propagandacıyı reddetmek (kaynağı kötülemek),
4) Propagandada verilen bilgiyi esas amacından saptırarak bozmak, yozlaştırmak,
5) Mantığa bürünme ve diğer savunma mekanizmalarına başvurmak.
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Uygulamalar
Markalara yönelik benzer değer, inanç ve duygulara sahip hedef kitleleri tespit eden
pazarlamacılar, bu kitlelere yönelik stratejiler doğrultusunda ürün geliştirmekte, fiyat
politikaları oluşturmakta, markanın tutundurma karmasını biçimlendirmektedir.
Etkileyici iletişim uygulama örneklerini seçtiğiniz bir marka üzerinden inceleyin
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Uygulama Soruları
Tek yönlü iletişim ve çift yönlü (karşıt tez) iletişimin kullanım alanları nelerdir ? Ayır
ayrı açıklayarak örneklendirin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etkileyici iletişim; siyasi iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık ve kitle iletişim çalışmaları
açısından son derece önemli bir konudur. Bunun yanında sigara ve uyuşturucu bağımlılığı,
eğitimde fırsat eşitsizlikleri, trafik kurallarına uymama gibi toplumsal sorunlarla başetme ile ilgili
çalışmalarda da önemli olan etkileyici iletişim konusu, bu boyutta toplumsal bir öneme de sahiptir.
Tutum değişimi ve etkileyici iletişim, özellikle sosyal psikolojiden beslenmekte, gerek kavramsal
gerekse görgül bilgi birikimi daha çok bu disiplinden gelmektedir.
Sosyal psikolojinin temel yapı taşlarından biri olan ikna çalışmaları Hovland’dan (1949)
Şerif’e (1945) birçok önemli kuramcının da etkisiyle oldukça zengin bir literatüre sahiptir.
İletişimin amacını temel alarak yapılan tanımlamalardan yola çıkarak iletişimin asıl hedefinin
tutum oluşturmak, tutum değişimi yaratmak, etkili iletişim sürecini hızlandırmak ve oldurmak
olduğunu ileri sürebiliriz.
Reklam çalışmalarında yeni bir ürünü tanıtmak veya bilinen bir ürün hakkında hedef
kitlenin olumlu tutum geliştirmesini sağlamak için, politikada adayın oy kazanmak amacıyla
seçmenlerin kendi görüşleri yönünde tutum yapılandırmalarını sağlaması için, örgütlerde başarılı
halkla ilişkiler projeleri yürütebilmek için kullanılan temel araç “etkileyici iletişimdir.” Reklam,
politika ve halkla ilişkilerin yanında psikoterapide de temel araçlardan biri olarak kullanılan ikna,
günlük yaşamda da sıkça başvurduğumuz bir araçtır. Ancak kuşkusuz ikna becerisine sahip olmak,
iletişimciler için herkes için olduğundan çok daha önemlidir.
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Bölüm Soruları
1. İletişim ve tutum değişim programı hangi düşünüre aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hoyland
Piaget
Heidier
Laswell
Allport

2. Aşağıdakilerden hangisi hedef ögesinin özellikleri arasında yer almaz?
a) Taahhüt (Bağlanma)
b) Kendine güven
c) Grup içi saygınlık farkları
d) Zekâ ve eğitim
e) İletişimin sunum sırası

3. …………. göre bireycilik, bireyler arasındaki bağların gevşek olduğu, herkesin sadece
kendine veya çekirdek ailesine bağlanmak zorunda olduğu kültürler için geçerli iken
toplulukçuluk ise insanların doğuştan itibaren güçlü ve sıkı gruplara bağlı olduğu ve bu
bağlılığın yaşam boyunca, sorgulanmayan bir sadakat karşılığında var olduğu toplumlarda
vardır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hoyland
Piaget
Heidier
Laswell
Hofstede

4. ……. tezinde insanların etkileyici iletişim karşısında tutumlarını neden değiştirdikleri
sorusuna yanıt aranmıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bilişsel tepki tezi
Ortamın özellikleri
Mesajın özellikleri
İleitşimle ilgili özellikler
Hedef ögesi
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5. Petty ve Cacioppo’nun …………………. insanların ikna sürecinde iki farklı rota
kullanabileceklerini öne sürer: Merkezi rota ve çevresel rota.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
Bilişsel tepki tezi
Ortamın özellikleri
Mesajın özellikleri
İletişimle ilgili özellikler

6. İkna süreci esnasında kullandıkları rota ise ………. olur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kişisel rota
Ailesel rota
Çevresel rota
İletişim
Medya

7. …………….belli bir mesaj sayesinde gözlenen tutum değişiminin büyüklük ve yönünün,
alıcının mesajdan çıkaracağı düşüncelere bağlı kalacağı fikrini savunur. İkna oluş, mesajın
dinleyicide baskın bir biçimde oluşturduğu olumlu düşüncelerle artar.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
Bilişsel tepki tezi
Ortamın özellikleri
Mesajın özellikleri
İletişimle ilgili özellikler

8. ……… önceki satın alımlarında marka için olumlu inançları, deneyimleri ve tatminleri
varsa, bu durum gelecek için de geçerli olmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tüketici
Tutum
Pazarlama
Reklam
Medya

9. Tüketici tutumlarının şekillendirilmesinde, …… edici iletişimin rolü büyüktür.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tüketici
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b)
c)
d)
e)

Tutum
Pazarlama
Propaganda
İkna

10. ………. tüketici davranışının şekillenmesi ve markalara yönelik bakış açılarının
biçimlenmesi konusunda taşıdığı önemli işlev nedeniyle pazarlamacılar için dikkate değer
veriler sunmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tüketici
Tutum
Pazarlama
Propaganda
İkna

Cevaplar: 1)a,2)e,3)e,4)a,5)a,6)c,7)a,8)a,9)e,10)b
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12. PROPAGANDANIN TUTUMLAR ÜZERİNDEKİ
ETKİLEYİCİ DOĞASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Propaganda nedir?
12.2. Propagandanın tarihsel gelişimi
12.3.Propaganda stratejileri ve yöntemleri
12.4.Propaganda çeşitleri
12.5.Propagandanın kuralları
12.6.Propaganda araçları
12.7.Kitle iletişim araçları-propaganda ilişkisi
12.8.Siyasal propaganda
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Propaganda nedir?
Propagandanın çeşitlerini nelerdir?,
Propaganda ile kamuoyunun ilişkisi nasıldır?
Propagandanın tarihçesini biliyormusunuz?,
Propaganda oluşum sürecini farklı bakış açılarıyla nasıldeğerlendirebiliriz?
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,

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kavramsal olarak propaganda açıklamaları

Çeşitli propaganda türleri

Propagandanın çeşitlerini bilmek,

Kamuoyunu
etkilemede
propaganda etkisi

ve

Tarihi geçmişiyle propaganda

Oluşum
sürecine
değerlendirmeleri

Kazanım
Propaganda kavramını tanımak,

göre

oluşturmada

Propaganda ile kamuoyunun ilişkisini
ortaya koymak
Propagandanın
geçirmek,

tarihçesini

gözden

propaganda Propaganda oluşum sürecini farklı bakış
açılarıyla değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar
Propaganda, beyaz- gri-siyah propaganda, propaganda kuralları, propaganda araçları
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Giriş
İletişim, toplumsallaşmanın en temel ögelerinden biridir. Toplumsal iletişim süreci siyasal
toplumsallaşmanın (sosyalleşmenin) en temel unsurudur. Siyaset bir kurum olarak toplumsal
yaşamın düzenlenmesini hedefler. Bu düzenlenişte iletişim olgusu önemli bir yere sahiptir. Çünkü
iktidara ulaşma çabasının aktarılmasındaki en temel araç iletişim sürecidir. Siyaset de bir kurum
olarak, varlığını korumak ve sürdürmek için iletişim olanaklarını kullanmak zorundadır.
İnsan davranışını toplumsal ve kültürel ortamında inceleyen bir bilim dalı olan sosyal
psikoloji ile propaganda arasında da yakın bir ilişki vardır. Amacı; bireyi ve kitleleri ikna etme,
onlarda tutum ve davranış değişikliği yaratma ve kamuoyunu yönlendirme olan propaganda, kitle
psikolojisi ile ilgili bilgileri sosyal psikolojiden alarak uygulamaktadır.
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12.1. PROPAGANDA NEDİR?
Propaganda, bir bireyin ya da grubun kendi menfaatleri doğrultusunda, başkalarının
düşüncelerini ve davranışlarını etkilemek amacıyla önceden tasarlayarak, ikna ve telkin
yöntemlerini kullanarak yaptıkları eyleme denir. Propaganda çok sayıda insanın düşünce ve
davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Tarafsız
bilgi sağlama yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Mesaj doğru olsa da
yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir. Genellikle politikada kullanılır
ve hükümetler ve politik partiler tarafından desteklenir. Bilginin benzer bir manipülasyonu
örneğin; reklamda kullanılır ama buna genellikle propaganda denilmez. Propaganda kelimesi
reklamın tersine kuvvetli bir olumsuz anlam taşır.
Kişiler; fikirlerini naklederken, aynı zamanda kendi amaçları doğrultusunda değer yargıları
oluşturmaya dikkat ederler. Bu fikirlerin arkasında duygusal nedenler olmadığını belirtmek için
de görüşlerini kanıtlamaya çalışır. Davranışlarının önemli bir bölümü rasyonel olmadığı için,
kızgınlık ve tatminsizliklerini açıklarken de gerçeklerden uzaklaşabilir. İletişim sürecindeki bu
kaçınılmaz hata payı kasıtlı olmayan bir yanılgı ya da bir yanlış aktarma nedeni olabilir.
Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmaları toplumu etkileme sürecine olağanüstü bir hız
kazandırmıştır. Bu sayede milyonların dikkati belirli bir sorunun tek bir yönüne çekilebilmekte,
savunulan bir dava için milyonların desteği sağlanabilmektedir. Böylece propaganda,
demokrasiler dahil her türlü siyasal sistem içerisinde gerçekleşmektedir.
Kamuoyunun oluşmasında doğal ve yapay olmak üzere iki yol vardır. Kamuoyunun
“yapay” yoldan oluşturulması propaganda ile sağlanır. İlk aşama bilgi iletişimidir. Bu aşamada
kitle iletişim araçları büyük önem taşır. İkinci aşama bilgilerin alınması ve algılanması safhasıdır.
Bu aşamada ortaya çıkan siyaset kavramı iletişim ile birleştirildiğinde “siyasal iletişim” ya da
“siyasal reklamcılık” olarak adlandırılmaktadır.
Hükümetler propaganda yapmak amacıyla özel kurumlar tesis etmektedirler. Bu tür
kurumlar savaş dönemleri dahil her dönemde varlıklarını sürdürürler. Diğer bir propaganda
yöntemi ise reklam kampanyalarıdır.
Propaganda önceden tasarlanmış bir amaca ulaşmak için yapılan bir iletişim girişimidir.
Algıları şekillendirme görevi ile propaganda, genellikle sözlü iletişim ve imajlar yardımı ile
gerçekleştirilir ki bu da bize savaş dönemlerinde slogan, poster ve sembol kullanımının neden
geliştiğini açıklar. Bireyin kendine duyduğu güven aynı zamanda inançlarını da şekillendirir.
Davranış, bireylerin sezilerine dayalı olarak gösterdiği bilişsel ya da duygusal bir tepkidir.
Propaganda bireyleri etkilemek ve yönlendirmek amacıyla yapılır. Her ne kadar bazı bireyler,
propagandacının kendilerinin çıkarlarını içtenlikle arzuladığını düşünebilirlerse de gerçekte
propagandacının güdüleri bencilcedir. Propagandacı, bir çatışmanın var olması ve güvenliğin
temel kaygı olması durumunda genellikle bilgiyi saklar ve ona yönelik tepkileri belirli sınırlar
içinde tutmaya çalışır. Böylesine durumlarda alıcıların bu sınırların dışına çıkmamalarına gayret
edilir. Propaganda, bir bakıma kamuoyunun denetlenmesi amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu
yüzden ahlaksal yönü olamaz ve kendi başına ne iyi ne de kötüdür.
Propaganda, yeni fikirler yaratması ve mevcut olanları değiştirmesi yönünden reklama çok
yakındır. Yalnız propaganda, reklam gibi ticari bir kaygı içermez. Propaganda aslında ticari
reklamcılığın siyasete uygulanmasıdır. Bu nedenle de batı demokrasilerinde genellikle “siyasal
reklamcılık” deyimi ile ifade edilir.
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Propaganda Kavramı
Propaganda kelime kökeni ile bahçıvanın taze bir bitkinin filizlerine yeni bitkiler üretmek
için toprağa dikmesi anlamına gelen ‘propagare’ kelimesinden türemiştir. Dolayısıyla yalın
anlamıyla propaganda, belirli fikirleri yeşertmek veya yaymak olarak tanımlanabilmektedir
(Kipöz, 1995:1).
Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğü’nde “Herhangi bir düşünceyi ve bir kanıyı yaymak
ve ondan yana olanları çoğaltmak için söz, yazı ya da başka araçlarla yapılan etki.” olarak
tanımlamaktadır. Barlet propagandayı : “Toplumların görüş ve davranışını benimsemelerini
sağlayacak biçimde etkileme girişimi.” olarak tanımlamaktadır (Domenach, 1995). Leonard W.
Doob ise: “İlgili kişi ya da kişilerin telkin vasıtasıyla grupların tutumlarını ve sonuçta da bu
grupların hareketlerini kontrol altına almak için yaptıkları sistematik hareketler.” olarak
açıklamaktadır (Brown, 1992). Kapsamlı bir tanım yapmak gerekirse; Terence H. Qualter
propagandayı “Bir bireyin ya da grubun başka bireylerin veya grupların tutumlarını belirleyip
biçimlendirmek, kontrol altına almak veya değiştirmek için haberleşme araçlarından yararlanarak
ve bu bireylerin ya da grupların belirli bir durum veya konudaki tepkilerini kendi amaçlarına uygun
tepkiler şeklinde olacağını umarak giriştikleri bilinçli bir faaliyettir.” (Qualter, 1980).
Laswell ise propagandayı, “Geniş anlamda sözlü, yazılı, resimli veya müzik şeklinde
olabilen sunumların yönlendirilmesiyle insan davranışını etkileme tekniği.” olarak
tanımlamaktadır (Laswell’den akt. Kalender, 2000).
Propaganda ilk kez Katolik kilisesinde sosyolojik anlamda kullanıldığından, kavramın bir
anlamı da bu yolla meydana getirilmiş fikirlerin yayılmasıdır; bu fikirler doğal olarak ortaya
çıkmış fikirler değil, yetiştirilmiş olan ya da yapay olarak meydana getirilmiş fikirlerdir.
Propaganda, “Bir bütün olarak toplumun ya da belirli bir kesimin inanç, tutum ve davranışlarını
yönlendirmek amacıyla, bilinçli olarak seçilmiş bilgi, olgu ve savları sistemli bir çaba içinde ve
çeşitli araçları kullanarak yayma etkinlikleri.” olarak tanımlanır (AnaBritanica, cilt 26:25).
Propaganda kavramının kökenine bakıldığı zaman, eski uygarlıklara değin uzandığı, ancak
propaganda teriminin ilk kez Katolik Kilisesinin misyonerlik çalışmaları için 1622'de oluşturduğu
İnanç Yayma Kutsal Örgütü'nde (Sacra Congregatio de Propaganda Fioe) ortaya çıktığı görülür.
Propagandanın sistemli ve kendine özgü bir alana dönüşmesinin başlangıcı ise Atina'da
MÖ. 500'lerde ortaya çıkan retorik -eski Yunan ve Roma retorik geleneğinin görüşlerini inandırıcı
biçimde sunma ilkesi üzerine kurulu- çalışmalarına dayandırılabilir. Bununla beraber tarih
boyunca bütün dinlerde ve siyasal akımlarda propagandanın çok önemli bir yer tuttuğu görülür.
“Kamuoyu ve Propaganda” isimli eserin sahibi olan Leonard W. Doob propagandanın
tanımı ile ilgili olarak, ilgili kişi ya da kişilerin telkin vasıtasıyla grupların tutumlarını ve sonuçta
da bu grupların hareketlerini kontrolleri altına almak için yaptıkları sistematik faaliyetler
bütünüdür, şeklinde bir tanımlamayı dile getirir (Brown, 1992:23).
Bir başka propaganda tanımı ise Jacques Ellul tarafından yapılmıştır. Ellul propagandayı,
psikolojik araçlardan yararlanılarak psikolojik bakımdan bütünleştirilmiş ve belirli bir düzen
içinde örgütlenmiş bir kitlenin aktif veya pasif bir biçimde istenilen şekilde eylemde bulunmasını
sağlamak amacıyla kullanılan yöntemlerin bütünü olarak tanımlamaktadır (Tolan,1996).
Modern halka ilişkilerin kurucusu kabul edilen Edward L. Bernays’a göre ise “Propaganda
halkın bir girişim, bir düşünce ya da bir grupla ilişkilerini etkilemek amacıyla olaylar yaratmak ya
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da olayları biçimlendirmek için gösterilen sürekli ve tutarlı çabadır.” (Bernays’den akt. TraverseHealy, 1988).
Yukarıdaki tanımlardan ve söylenenlerden yola çıkarak propagandanın şu ortak özellikleri
üzerinde durabiliriz:
•

Propaganda insan psikolojisini etkilemeye yönelik olup telkine yönelik faaliyetler sıklıkla
kullanılmaktadır.

•

Propaganda faaliyetlerinde gerektiğinde yalana ve saptırmaya yer verilmektedir.

•

Propagandada tek tek insanlardan çok gruplar hedef seçilmektedir.

•

Propagandanın belki de en belirgin özelliği bilinçli olarak uygulanması ve
gerçekleştirilmesidir. Buradan yola çıkarak propagandanın en önemli özelliğinin bilinçli
bir girişim olduğu, herhangi bir eylem ya da girişimin propaganda sayılabilmesi için,
topluluğun düşünce, tutum ve davranışlarını etkileyecek hareketin bilinçli olarak
hazırlanmış bir kampanya içinde yer alması gerekmektedir.

•

Propagandanın önemli bir diğer özelliği de verilmek istenen mesajın sıkça tekrarlanması
ve âdeta slogan hâline getirilerek insanların akıllarında ve söylemlerinde yer almasının
sağlanmasıdır. Unutulmamalıdır ki belirli bir grubun bir fikri anlayabilmesi ve o fikri
benimseyebilmesi için belli bir vakte ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı kanallar aracılığıyla
içeriği aynı olan mesajı sıkça tekrar ederek toplumu etkilemeye çalışmak propaganda da
ana kurallarından biridir.

•

Propagandanın etkili olabilmesi için, propagandayı yapan kişinin inanılır ve güvenilir biri
olması gereklidir. Çünkü yüksek saygınlığı olan kaynaktan gelen iletişim, daha kolaylıkla
kabul edilir. Yalanlarıyla sabıkalı bir propagandacının veya kitle yönlendiricisinin etkisi
sınırlıdır (Kağıtçıbaşı, 2004).

12.2.PROPAGANDANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
İlk olarak 1622 yılında Roma Katolik Kilisesi tarafından kelime hâliyle kullanılmıştır. Liderlik
mücadelesinin başladığı dönemlerden itibaren yapıldığı öne sürülmektedir. Propagandanın
tarihçesi üç unsurla yakından ilgilidir. Bu unsurlar:
1. Uygarlığın gelişimi ve ulus devletlerinin yükselişi ile “halkın düşüncesine egemen
olma savaşı”nda kazanılacak zafere duyulan gereksinimin hızlı bir biçimde artışı.
2.

Eldeki propaganda mesajlarını ileten iletişim araçlarının artan özellikleri.

3. Propaganda psikolojisinin daha anlaşılır hâle gelmesi ve benzeri davranışsal
uygulamaları aynı oranda artışı.
Propaganda kelimesi çok da eski olamamakla beraber yazılı metinde ilk kullanımı Papa
Gregory XV, 1622 yılında Sacra Congregatio de Propaganda Fide’yi tesis ettiğinde gerçekleşti. O
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zamanlar, yani Protesten Reformu’nun ilk başladığı senelerde, Katolik Kilisesi inancı silah
gücüyle yeniden oluşturabilmek için bir dizi başarısız kutsal savaşa girişti. Papa Gregory bunun
geçersiz bir yöntem olduğunu fark edince kadın ve erkekleri kilisenin doktrinlerini “kendi
istekleriyle” kabul etmelerini sağlama çalışmalarını koordine etme aracı olarak papalık
propaganda ofisini kurdu. Böylelikle propaganda kelimesi Protestan ülkelerde olumsuz, Katolik
bölgelerdeyse olumlu (eğitim veya vaazın anlamına) yakın bir anlam kazandı (Pratkanis ve
Aronson, 2008:12).
Papalığa bağlı bu resmi propaganda kurumu oluşturulduktan sonra kilise görevlilerinin
bireysel çalışmaları sona ermiş; onun yerine, merkezi otoritenin kontrol ve yönetiminde tek bir
hareket tarzı izlenmeye başlanmış; Katolik olmayan ülkelerde ayin dualarında kullanılan kitaplar
ile piskoposların ve diğer kilise görevlilerinin misyonerler için hazırladıkları eserlerin biçim ve
işlemleri üzerinde merkezi bir denetime gidilmiştir.
Uzun yıllar dinsel mücadelelerin bir parçası olarak gelişen propaganda, Fransız
Devrimi'nden sonra dinsel alandan siyasal alana geçerek yeni bir kullanım alanı kazanmıştır. Bu
kullanım biçimi, kamuoyunu kontrol etmek, kitlelerin eylemlerini manipüle etmek isteyenler için
örnek olduğu gibi, bu tarz uygulamaları kolaylaştıran bir sonuca yol açmıştır. Başlangıçta herhangi
bir doktrini yaymak için kurulan örgütleri ifade etmek amacıyla kullanılan propaganda terimi
zamanla, doktrinin kendisini ifade etmek için kullanılmış; sonraları ise doktrini yaymak için
yararlanılan teknikleri ifade etmekte de kullanılmaya başlanmıştır.
Propaganda sözcüğü, Fransa'da, 18. yüzyılda, genel dile girinceye kadar hep kilise dilinin
sınırları içinde kaldı. Ama genel dile geçtikten sonra bile, dinsel havasını sürdürüyordu. Özellikle
18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Sanayi Devrimi'nden sonra başlı başına bir önem kazanan
propaganda, ancak 20. yüzyılda bu dinsel havadan kesinlikle sıyrıldı. Bugün yapılan propaganda
tanımları, başlangıçtaki dinsel anlamından çok uzaktadır. Barlett'e göre propaganda, “Toplumun
görüş ve davranışını, kişilerin belirli bir görüşü, belirli bir davranışını benimsemelerini sağlayacak
biçimde etkileme girişimidir.” Günümüzde; propaganda, kitleye yönelik bir dildir. Radyo, basın,
sinema yoluyla kitleye ulaştırılan sözler ya da daha başka simgeler kullanılır. Propagandacının
amacı, propagandanın kapsamına alınan, birer propaganda konusu olan noktalarda, kitlelerin
tutumunu etkilemektir.
Propaganda kavramının zaman içinde bir değişim geçirdiği görülmektedir. Özellikle İngiliz
düşünürleri tarafından olumsuz bir içerikle kullanılması hemen dikkati çekmektedir. Qualter,
bunun nedenini Papalık tarafından geliştirilen örneğe bakan Kuzeyli Protestan ülkelerin
propaganda terimine güneydeki Katolik ülkelerinkinden çok farklı, sakıncalı ve bozguncu bir
anlam vermelerine bağlamaktadır. “19. yüzyilda yaşayan bir İngiliz yazarı için Roma Katolik
Kilisesi'nin inancını yaymak amacıyla kurulan bir örgütü kötü ve yıkıcı bir örgüt olarak kabul
etmek; bu ikisini eş anlamlandırmak olağandı.”
Belirtilen bu nedenlerle, -W. T. Branda'nın yorumuyla- “Köken olarak bu eski kuruluştan
adını alan propaganda, çağdaş siyaset dilinde, çoğu yönetimlerin dehşet ve nefretle karşıladıkları
ilke ve düşünceleri yaymak için kurulmuş gizli örgütleri ifade etmekte
kullanılmaktadır.”(Çankaya, 1994:30).
Ancak propagandanın bu derece kirli hâle gelmesinin nedenlerini 20. yüzyıl başlarından itibaren
kullanılan propaganda etkinliklerinde aramak gerekmektedir.
Propaganda teknikleri ilk defa 20. yy’ın başında gazeteci Walter Lippman ve halkla
ilişkilerin babası kabul edilen Edward Bernays (Sigmund Frued'un kuzeni) tarafından tanımlanmış
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ve bilimsel bir şekilde uygulanmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında, Lippman ve Bernays ABD
Başkanı Woodrow Wilson tarafından görevi İngiltere yanında savaşa girmek için kamuoyunun
fikrini etkilemeyi amaçlayan Creel Komisyonu'na katılmak üzere tutulmuşlardır.
Lippman ve Bernays'ın propaganda kampanyası altı ay içinde o kadar büyük anti-Alman
histerisi yaratmıştı ki Amerikan iş alemini (ve diğerlerinin yanında Adolf Hitler'i de) kamu oyunu
geniş boyutlu propaganda ile kontrol etme potansiyeli ile etkilemiştir. Bernays “grup zihni” ve
“niyetin tasarlanması” gibi pratik propaganda çalışmalarında kullanılan tanımları ortaya atmıştır.
Mevcut halkla ilişkiler endüstrisi Lippman ve Bernays'ın çalışmalarının direkt sonucudur
ve hâlâ ABD hükümeti tarafından kullanılmaktadır. 20.yy’ın ilk yarısından sonra Bernays ve
Lippman çok başarılı bir halkla ilişkiler şirketi işletmişlerdir. II. Dünya Savaşı propagandanın bir
silah olarak hem Hitler'in propagandacısı Joseph Goebbels hem de İngiliz Politik Savaş İdarecisi
tarafından sürekli kullanıldığı bir savaş olmuştur.
Propagandanın tarihsel gelişimi, dönemler ve eylem alanlarıyla ve geliştirdiği yöntemler,
tecrübe ve bilgi birikimiyle günümüz siyasal propaganda alanına çok önemli bir yol gösterici olma
özelliği ile dikkat çekmektedir. Jowett ve O’Donnell’ın modern toplumlarda propaganda süreci
modeli, günümüzde propagandanın bir iletişim süreci olarak nasıl işlediğini göstermesi açısından
önemlidir.
Özetleyecek olursak: Bir propaganda süreci modeli, toplumsal-tarihsel bağlamda ortaya
konulur ve yönetim, ekonomi, ideoloji ve toplumun mitlerinin oluşturduğu bir kültürel çerçeve ise
bu bağlamı çevreler. Bu modelin içinde kurum, propagandacılar, medya yöntemleri, toplumsal
ilişkiler ağı ve kamu yer alır. Bu model çerçevesince propaganda süreci, propagandacılar, çeşitli
medya ve bir toplumsal ilişkiler ağını kapsayan bir şebeke arayıcılığıyla yol alan bir mesaj akımı
biçimini alır. Bu mesajlar bir kurumdan kaynaklanırlar ve kamunun kendisinden ya da hedef
kitleden mesajlara cevap verilmesini olanaklı kılarlar. Mesaj akımını sarmalayan kültürel
çerçevenin kendisi ise bir toplumsal-tarihsel bağlam içerisine oturtulmuş durumdadır. Bu modeli
oluşturan temel unsurlar hakkında özet bilgi verilmesi aydınlatıcı olacaktır:
Toplumsal-Tarihsel Bağlam: Bir süreç olarak propaganda toplumsal temelde belirlenir.
Toplumsal-tarihsel bağlam, propagandacıya gerekli güdü ve bunun ötesinde iletişim biçimi
sağlayacak bir miras sunar. Propagandanın nasıl çalıştığını anlamak için ise mevcut
toplumsal-tarihsel bağlamın onun işlemesine nasıl izin verdiğini göz önüne almamız
gerekir.
Kültürel Çerçeve: İçinde mesajların gönderildiği ve alındığı, özdeksel bağlamın altyapısını
oluşturur. Propagandanın nasıl oluştuğu, kullanıldığı ve alındığı kültür tarafından
belirlenir. Bir kültürün ögeleri -onun ideolojisi, toplumsal mitleri ve âdetleri, yönetimi,
ekonomisi ve gelişen özgün olaylar- propagandayı etkiler.
Kurum: Bir kurum, örgütsel ve mali güce sahip olması nedeniyle propaganda faaliyetlerine
girişir ve bunu gerçekleştirir. Söz konusu propaganda bu kurumun meşruiyetini,
toplumdaki konumunu ve faaliyetlerini sürdürme amaçlarıyla yapılabilir.
Propagandacılar: Bir kurum için doğrudan ve medya aracılığıyla mesajlar veren
kimselerdir. Bazen güçlü ve karizmatik kimseler olabildikleri gibi, bazen de bürokratlar ya
da basit bilgi yayıcıları olabilirler.
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Medya Yöntemleri: Propagandacılar hedef kitleye mesajı göndermek için mevcut medya
içinde seçim yaparlar ve bu kanalla mesajlarını ulaştırırlar. Medya kullanımı, bir
propaganda kampanyası için hayati önem taşır. Medyaya ulaşım ve onun kontrolü gerçekte
kamuoyuna ulaşma ve bizzat onu kontrol altına alma demektir.
Toplumsal İlişkiler Ağı: Toplumsal ilişkiler ağı aşağıdakilerden oluşur:
1)
Toplumsal ilişkiler ağı içindeki konumları nedeniyle bir hedef kitleyi
etkileyebilecek olan “kanaat önderleri”,
2)
Kanaat önderleri ve propagandacılar ya da bünyelerinde bunların her ikisini
de barındıran küçük topluluklar,
3)
Bir toplumsal ilişkiler ağının tümünde masumane ya da bilinçli olarak
söylentiler yayan kimseler.
Çok aşamalı iletişim akımı içinde, bir toplumsal ilişkiler ağı, medyanın aldığı mesajları
daha sonra içindeki önderler aracılığıyla bir toplumun tümüne yayabilir. Benzer şekilde kamu,
medyanın aldığı bilgiyi tekrar kanaat önderlerine götürüp onlardan açıklama ya da onay isteyebilir.
Kamuoyunu etkilemek amacıyla yapılan propagandanın belirli kuralları vardır. Domance
bu kuralları şöyle sıralamaktadır:

1.Yalınlık ve Tek Düşman Kuralı: Propaganda her şeyden önce kouyu basitleştirip,
herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek hâle sokmaya çalışır. Böylece de etkinlik
sağlar.
2. Büyütme ve Bozma Kuralı: Haberlerin büyütülmesi, kendi işlerine gelen
haberlere aşırı önem veren bütün siyasal parti borazanı yayın organlarının sürekli
olarak başvurdukları bir gazetecilik yöntemidir.
3.Tekrar Kuralı: İyi bir propagandanın ilk koşulu belli başlı olguları bıkıp
usanmadan tekrarlamadır.
4.Aşılama Kuralı: Sıfırdan başlayarak bir topluma herhangi bir düşünceyi ya da
herhangi bir ürünü istenildiği anda kabul ettirme olanağı yoktur. Ancak propaganda
toplumun daha önce benimsemiş olduğu olgulardan hareketle yeni bir düşünceyi
gerçekleştirebilir ve etkin olabilir.
5.Birlik ve Bulaşma Kuralı: toplumda yalnız başına yaşanılamayacağı için, üyesi
olduğu bir ya da birden çok grubun etkisi altında kalır.

12.3. PROPAGANDA STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

271

Propaganda çalışmaları yapılırken belirlenen hedefe ulaşabilmek için birtakım stratejiler
belirlenip o doğrultuda hareket edilmelidir. Bu stratejiler amaca uygun olarak değişkenlik
göstermekle birlikte bazı önemli noktalar bulunmaktadır.
Propaganda stratejileri ve taktiklerinin bazı önemli nitelikleri ana hatları ile şu şekilde
özetlenebilir (Bektaş, 2000:167):
•

Propagandanın etkisi sınırlıdır. Propaganda, temel nesnel gerçekleri değiştiremez. Bir
ülkenin toplumsal gerçeklerinden kaynaklanan talepler, diğer toplumsal çerçevelerde
olgun ve değerlerin propagandası ile anlatılmaz.

•

Demokratik ortamlar ile baskıcı yönetimlerde propagandanın başarısı farklılık gösterir.
Baskıcı rejimlerde ve propaganda bakanlığı aracılığı ile yapılan propagandaların başarı
şansı daha yüksektir.

•

Propaganda mesajlarının alınması, kamunun ruh hâliyle de yakından ilgilidir. Alıcıların
kişisel özellikleri bu durumu etkilemektedir. Örneğin; bilgili, eğitimli ve tecrübeli kişilere
farklı propagandalar yapılmalıdır.

•

Propagandalar, kişilerde gizli kalmış hislerin açığa vurulmasını ve böylece rahatlanılmasını
sağlarlar. Ayrıca yeni durumlara uyulmasında da yardımcı olurlar.

•

Propagandacılar, belirgin bir şekilde hedefleri olan kişilerin hislerine hitap ederler. Kişisel
propagandaların çoğu hissi başvurulara dayanır.

•

Propagandacı tarafsız veriler toplamakla ilgilenmez. O amacına uygun verileri toplamaya
çalışır.

•

Kamuoyunu yönlendirilebilecek en eski araçlardan biri olan “lafı çevirmek”, bir
propagandacı için çok değerli bir araçtır. Yüz yüze konuşma sırasında tartışılan bir kimseye
başarı sağlama yollarından biri de konuyu başka bir tarafa saptırarak kendi amacına doğru
çekmektir.

•

Propagandacı tezlerini sonsuz kez tekrar eder. Bu durum tezin algılanması ve kabulü
üzerinde etkili olur.

Bunlarla birlikte her toplum için farklı propaganda yöntemleri olabilir. Bir toplumda
başarılı olan bir propaganda yöntemi başka bir toplumda başarılı olamayabilir. Bunun için bir
propagandanın başarılı bir şekilde uygulanması ve yararlı olabilmesi aşağıdaki üç esasa
dayanmaktadır (Barut, 1995: 7):
• Doğruluk
• Samimilik
• Teknik
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Doğruluk: Propagandanın en temel dayanağı doğruluktur. Yalan üzerine kurulan
propagandanın etkisi gerçeklerin ortaya çıkmasıyla yok olacak ve kandırıldığını anlayan toplum
tarafından istenmeyen tepkilerle karşılaşılabilecektir.
Samimilik: İçerdiği düşüncelerde samimi olmayan bir propaganda inandırıcı olmayacağı
için hedef kitle üzerinde istenen etkiyi yaratmayacaktır.
Teknik: Propagandanın teknik dayanakları çok güçlü ve çok çeşitlidir.
Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Çiftlikçi, 1996: 180):
• Propaganda da bütün alanlarda sadelik sağlanmalıdır. Propagandacı inancını, öğretisini
açık bir şekilde belirlenecek birkaç noktaya ayırarak dinleyiciye kısa ve açık bir metin sunmalıdır.
• Propaganda belli bir zamanda, tek bir temel hedefe yönelmek, belli bir süre içerisinde tek
bir hedef üzerinde yoğunlaşarak yani kendisinin kuvvetli yanlarının rakiplerin zayıf taraflarını tek
bir noktada toplamak şeklinde basit bir çerçeve içerisinde olmalıdır.
•

Propagandanın düzeyi her insanın anlayabileceği bir seviyede olmalıdır.

•

Propaganda da belli başlı temalar değişik görünüşler altında tekrarlanmalıdır.

• Propaganda da rakiplerin düşüncelerini çürütmek, eleştirmek hedeflendiğinde (karşı
propaganda) rakiplerin propaganda temasının temel ögeleri bir bir ayrılarak önem sırasına göre
sınıflandırılmalı ve bu sıraya göre tek tek çürütülmelidir.

12.4. PROPAGANDA ÇEŞİTLERİ
Günümüzde toplumsal bilimciler propagandayı değerlendirirken bu kavram “kötü”,
“zararlı” gibi değerlendirmelerden soyutlamış bir şekilde, yalnızca toplumsal bir olay olarak ele
alma zorunluluğu duymuşlardır.
Ellul, propagandanın genellikle siyasal ve toplumsal grup ya da kamuların davranışlarını
etkilemeyi amaçladığı tezini savunur. Bu nedenle propaganda iki sınıfa ayrılabilir: Siyasal ve
toplumsal propaganda. Diğer propaganda türleri ise bu iki ana başlığın alt kategorileri olarak ele
alınabilir (Bektaş, 2002:198).
Beyaz Propaganda: Burada verilen mesajların kaynakları kolaylıkla teşhis edilir.
Kaynak resmi ve güvenilirdir. Bu propaganda tarzında doğru bilinenin savunması
yapılır. İletiler genellikle hükûmet kontrolünden geçtiği için yarı resmî sayılabilir.
Siyah Propaganda: Asılsız bir kaynağa dayanır. Uydurma bilgiler kullanılır. Gerçek
kaynak daima gizlidir ve kaynak ne kadar gizliyse propaganda o kadar başarılı olmuş
sayılır. Siyah propaganda her türlü yaratıcı hileleri kapsar ve yapıldığında büyük ilgi
çeker.
Gri Propaganda: Mesajın kaynağı her zaman belli olmayabilir. Bu nedenle
mesajların güvenilirliği sorgulanabilir. Bu tip propaganda da rivayet ile dedikodular
kullanılır. Olaylar abartılı bir biçimde sunulur.
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Siyasal Propaganda ve Toplumsal Propaganda
Ellul’a göre siyasal propaganda, bir hükûmet, parti, yönetim veya baskı grubu tarafından
kamunun davranışını değiştirmek için kullanılan teknikleri içerir. Kullanılan yöntemin seçimi
bilinçli ve hesaplıdır. Arzulanan amaçlar, her ne kadar sınırlı da olsalar, açık biçimde tanımlanır
ve kesin çizgiler taşırlar. Çoğunlukla amaçlar ve kullanılan temalar Hitler ve Stalin propagandaları
örneklerinde görüldüğü gibi siyasaldırlar. Bu tür propaganda reklamcılıktan ayrılması en kolay
propagandadır. Reklamcılığın ekonomik, buna karşılık propagandanın siyasal amaçları vardır.
Siyasal propaganda stratejik veya taktiksel olabilir.
Örgüt ve kurumların toplumsal davranışları etkilemeye yönelik çabaları toplumsal
propagandadır. Toplumsal propagandayı yayanlar içinde sendikalar, özel sektör kuruluşları, kadın
hakları ve “Greenpeace” benzeri çevre örgütleri, sağlık kuruluşları ve hükûmetler sayılabilir.
Kışkırtıcı Propaganda ve Bütünleştirici Propaganda
En yaygın ve görünür propaganda biçimidir. Bu propaganda çoğu kez yıkıcı bir nitelik ve
muhalefet damgasını taşır, savaş ya da ihtilal amaçlayan bir grup tarafından gerçekleştirilir.
Tarihsel süreç içerisinde bu tür propaganda hep gündemde olmuştur. Tüm ihtilalci hareketler, tüm
savaşlar böylesine propaganda ile beslenmişlerdir. Lenin’le zirveye ulaşmıştır. Kışkırtıcı
propaganda hükûmetler tarafından da yapılabilir.
Bütünleştirici propaganda, günümüz uygarlığının ve gelişmiş ülkelerin gerçekleştirdikleri
bir propaganda türü olup yirminci yüzyıl öncesi var olmayan bir propagandadır. Bu bir uyum
propagandasıdır. Bütünleştirici propagandanın başarısının diğer bir belirleyicisi kitlelerin eğitim
ve yaşam düzeyidir. Bunların yüksekliği söz konusu propagandanın başarısını arttırır. Bu tür
propaganda belirli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmış toplumlarda kullanılmalıdır.
Dikey Propaganda ve Yatay Propaganda
Klasik bir propaganda çeşididir. Propagandanın alıcısının bir topluğun parçası olmakla
birlikte yalnızlığını sürdürmesidir. Bu tür propaganda kitle iletişim araçlarıyla yapılır. Yukarıdan
aşağıya doğru gerçekleşir. Dikey propaganda gerçekleştirilmesi kolay bir propaganda türüdür.
Etkisi kısa bir sürede kaybolur ve işe her defasında yeniden başlamak gerekir.
Yatay propaganda, modern bir gelişmedir. Genelde iki biçimde görülür: Birincisi siyasal,
ikincisi ise toplumsal propagandadır. Bu propagandanın yatay olarak adlandırılmasının nedeni,
onun ilke düzeyinde tüm üyelerin eşit olduğu ve bir önderin bulunmadığı bir grup içerisinde ve
tepeden gelmeyen bir şekilde yapılmasıdır. En önemli özelliği küçük bir grup içinde
gerçekleşmesidir.
Akılcı Propaganda ve Duygusal Propaganda
Coşku ve duygulara seslenen propaganda kısa dönemde etkili olabilir fakat bu tesir uzun
sürmez. Uzun dönem etkinlik ise ancak akılcı propagandalarla mümkün olabilir. Bu iki
propaganda türü arasında kesin çizgilerle ayrım yapmak olanaksızdır. Propaganda ile bilgi
arasındaki farklılık oldukça sık ortaya konulur: bilgi sağduyu ve tecrübeye hitap eder ve gerçek
olguları ortaya koyar; buna karşılık propaganda duygu ve ihtiraslara yönelik ve dolayısıyla akıl
dışıdır. Örneğin; Hitler duygusal bir propaganda taşıyan propagandasını oldukça uzun bir zaman
sürdürebilmiştir.
274

12.5. PROPAGANDANIN KURALLARI
Propagandanın amacına uygun gerçekleşebilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için birtakım
kurallara uyum sağlamak gerekiyor. Bu kuralları Domenach şu şekilde sıralamıştır:
Yalınlık ve tek düşman kuralı: Propagandanın temel kurallarından biri yalınlığı
sağlamaktır. Propaganda, öğretisini bildiriler, inanç bildirimleri, izlenceler ve demeçler gibi yazılı
metinlerle anlaşılır kılar. Yalınlaştırma kuralının son şekli olan parola ve slogan ile anlatılmak
istenen yalın, kısa ve öz olarak verilir. Tek düşman kuralında yapılmak istenen bireyleştirilmiş ve
teke indirilmiş karşıtın varlığının daha etkili olmasıdır.
Büyütme ve bozma kuralı: Propagandacı partilerin sürekli olarak başvurdukları bir
gazetecilik yöntemi olarak haberlerin büyütülmesi ve şişirilmesidir. Bir politikacının ağzından
kaçırdığı bir kelime, bulunduğu ortamda geçen olaylar birer tehdit olarak aleyhlerine kullanılabilir.
Bir bütünden alınmış parçaların ustalıkla kullanılması da sıklıkla başvurulan birer propaganda
teknikleridir. Siyasilerin yapmış oldukları gaflar çok fazla büyütülerek karşı propaganda
yapılmaktadır.
Düzenleme kuralı: İyi bir propagandanın ilk koşulu, başlıca temaları bıkıp usanmadan
tekrarlamaktır. Bununla birlikte tekrar yöntemi çabucak bıkkınlık uyandırabilir. Bu nedenle, ana
tema inatla sürdürülürken diğer yandan da onu değişik görünüşler altında sürdürmek gerekir.
Propaganda az sayıda düşünce ile sınırlandırılmalı ve bunlar sürekli yinelenmelidir. Her kitlenin
kendine özgü anlama ve kavrama; arzu, istek ve beklentileri vardır. Bir fikri değişik kitlelere göre
biçimlendirilerek vermek gerekir.
Aşılama kuralı: Sıfırdan başlayarak bir topluma herhangi bir düşünceyi ya da herhangi bir
ürünü istenildiği anda kabul ettirme olanağı yoktur. Ancak propaganda toplumun daha önce
benimsemiş olduğu olgulardan hareketle yeni bir düşünceyi gerçekleştirebilir ve etkin olabilir.
Birlik ve bulaşma kuralı: İnsan toplumda yalnız başına yaşamamaktadır. Bu nedenle
çeşitli grupların etkisi altında kalmaktadır. Bu gruplarla ters düşmemeye özen gösterilmelidir.
Kararsız birey, çoğunlukla görüşü olmadığı için değil, farklı çevrelerin etkisi altında kaldığı için
kararsız durumdadır. İşte propaganda, belirli yöndeki etkileri güçlendirmek ve toplumda önemli
bir kesimin de o görüşü benimsediği inancını yayma amacı gütmektedir. Çoğunluğa uyma ve
ondan etkilenme eğilimi, genel ve güçlü bir eğilimdir. Siyasi partilerin yaptıkları anket
araştırmalarının sonuçlarını basına vermeleri, seçmenlerin güçlü olandan yana olmalarını
sağlamaya yönelik bir yöntemdir.
12.6.

PROPAGANDA ARAÇLARI

Propagandanın yapılabilmesi için birtakım araçlara ihtiyaç vardır. Başarılı bir propaganda
çalışması için verilmek istenen mesaj için hangi aracın daha etkili olabileceği saptanmalı ve
propaganda çalışması o araç ya da araçlarla yapılmalıdır. Bu araçlara değinmeden önce, 1936’dan
1942’ye kadar okullara dağıtılan Propaganda Analizi Enstitüsü (Institute of Propaganda Analysis)
tarafından yayınlanan The Fine Art of Propaganda isimli kitapta ele alınan yedi propaganda
aracına değinmekte fayda vardır. Bu araçlar, araçtan ziyade propaganda için aracı ögeler, teknik
ya da yöntem olarak değerlendirilebilir. En çok kullanılan yedi propaganda aracı şunlardır
(Bektaş, 2000:165):
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1) Ad takma (name calling): Genel olarak sevilmeyen bir etiketin kullanımı söz konusudur.
Ad takmanın iki güncel ifadesi “terörist ve terörizm”dir.
2) Gösterişli genelleme (glittering generality): Genel olarak “iyi” kabul edilen bir deyimi
kullanma. Bu tür genelleme kullanımı o kadar yaygındır ki bu nedenle güçlükle farkına
varılır.
3) Transfer: Genel olarak saygı duyulan sembolleri kullanma. Transfer çağrışım süreciyle
işler. Yani “çağrışım yoluyla hayranlık” duyurmayı amaçlar. Örneğin; önemli bir kişiyle
birlikte çektirilen bir fotoğraf, film ya da video bandı aracılığıyla büyük kitlelere kolayca
ulaşılır.
4) Tanıklık (testimonial): Saygın kişilerin desteğini kullanma. Tanıklık, politik
kampanyalarda en çok kullanılan propaganda araçlarından birisidir. Ünlü ve saygın
kişilerin desteği propagandaya etkinlik katar.
5) Halktan biri (plain folks): İzleyicilerle aynı gruptan olan bir bireyin ortalama bir kişi
olduğunu vurgulamak. Özellikle politikada sık sık propagandası yapılan kişilerin de
aslında “halktan biri” olduğu ve birçok şeyi ortalama insanlarla paylaştıkları yaklaşımı
kullanılır. Seçim dönemlerinde çok sık rastlanan bir uygulamadır.
6) Kâğıt derme (card stacking): Tamamen inandırıcı bir tezi ortaya çıkarmak için yanlış
olgu ve fikirleri seçmektedir. Propaganda araçlarından biri olarak kâğıt derme aracı, bir
düşünce, program ya da kişinin en iyisi ya da kötüsü olduğunu ortaya koymak amacıyla
gerçeklerin ya da yalanların, mantıklı ya da mantıksız ifadelerin seçimini ve kullanımını
kapsamaktadır.
7) Herkes yapıyor (band wagon): Evrensel destek temasının vurgulanması yani bir şeyi
herkesin yaptığının ifade edilmesidir. Propagandacı, hedef kitlesine, herkesin kabul ettiği
bir şeyi, herkesten ayrı düşünmemek için kendilerinin de kabul etmesi gerektiği fikrini
yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu yöntem aslında Alman Sosyolog Elisabeth NoelleNeumann tarafından geliştirilen “Suskunluk Sarmalı” kuramıyla bağlantılı olabilmektedir.
Propagandacının hedef kitlesine kabul ettirmek istediği düşünce, mesaja maruz kalan bazı
kişiler tarafından kabul edilmek istenmese de kişi toplumsal baskıdan çekinerek kendini
izole etme yoluna gidebilir ve fikrini beyan etmeyebilir. Toplumsal yaptırımlardan çekinen
birey susarak kendini güvende hissedeceği için böyle bir yol tercih edebilir.
Propaganda Analizi Enstitüsünün yukarıda sıralamış olduğu araçlar dışında propaganda bir
de kitle iletişim araçlarıyla yapılır. Seçim propagandalarında kullanılan ilk kitle iletişim aracı
gazete olmuştur. Onu dergi, kitap, broşür ve afişler takip etmiştir. 1930’lardan sonra radyo; II.
Dünya Savaşı’ndan sonra ise televizyon gelişmeye başlamıştır.
Televizyon seçim propagandalarında ilk kez 1952’de kullanılmıştır. Siyasal propaganda da
kullanılan kitle iletişimin halkla ilişkiler ve siyasal reklam faaliyetlerinden oluştuğunu
savunmaktadır. Halkla ilişkiler çalışmalarını duyuru, haber yaratımı, televizyon, gazete ve dergi
ile internet ve web sitesi olarak, siyasal reklam çalışmalarını ise basın ilanları, reklam filmleri, açık
hava reklamları (afiş, billboard), yeni medyalar ve doğrudan postalama olarak sıralamaktadır
(Uztuğ, 2004:262).
Propagandanın amacı, türünü ve kullanılacak aracı da belirleyecektir. Eğer etkilenmek
istenilen genel anlamda kamuoyu ise gazeteler, radyo, televizyon tercih edilecektir. Kamuoyunun
276

belirli bir kesimi etkilenecekse kitaplar ve konuya ilişkin hazırlanmış konferanslar tercih
edilmektedir. Propaganda teknikleri arasında kapı kapı dolaşarak, vatandaşları uyarmak, onları
tutum belirlemek ve eyleme davet etmek de bulunmaktadır.
12.7.KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI-PROPAGANDA İLİŞKİSİ
19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan her kitle iletişim biçimi kendisine özgü kuvvet ve
zaaflara sahip olmuştur. Bunların hepsinin sahip oldukları bir özellik, kamuya, okul, aile ve siyasal
sistem gibi, geleneksel toplumsallaşma kurumlarını atlayarak doğrudan ulaşmalarıdır. Bu eşi
bulunmayan ve önemli yeteneği nedeniyle medya, toplumun ahlaksal sağlığından endişe duyanlar
tarafından korku verici bir kurum olarak görülürken, bu doğrudan ilişkiyi ister yeni ürününü
pazarlamaya çalışan bir reklamcı isterse de siyasetlerini satmaya çalışan bir siyasetçi olarak kitleye
ulaşma aracı şeklinde algılayanlar onu memnuniyetle karşılamışlardır.
Bu alanda incelenmesi gereken medya türlerinin başında geniş kitlelere ulaşan gazete,
radyo, televizyon ve filmler gelmektedir.
Gazete: Basını dar anlamda gazete olarak ele alacak olursak, gazetelerin, yakın ve uzak geçmişin
ya da günün haber ve olaylarının verilmesinde, kanaat ve düşüncelerin geniş halk kitlelerine
ulaştırılmasında, halkın dikkatini ülkenin ana davaları üzerinde toplamada ve okuyucuların genel
kültürlerini arttırmada son derece önemli rol oynadıkları su götürmez bir gerçektir.
Film: Film genellikle duygulara ve bilinçaltına seslenmek suretiyle etkisini gösterir. Zihinlerde
kalıcı olma özelliği nedeniyle kişilerin tutumlarını, kanılarını etkilemekle yetinmeyip değerlerin
kökleşmesine de yardım eder. Özellikle güncel filmler propagandaya son derece elverişlidirler. Bu
filmler vatanseverlik duygularını ateşleme, ulusal dayanışmayı kuvvetlendirme, umut aşılama,
herhangi bir reformun yapılmasını sağlama, iktidardaki partinin etkinliklerini övme gibi
maksatlarla çevrilirler. Seçim propagandalarında filmler ikincil ancak küçümsenmeyecek bir rol
oynamaktadırlar.
Filmin gerek iletişim ve gerekse de eğitimsel gücünden duyulan korku bu
iletişim biçimine yönelik eleştirileri beraberinde getirmiştir. Bu iletişim biçiminden çıkarlarının
zarar göreceğini düşünen tüm birey ve kurumlar eleştirilerini sürekli bir biçimde gündeme
getirmişler ve tüm dünyada din adamları, eğitimciler ve siyasetçiler sinema endüstrisini, “yeni
sıkıntılar yaratan” bu kurumun kontrolüne yönelik çağrılarına olumlu cevap vermeye davet
etmişlerdir.
Radyo: Radyonun 19. yüzyıl sonunda icadı propaganda sanatını bütünüyle değiştirmiş ve ona
mesajları bizzat bir yerde bulunmadan uzun mesafelere ve sınırlar ötesine gönderebilme olanağı
kazandırmıştır. Sonuçta, radyo kaynağı belli ve dinleyici kitlesinin değişik siyasal görüşleri
öğrenmeye çalıştığı bir uluslararası beyaz propaganda aracı hâline gelmiştir. Sanayileşmiş
ülkelerde boş zamanların değerlendirilmesinde televizyon izleniminin kazandığı egemenliğe
karşın, radyonun propaganda amacıyla kullanımında bir azalma olduğunu gösteren herhangi bir
kanıt yoktur ve değişik siyasal ideolojilerin bu kanalla yayılması için, hâlen küresel düzeyde
inanılmaz paralar harcanmaktadır. Bu araçla yapılacak propaganda da eğlendirme işleviyle uyum
önemli bir unsurdur. Yapılan çeşitli araştırmalar radyo yayınlarının kişilerin kanaatlerini ve
düşüncelerini etkilemede basına nazaran daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Gerçekleştirilen anketler bunun yanı sıra radyonun daha önemli bir ikna aracı olduğunu
ispatlamıştır. Radyoyu gazetelerden ayıran başlıca özellik, okuma yazma bilmeyenleri, az kültürlü
olanları ya da gazeteleri takip etmeyenlerden oluşan daha geniş kitleleri etkisi altına almasıdır.
Böylece radyonun etkisi en uzaktaki köy evlerine kadar ulaşmakta ve kamuoyunun oluşumunu
sağlamaya önemli ölçüde yardımcı olmaktadır.
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Televizyon: Kamuoyu oluşturmasında bir dönemler radyonun oynamış olduğu önemli rolü
günümüzde büyük ölçüde televizyon gerçekleştirmektedir. Hem göze hem kulağa hitap etmesi
nedeniyle etkili bir kitle iletişim aracı olan televizyonun diğer bütün kitle iletişim araçlarını
gölgede bıraktığı savı yaygın kabul görmektedir. Propaganda açısından televizyon özellikle seçim
mücadelelerinde göz ardı edilmemesi gereken bir belirleyici hâline gelmiştir. Siyasetçilerin kamu
imajları günümüzde büyük ölçüde, televizyon tarafından yaratılmaktadır. Televizyon ve basın
beraberce kitle içindeki bireylerin ne hakkında düşünmeleri ve ne hissetmeleri gerektiğini öneren
mesajlar iletirler ve sürekli propaganda yaparlar. Siyasetçiler de siyasal mesajlarını halkla
iletebilmek ve onların gözünde önemli ve olumlu bir imaj yaratabilmek için televizyonu kullanılar.
Çünkü kamuoyunun gündemine girebilmenin ön koşulu televizyonun gündemine girmek ve
ekranda mümkün olduğunca çok gözükmektir.
12.8. SİYASAL PROPAGANDA
Siyasal propaganda, bir yönetim, siyasal parti ya da benzeri bir kurum tarafından, kitlenin
kendisine karşı olan davranışını değiştirmek için uygulanan bir propaganda türüdür.
Bu tür
propaganda gerçekleştirilirken hedefler açık bir biçimde ortaya konulur. Siyasal propagandanın
özünün siyasal eylem olması gerekliliği tartışma götürmez. Bu alanda atılan adımlar, uygulamaya
konan siyasalar kanaatlerin doğmasına ve bunlara destek verilmesi ya da muhalefet edilmesine
neden olur.
Günümüzde, siyasal ve kamusal yaşamda kitle iletişimciliği ve halkla ilişkiler çalışmaları
yaygın hâle gelmiş propaganda uygulamalarından başka bir şey değildir. Siyaset ve iletişimin
birlikteliği iletişimciler tarafından kullanılan kavramlarla “siyasal propaganda ve siyasal iletişim”
ya da reklamcıların deyişiyle “siyasal reklamcılık” olarak kabul görmektedir.
Siyasal Reklamcılık: Son yıllarda seçim kampanyaları sırasında uygulanan yöntemlerde
önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikleri, iletişim teknolojisinin ve iletişim araçlarının
hızla gelişip çeşitlenmesi ve hızlı bir gelişim sürecinde olan reklamcılık sektöründeki birikimleri
seçim kampanyalarına yansıması gibi önemli iki temel nedene bağlanabilir. “Siyasal propaganda”
kitle iletişim araçları kullanılarak seçim kampanyalarında uygulanmaya başlanınca reklamcılar
tarafından, “siyasal reklamcılık” olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Seçim kampanyalarının
günümüzde vazgeçilmez bir parçası hâline gelen siyasal reklamcılık uygulamalarında kullanılan
“partinin satışı”, “adayın pazarlanması” gibi sözcükler, gerçekleştirilen siyasal reklamların niteliği
hakkında ipuçları verir. Lerner’e göre bir siyasal sistemde, siyasetçilerin amaçlarına ulaşmak için
kullandıkları en önemli araç propagandadır. Siyasal reklamın kitleleri etkilemek için kullandığı en
etkili araçsa medyadır.
Kitle İletişim Araçları ve Siyasal Reklam İlişkisi: Gerek iktidarın kişiselleştirilmesi
gerekse de karizmatik liderlikten “siyasal liderlerle seçmenleri arasındaki ulaşım aracı hâline gelen
TV ekranı” benzeri kitle iletişim araçları ile doğrudan ilişkilidir. Kitle iletişim araçlarının
toplumsal yaşamda artan rolleri, seçim kampanyalarının düzenlenmesi, iktidar ilişkileri ve siyasal
kurumların bu yeni rollere uyum göstermek için, toplumsal yaşamı daha da kompleks hâle
sokmaktır. Kitle iletişim araçları, kamuoyunu, siyasal iletişimi sağladıkları ölçüde etkiler. Bir
siyasal reklam kampanyası genellikle iki aşamadan oluşur. Bunlardan ilki seçmenin davranışları
ile ilgili araştırmalar olup, ikincisi ise iletişim stratejisinin belirlenmesine yönelik çalışmaları
içerir. Kamuoyu yoklamaları için vazgeçilmez bir araçtır. Siyasetçilerin, mesajlarını halka
iletebilmek ve onların gözünde olumlu bir imaj yaratabilmek için her şeyden çok kitle iletişim
araçlarına ihtiyaçları vardır. Çünkü kamuoyunun gündemine girebilmenin ön koşulu kitle iletişim
araçlarını gündemine girebilmektir. Siyasal televizyonculuğun, habercilik ve reklamcılık ya da
parasız ve paralı olarak adlandırılan iki biçimi vardır.
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Siyasal Reklam Kampanyalarının Etkinliği: Siyasi ve ticari reklamlar arasında önemli
farklar olduğu açıktır. Kitle iletişim araçlarının, özellikle televizyonun kitleler üzerinde etkili
olabilme stratejilerinden en önemlisi ‘gündem oluşturma’dır. Bu kavram, medyanın haberleri
sunuş biçimleri ile halkın düşündüğünü ve tartıştığını belirlediği varsayımına dayanır. Medyanın
kamunun gündemine seçimlerden kısa bir süre önce getirilen olumlu veya olumsuz yayınlar adayın
ve adayların kamu gözündeki değerlerini etkiler. Bu sürece “önemsetme” denir.
Halkla İlişkiler: Halkla ilişkiler danışmanı olarak kariyer yapan ilk kişi Edward L.
Bernays’dır. O’na göre, halkla ilişkiler danışmanı yerleşik inançlar üzerine çalıştığında “ya eski
otoriteleri kötüleyerek onları gözden düşürmek ya da eski inançlara karşı yenilerini savunan bir
kitlesel görüş yaratabilmek” için yeni otoriteler yaratmak mecburiyetindedir. Propaganda bir
anlamda “görünmeyen hükûmetin” yürütme gücüdür.
Temelde, siyasal reklamcılık gibi halkla ilişkilerde bir iletişim sürecidir. Halkla ilişkiler,
siyasal partilerin, haber, kanaat veya eğlence medyalarını kullanarak belirli bir kamusal alan, imaj
yaratmak ve destek sağlamak amacıyla yürüttüğü organize ve ikna amaçlı propaganda faaliyetidir.
Reklam ve siyasal propagandanın farkı
• Propaganda, uzun vadelidir; oysa reklam hemen sonuç almaya yönelik, kısa vadeli bir
faaliyettir.
• Propagandanın temel ilkelerinden birisi, kaynağın gizli tutulmasıdır. Ancak kaynağı
belirtilmemiş bir reklam düşünülemez.
• Propaganda siyasi, reklam ise ticari içeriklidir ve bu yüzden siyasi reklamcılık, ticari
reklamın siyasete uygulanışı olarak da tanımlanmaktadır.
• Reklamın yarattığı gereksinimler ya da tercihlerle insanlar özel bir ürüne yönlendirilir.
Ancak propaganda davranışta, ruhta, hatta din ya da siyasetle ilgili düşüncelerde değişiklik
yaratır (Domenach, 2003:18).
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Uygulamalar
Siyasi ve ticari reklamlar arasında ki farkları, örnekleriyle karşılaştırın
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Uygulama Soruları
Reklam ve siyasal propagandanın arasında ki farkları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Propagandanın psikoloji ile olan ilişkisi, son derece yakın ve önemlidir. Propagandanın
gerçekleştirmek istediği değişiklikler, psikolojik telkinlerle mümkündür. Geleneksel, modern ve
postmodern dönem, birbirinden yalnızca sosyal örgütlenmeler, kurumlar ya da iletişim biçimleri
açısından ayrılmaz, birey düzeyinde de farklılaşır. Bir kişi olmanın ne olduğu, sosyal olarak inşa
edilir ve kişinin içinde doğduğu ekonomik düzen, inanç, akrabalık sistemi ve ilişkiler ağı içinde
belirlenir. Bireyin kim olduğu, tarih, çevresi, akrabaları ve görevleri gibi dış etkenler tarafından
belirlenir. Reklamlar bir yönüyle, yaşamlarından memnun olmayan insanlara, yaşam biçimi
satmaktadır. Bireyler, bir ürün, bir ideoloji, bir şöhret ya da maddeyi alarak, onunla bütünleşerek,
açlığını gidermekte, yaşamsal boşluğunu ancak bu şekilde doldurabilmektedir.
Bilinçli ve kasıtlı bir faaliyet olan propaganda, art niyetli kişiler tarafından, kitlelerin
ajitasyonu için de kullanılabilir. Propaganda, kitlelerin emniyetsizlik, umutsuzluk, huzursuzluk,
yoksulluk ve değişim arzularını kendi amacı uğruna kullanmak için fırsat kollar. Propagandanın,
öncelikle umutlarını yitirmiş, hayalleri yıkılmış, ekonomik ve sosyal açıdan toplumdan
soyutlanmış kişileri etkilediği bilinmektedir. Umutlarını yitirenler için propagandacıların vaatleri,
geleceğe yönelik düşünceleri cazip hâle gelir.
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Bölüm Soruları
1. ……… ortaya çıkmaları toplumu etkileme sürecine olağanüstü bir hız kazandırmıştır.
Bu sayede milyonların dikkati belirli bir sorunun tek bir yönüne çekilebilmekte,
savunulan bir dava için milyonların desteği sağlanabilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kitle iletişim araçları
b) Kamuoyu
c) Toplum
d) Tutum
e) Propaganda
2. ……….. ise propagandayı, “Geniş anlamda sözlü, yazılı, resimli veya müzik şeklinde
olabilen sunumların yönlendirilmesiyle insan davranışını etkileme tekniği.” olarak
tanımlamaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Piaget
Laswell
Allport
Ross
Heider

3. Propaganda ilk kez Katolik kilisesinde ……. anlamda kullanıldığından, kavramın bir
anlamı da bu yolla meydana getirilmiş fikirlerin yayılmasıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Psikolojik
Sosyolojik
Metodolojik
Demografik
Siyasal

4. …….. göre ise “Propaganda halkın bir girişim, bir düşünce ya da bir grupla ilişkilerini
etkilemek amacıyla olaylar yaratmak ya da olayları biçimlendirmek için gösterilen sürekli
ve tutarlı çabadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Piaget
Laswell
Allport
Ross
Bernays

5. İlk olarak ….. yılında Roma Katolik Kilisesi tarafından kelime hâliyle kullanılmıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

1622
1623
1624
1625
1628

6. Propaganda sözcüğü, ……… 18. yüzyılda, genel dile girinceye kadar hep kilise dilinin
sınırları içinde kaldı.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

İngiltere
Fransa
Peru
İtalya
Amerika

7. Bir süreç olarak propaganda toplumsal temelde belirlenir. Toplumsal-tarihsel bağlam,
propagandacıya gerekli güdü ve bunun ötesinde iletişim biçimi sağlayacak bir miras sunar.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplumsal tarihsel bağlam
b) Kültürel çevre
c) Kurum
d) Propagandacılar
e) Medya yöntemleri
8. İçinde mesajların gönderildiği ve alındığı, özdeksel bağlamın altyapısını oluşturur.
Propagandanın nasıl oluştuğu, kullanıldığı ve alındığı kültür tarafından belirlenir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplumsal tarihsel bağlam
Kültürel çevre
Kurum
Propagandacılar
Medya yöntemleri

284

9. Bir kurum, örgütsel ve mali güce sahip olması nedeniyle propaganda faaliyetlerine
girişir ve bunu gerçekleştirir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplumsal tarihsel bağlam
Kültürel çevre
Kurum
Propagandacılar
Medya yöntemleri

10. Propagandacılar hedef kitleye mesajı göndermek için mevcut medya içinde seçim
yaparlar ve bu kanalla mesajlarını ulaştırırlar.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplumsal tarihsel bağlam
Kültürel çevre
Kurum
Propagandacılar
Medya yöntemleri

Cevaplar: 1)a,2)b,3)b,4)e,5)a,6)b,7)a,8)b,9)c,10)e
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13. TUTUM DEĞİŞİMİNDE İKNA SÜRECİ VE TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. İkna Tanımı
13.2. İkna Çalışmalarının Tarihçesi
13.3. İkna Süreci
13.3.1. Kişiliği Oturmuş Olmak:
13.3.2. İkna Etmek İstediğiniz Konuda Haklı Olmak
13.3.3. Karşı Tarafı İyi ve Doğru Analiz Etmek:
13.3.4. Doğru Bir Beden Dili Kullanma
13.4. Temel İkna Teknikleri
13.4.1. Karşılıklı İlişki Kuralı
13.4. 2. Sorumluluk Kuralı
13.4. 3. İkna Sürecini Kolaylaştıran ve Hızlandıran Temel İkna Teknikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
.
1. İkna denince ne anlıyorsunuz?
2. İkna ve propaganda kavramları arasındaki fark nedir?
3. İkna teknikleri nelerdir?
4. Bilinçaltı ikna nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kavramsal açılımıyla ikna

Kazanım
İkna kavramını tanımak,

Propaganda ve ikna arasındaki farklar

İkna
ve
propaganda
kavramlarının ayırtına varmak,

İkna teknikleri

Temel
ikna
öğrenmek,

İkna sürecini değişkenlerini incelemek,

İkna sürecini kolaylaştıran ve
hızlandıran değişkenleri ayırt
etmek,

İknanını bilinçli ve bilinçaltı süreçleri

Bilinçli ve bilinçaltı
süreçlerini öğrenmek.

tekniklerini

ikna
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Anahtar Kavramlar
İkna, ikna teknikleri, bilinçli ikna, bilinç dışı ikna
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Giriş
İkna süreci, reklam çalışmalarında yeni bir ürünü tanıtmak veya bilinen bir ürün hakkında
hedef kitlenin olumlu tutum geliştirmesini sağlamak için, siyasi iletişimde adayın oy kazanmak
amacıyla seçmenlerin kendi görüşleri yönünde tutum yapılandırmalarını sağlaması için,
kurumlarda başarılı halkla ilişkiler projeleri yürütebilmek için kullanılan temel süreçlerden biridir.
İkna, sadece davranışlarda değişikliğe neden olan bir olgu değil, aynı zamanda kişilerin var olan
bağımlılıklarını devam ettirmesi ve değişikliğe karşı koyması anlamında da kullanılmaktadır
(Jamieson, 1996).
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13.1. İKNA TANIMI
Birçok tanımı yapılan ikna kavramı, Brembeck ve Howell’e (1952) göre “Önceden
belirlenmiş sonuçlara ulaşmak amacıyla, bilinçli olarak, insan güdülerinin manipülasyonu yoluyla
düşünce ve eylemlerin değiştirilmesi girişimi.”olarak tanımlanmıştır. Aynı bilim adamları 1976’da
iknayı çok daha yalın bir ifadeyle tanımlama yoluna giderler ve ikna için “bireylerin seçimlerini
etkileme amaçlı iletişim” şeklinde bir tanım yaparlar.
İkna edici iletişim, bir birey, düşünce ya da olaya ilişkin tutum değişimi yaratmak amacıyla
gerçekleştirilen iletişim olarak tanımlanabilir.
Reardon iknayı “İkna çabası içinde olan bireyin, çeşitli duygusal ve bilişsel teknikler
yoluyla bir başka bireyin belirli bir davranış, inanç ya da tutumu benimsemesine rehberlik etmek.”
şeklinde tanımlarken, Raven ve Haley ise iknayı, “Bir bireyin etkisiyle birey ya da bireylerin biliş,
tutum ya da davranışlarında değişiklik yaratılması.” şeklinde tanımlarlar.
Bu ve benzeri tanımların ortak noktalarından yola çıkarak ikna1, bir kaynaktan bir hedefe
yönelik tutum ve davranış değişikliği yaratmaya yönelik bir iletişim sürecini kapsamaktadır. Bu
nedenle ikna “Kaynak kişi ya da kişilerin, hedefin belirli bir ürün, birey ya da görüşe ilişkin olumlu
bir tutum oluşturmasını ya da var olan tutumunu değiştirmesini sağlama yönündeki çabası.” olarak
tanımlanmaktadır. Bu anlamda iknaya giden yolda değiştirilebilen unsurları bağımsız değişkenler;
iletişimin alıcıda yarattığı etki ve tepkileri ise bağımlı değişkenler başlığı altında toplanmaktadır
(İnceoğlu, 1993).
İkna edici iletişimin bağımlı değişkenleri, kişinin ikna edildiği yeni davranış, olay ve
olguların özelliğine göre altı basamağa ayrılmaktadır (Oktay, 2000):
•

Mesajın Sunumu

•

Dikkat

•

Kavrama

•

Kabul

•

Saklama

•

Eylem-Davranış.

Mesajın sunumundan itibaren, sırasıyla hedef kitlenin dikkatini kazanmak, daha sonra
kavraması, aldığı mesajı kabul edip benimsemesi, gerektiğinde hatırlamak üzere aklında tutması
ve aldığı mesajlar doğrultusunda eyleme geçmesi ikna edici iletişimin aşamalarıdır. Bu aşamaların
hepsinde tutarlı bir etkilenme görünmeyebilir. Bir mesaj ilk iki aşamada etkili diğerlerinde etkisiz
kalabilir. Örneğin; hedef kitle içerisinden mesajı dikkatle izleyip anlayanların birçoğu mesajı kabul
etmeyebilir. İkna edilenlerin birçoğu da daha sonra mesajı hatırlamayabilir. Tüm aşamalarda etki
sağlanmışsa da birey eyleme kabul ettiği hatta hatırladığı hâlde eyleme geçmeyebilir.
Bağımsız değişkenler, iletişim sürecinde değiştirilebilen unsurlardır. Bu değişkenler kaynak,
iletişim kanalı, mesaj ve hedeflenen iletişim etkisi olarak sıralanabilir. İletişim kaynağı bilgiyi
1

İkna kavramı, farklı teorisyenler tarafından çeşitli şekillerde birden fazla değişkene bağlı olarak tanımlanmaktadır.
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veren mecradır. Mesaj iletinin içeriği, iletişim kanalı bilginin ne yolla ulaştırıldığıdır. Alıcı mesajı
dinleyen, izleyen, okuyan ve benzer yollarla mesajın ulaştığı kişidir. Hedeflenen iletişim etkisi ise
hedef kitlenin, alıcıların mesaja olan tepkisidir. Bu değişkenleri özetlersek (Anık, 2000):
1. Kaynak değişkenleri: Kaynağın inanırlığı güvenilirliği hedef kitlenin tutumunu
değiştirmekte son derece önemlidir. Mesaj inanırlığı yüksek kaynaklardan geldiğinde,
hedef kitlede daha çok tutum değişikliği yaratığı, birçok araştırmanın ortak
sonucudur. Mesajın ilgi çekmesi de son derece önemlidir. Sunulan ileti ile hedef
kitlenin ilgisi çekilmediği takdirde iknanın gerçekleşmesi mümkün değildir.
2. İletişim aracının değişkenleri: Bir mesajın etkisinde kullanılan iletişim aracı
kanalı son derece belirleyicidir. Örneğin; sözlü iletişim yazılı iletişimden daha
etkilidir. Tüm iletişim biçimlerinde kaynağın oluşturduğu iletinin kaynaktan alınıp
alıcıya ulaştırılması için mutlaka bir kanala ihtiyaç vardır.
3. Alıcı değişkenleri: Hedef kitle tutumuna ne kadar güçlü bağlanmışsa tutum
değişimi de o kadar zor olacaktır. Örneğin; bir beyaz eşya markasının sadık bir
müşterisine başka bir markada ürün alamaya ikna etmek son derece zordur. Ayrıca
kişilik özellikleri de son derece etkilidir. Öz güvenli, kararlı insanların tutumlarını
değiştirmek daha zor, öz güveni zayıf kendinden ve kararlarından emin olmayan
insanların tutumlarını değiştirmek çok daha kolaydır. Alıcılar iletişim sürecinde aktif
olduğunda etki de daha uzun süreli ve güçlü olmaktadır.
4. Amaçlanan iletişimin etkisi, değişkenleri: Zaman faktöründeki farklılaşma ve
hedef kitlenin mesaja hazırlıklı olup direnç göstermesi bu başlık altında toplanabilir.
İkna edici iletişimin bireyin tutumları üzerinde, uzun vadeli ya da kısa vadeli etkileri
vardır. Bu alanda yapılan çalışmalar ikna edici iletişim ile sağlanan tutum
değişikliğinin 6 aya kadar korunduğunu göstermiştir. Zaman faktörüyle, mesaj içeriği
de etki bakımından ilişkilidir. Örneğin; olumsuz bir konuya ilişkin mesaj daha uzun
süre akılda kalıcı ve daha uzun süreli tutum değişikliği yaratıyor iken olumluya ilişkin
mesaj daha çabuk unutulur ve tutum değişimindeki etkisi zayıftır.
Davranışlarının ve tutumlarının yönlendirilmesinde ikna edici iletişim yöntemlerinden sıkça
yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerin başarılı olmasında ve hedef kitle üzerinde istenilen doğrultuda
algı yaratılmasında, mesaj kaynağının, mesaj içeriğinin, alıcının-hedef kitlenin özellikleri son
derece belirleyicidir. Ayrıca iletişim aracı, zaman faktörü gibi birçok değişken de iletişim
hedefinin amacına ulaşmasında etkili diğer faktörlerdir.

13.2. İKNA ÇALIŞMALARININ TARİHÇESİ
Aristo’nun klasikleşmiş çalışması retorik (rhetoric) 2 , iknaya ilişkin ilk önemli çalışma
olarak kabul görmektedir. Aristo, yıllar önce, bilimsel olarak günümüzde yeni yeni keşfedilmiş ve
kanıtlanmış birçok önemli bilgiyi kaleme almış, iknada “konuşmacının kişiliğinin”, “hedefin
özelliklerinin” ve “konuşmanın özelliklerinin” mesajın ikna gücü üzerindeki etkilerinden söz
etmiştir.

2

Belagat, güzel söz söyleme sanatı
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İletişim çalışmalarında, iknayla ilgili temel bilgi birikimi büyük oranda Allport’un
“Bireyin, düşünce, duygu ve davranışlarının, diğerlerini etkileyiş ve diğerlerinden etkileniş
biçimini anlama ve açıklama çabası.” olarak tanımladığı sosyal psikolojiden gelmektedir. Çağdaş
ikna çalışmalarının kökü Carl Hovland ve arkadaşlarının Yale İletişim Araştırmaları projesi
kapsamında 1950’lerde propaganda teknikleri üzerine yürüttükleri çalışmalara dayanmaktadır.
Tutumların öğrenme yoluyla kazanıldığını savunan Hovland, buradan hareketle ikna
çalışmalarını öğrenme kuramına dayanarak yürütür, öğrenerek kazanıldığına göre tutumların yine
aynı yolla, öğrenme yoluyla değiştirilebileceğine inanır. Savaş sırasında orduda grup ruhunun
uyandırılması, takım çalışmasının yüreklendirilmesi, askerlerde düşmana karşı kin ve nefret
duygularının uyandırılarak savaşmaya yönelik bir güdülenmenin oluşturulması amacıyla çeşitli
araştırmalar yürütülür.
Savaştan sonra Yale Üniversitesinde Yale İletişim Araştırmaları Programını kuran
Hovland ve arkadaşları, iknanın gerçekleşmesi için tek bir uyarıcının ya da tek bir ögenin yeterli
olmadığını, iletişim sürecinin tüm aşama ve ögelerinin tutum değişiminin gerçekleşmesi üzerinde
etkili olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu yönde kapsamlı araştırmalara girişen Hovland ve
arkadaşlarının yaklaşımı Mesaj Öğrenme Yaklaşımı (Message-Learning Approach) olarak
adlandırılmaktadır.
Hovland ve arkadaşlarının çalışmalarının öncülüğünde, Bilişsel Tepki Yoklanımı
(Cognitive-Response Approach, Ayrıntılı İnceleme Olasılığı Modeli (Elaboration-likelihood
model), Geçiştirme-Vurgulama Modeli (Intensify/downplay model) gibi iknaya ilişkin birçok
farklı kuramsal yaklaşım geliştirilmiştir. Günümüzde de bu yaklaşımların da etkileriyle, konuya
yepyeni bakış açılarıyla yeni açılımlar kazandırılmaktadır.
Tarihçeden söz ederken, yukarıda değinilen çalışmaların yanında Sherif’in (1936)
“otokinetik etki deneyi”, Asch’in (1956) “çizgiler deneyi” gibi, itaat ve uyma ile ilgili temel
araştırmaların da ikna çalışmaları için öncü niteliği taşıdığını da önemle belirtmek gerekir.
13.3. İKNA SÜRECİ
Kişiler arası ilişkilerde ve iletişimin analizinde önemli bir kavram olan ikna, diğer kişi veya
kişilerin tutum ve davranışlarını etkileme eylemidir. Tutum değişiminin önemli bir tarzı olarak,
tutumu değiştirilmek istenen kişiyi zorlamak veya manipüle etmek yerine, çeşitli akıl yürütmeler
ve kanıtlarla inandırmayı içerir. Tutum değişiminde en yaygın ve kolay kullanılan yöntemdir.
Açık ve şeffaf olan iknanın başarısı veya etkinliği, çok sayıda faktörün rol oynadığı bir iletişim
sürecinde yürütülmesini gerektirir (Bilgin, 2003).
Kişiler arası ilişkilerin belki de en önemli unsurlarından birisi de şüphesiz ki insanların
birbirlerini herhangi bir konuda ikna etmeleridir. İkna herhangi bir konuda bir kişinin diğer kişiyi
kendi çizgisinin doğruluğuna inandırmasıdır diyebiliriz. İkna etmek şüphesiz kolay bir konu
değildir. Bir kişinin diğer bir kişiyi ikna edebilmesi için öncelikle ikna edecek olan kişinin o
konuda haklı olması ve kişilik olarak güvenilir olması şarttır. Bir kişiyi herhangi bir konuda ikna
etmek için şunlar gerekir;
1) Kişiliği oturmuş olmak,
2) İkna etmek istediğiniz konuda haklı olmak,
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3) Karşı tarafı iyi ve doğru analiz etmek,
4) Doğru bir beden dili kullanma.

13.3.1. Kişiliği Oturmuş Olmak:
Eğer değişken bir kişiliğe sahipseniz, kararlarınızı alırken sürekli farklı farklı kararlar
veriyorsanız, kısacası her ortama uyarım, benim için fark etmez modunda bir davranışsal tutum
sergiliyorsanız; bu genellikle ikili ilişkilerinizde ikna etme kabiliyetinizi sekteye uğratacaktır.
Çünkü iyi bir ikna edicinin kişiliğinde tutarlılık ve oturmuş bir kişilik mutlaka ki ön plana
çıkacaktır.
İyi bir ikna edici genellikle çevresine güven vermiş, söyledikleriyle yaptıkları tutarlı, vücut
dilini, ses tonunu, bakışlarını çok iyi kullanan istikrarlı bir kişidir.
Bazen satıcılar çok kısa sürede tanıştıkları insanları bile çok kısa sürede ikna edip ürünlerini
satabilmektedirler. Bunun başlıca nedeni karşısındaki kişinin ne satın almak istediğini veya neyi
satın almaya yatkın olduğunu çok kısa sürede anlamış olmalarıdır.
Mesleki yaşantıları boyunca birçok insana satış yapan insanlar genellikle kime, neyi, nasıl
satacaklarını da çok kısa sürede analiz edebilmektedirler. Öyleyse çevresinde doğru, dürüst ve
güvenilir olarak tanınan insanların ikna edebilme kabiliyeti de o oranda yüksek olacaktır
diyebiliriz. Oysa yalan söyleyen bir satıcı aynı kişiyi ikinci defa ikna etmeye çalışsa bunu çok da
kolay başaramaz.

13.3.2. İkna Etmek İstediğiniz Konuda Haklı Olmak:
Eğer bir kişiyi herhangi bir konuda ikna etmek istiyorsanız ikna edeceğiniz konuda haklı
olmalısınız. Haklı olmadığınız bir konuda ikna etmeniz hiç de kolay olmayacaktır. Haklı
olduğunuz konuya hakim olmanız ikna etmenizi kolaylaştıracaktır. Zira ortaya bilgi koymak, bu
bilgiyi kanıtlamak ve bunu iyi ve doğru bir şekilde anlatmak ikna ediciliğinizi üst boyutlara
çıkaracaktır.
Yine satıcı örneğinden gidecek olursak bugün satıcıların toplumda imaj olarak yalan
söyleyen olarak algılanmasının en büyük nedeni sattıkları ürünü çoğunlukla olduğundan daha
üstün göstermeye çalışmaları ve tüketicinin de bunu fark ettiği anda büyük hayal kırıklıklarına
uğramasıdır. Oysa kurumsallaşmış sağlam şirketlerde satıcı odaklı satış yerine, ürün odaklı bir
yaklaşım benimsenmekte ki bunun en büyük örneği ünlü Japon otomotiv firması Toyota ve İsveç
otomotiv şirketi Volvo’dur. Her iki şirkette müşterilerine yüksek güvenlik ve sağlamlık vaat
ederler ve araçları gerçekten bu nitelikleri taşıdığı için de tüketici her iki markaya da güven
duymaktadırlar. Öyleyse ne vaat ediyorsanız veya savunduğunuz konu ile o konuyu ifade
biçiminiz arasında bir tutarsızlık olmamalıdır. Zira sizin karşınızdakini yanıltmanız durumunda
bugün en cahil insan bile bir süre sonra ortada ters giden bir şey olduğunu er geç anlayacaktır.

13.3.3. Karşı Tarafı İyi ve Doğru Analiz Etmek:
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İkna edeceğiniz kişiyi veya topluluğu doğru analiz etmeniz, onların ihtiyaçlarını ve
isteklerini iyi bir şekilde belirlemeniz ve bu ihtiyacı tam onların istediği şekilde karşılarına
çıkarmanız ikna ediciliğinizi artıracak unsurlardan sayılabilir.
Karşı tarafın hazır bulunuşluluğuna bakmak, onun neyi anlayıp anlayamayacağını önceden
kestirmek ve somut bilgiye dayalı bir ikna etme yöntemi başka yöntemlere göre her zaman daha
etkili olacaktır.
Elinizde elle tutulur, gözle görülür veya kanıtlayacağınız bir bilgi yoksa, sadece
sloganlarla, sadece sözlerle verilen vaatler veya ikna çabaları sonuç vermeyecektir. Siz haklı
olsanız da doğru söyleseniz de sözler her zaman hareketin gerisinde kalır. Bir de uygun
zamanlamayı beklemek burada önemlidir. Zira zamanın uygun bir zamanda olmaması, yorgun
olmak, enerjinizin düşük olduğunu hissettiğiniz anlar karşılıklı görüşme ve ikna açısından negatif
olacaktır.

13.3.4. Doğru Bir Beden Dili Kullanma:
İletişimin hangi çeşidi olursa olsun doğru bir vücut dili kullanmak sizi başarıya götürecek
temel unsurlardandır.
Kullandığınız jest, mimik, bakışlar, el ve kol hareketleri, vücut hareketleri doğru
kullanıldığında ikna etme sürenizi kısaltacak ve ikna ediciliğinizi de o oranda artıracaktır.
Eğer senkronize olmayan, uyumsuz bir vücut dili kullanırsanız haklı olduğunuz bir konuda
bile ikna etmeniz güçleşir. Örneğin; başınız önde, suratınız asık, omuzlar çökmüş, bitkin bir hâlde
karşı tarafa ne anlatabilirsiniz? Anlatsanız da karşı taraf sizin söylediklerinizden ne kadar ikna olur
bilinmez ama vücut dilinin açık ve uyumlu olması, gülümseyen veya pozitif bir surat, yüz ifadesi
hem size hem de karşınızdakine güven verecektir. Bu aranızda pozitif bir sinerji oluşmasına neden
olacaktır.
Zaman zaman ses tonunun alçalması, yükselmesi, bakışlardaki seni anlıyorum mesajı,
kolların ağızdan çıkan ifadeleri destekler tarzda senkronize olması, dik bir duruş ile bunun tersini
gözünüzün önüne getirin. Sizce hangisi başarılı olur? Sonuç olarak iyi bir hitabet yeteneğiniz
olması ancak sıkı bir çalışma ile olur. Eğer iyi bir hitabet gücü elde etmeye başlarsanız
göreceksiniz ki vücut dilinizde bir süre sonra buna adaptasyon sağlayacaktır.

Sözlü İletişim: Dille iletişimde kişiler ürettikleri bilgileri, birbirlerine ileterek
anlamlandırırlar. Dil ötesi iletişim sesin niteliği ile ilgilidir, ses tonu, sesin şiddeti, hangi
kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar ve benzeri özellikler dil ötesi iletişim sayılır. Dille
iletişim kişilerin “ne söyledikleri”, dil ötesi iletişimde ise “nasıl söyledikleri” önemlidir.
İsteyerek farkında olarak yaptığımız konuşmalara “niyet edilmiş dil davranışı” adı verilir.
Konuşurken dilimizin sürçmesi ise “niyet edilmemiş dil davranışı”na örnektir. Bazı
kelimelerin üzerine basa basa konuşmak, karşıdakini korkutmak için bağırmak “niyet
edilmiş dil ötesi davranışlar”dır. Konuşurken farkında olmadan ses tonunun alçalıp
yükselmesi ya da sesin titremesi ise “niyet edilmemiş dil ötesi davranışlar”dır.
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Konuşma Temposu: Söylediklerimizin birçoğu bizden hizmet bekleyen insanlar için
yenidir. Çok hızlı konuştuğumuz sürece kimse bizi anlamaz. Özellikle önemli konuda
konuşuyorsak bilinçli olarak yavaş ve anlaşılır konuşmalıyız. Çok yavaş konuşmak da
insanlarda sıkkınlık yaratır ve konuşmanıza olan ilgiyi azaltır. Bu nedenle ne çok yavaş ne
de çok hızlı konuşmalıyız.
Telaffuz: Konuşmamızda önemli olan karşımızdaki insanın dikkatini çekmek ve ilgisinin
devamını sağlamaktır. Söylediklerimizin anlaşılır olması açısından telaffuz önemlidir.
Telaffuz bozukluğu, seslerin ve hecelerin yutulması yani hatalı ağız, dudak ve dil
hareketlerinden dolayı düzgün söylenemeyen sesli ve sessiz harflerin ortaya çıkmasıdır.
Konuştuklarımızın anlaşılır olması için telaffuza dikkat etmeliyiz.
Sesin Gücü: Konuşmamızın etkili olmasında sesin gücü de önemlidir. Gürültülü konuşma
insanların hoşuna gitmez. Çok alçak sesle konuşursak insanlar bizi çok dikkatli ve yorularak
dinler. Aynı zamanda çok alçak sesle konuşmak güvensiz, güçsüz ve inandırıcı olmayan bir
etki bırakır. Ancak sesin gücünde değişiklikler yapmalıyız. Sesimizi yerinde yükseltmek
konuşmamızı renklendirir ve monotonluktan uzaklaştırır.
Sesin yüksekliği ve tınısını da doğru ayarlamak gereklidir. Karşımızdaki insanla konuşurken
aralıksız sürekli konuşmanın sıkıcı bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Hiç ara vermeden
sürekli konuşmak, karşımızdaki insanın düşüncelerini belirtmesine de olanak vermez.
Sözsüz İletişim: İletişim kurmamak mümkün değildir. İki kişinin karşı karşıya geldikleri
zaman birbirleriyle iletişim kurmaması hemen hemen mümkün değildir. Karşıdakine hiç
yanıt verilmese de bu suskunluk bile kendiliğinden bir mesaj oluşturur. Göz teması kurmak,
bakışlarımızı başka yöne çevirmek hepsi anlamlı bir “geri iletimdir”. Sözsüz iletişimde
kaçınmak söz konusu değildir. Bireyler bunu dikkate alarak hem çevredekilerin neler
hissettiğini ve ne düşündüğünü hem de hareketleriyle etrafa ne gibi mesajlar verdiklerini
daha çabuk kavrayabilirler.
Sözsüz İletişim Duyguları Belirtir: Elin dokunuşu, yüz ifadeleri kişinin duygusunu daha
kolay belirten mesajlardır.
Çift Anlamlı İletişim: Çoğu kez kişinin sözlü ve sözsüz mesajları farklı anlamlar vurgular.
Örneğin; son derece sinirli olan kişinin yüz ifadesi, sesinin tonu ve bedeni, kızgınlık dolu
mesajlar gönderdiği hâlde, sözleri bu kızgınlığını saklamaya çalışabilir.
Sözsüz İletişim Belirsizdir: Sözsüz iletişimde belirsizlik derecesi oldukça yüksektir.
Örneğin; ikinizin birden bol bol güldüğü, çok eğlendiği bir geziden sonra eşinizin
sessizliğini nasıl yorumlarsınız? Bu sessizliğin sadece bir tek anlamı mı vardır, yoksa bunu
birkaç türlü yorumlamak mümkün müdür? Eşiniz, geziden yorulmuş olabilir. Farkında
olmadan onu kızdırmış olabilirsiniz. Gezi bittiği için üzgün olabilir. Baş ağrısı ya da benzeri
bir rahatsızlığı olabilir.
Yüz İfadeleri: İnsan vücudunun en çok dikkat çeken yeri yüz, yüzdeyse gözlerdir. Yüz,
kişinin çevresine olan ilgisini yansıtır. Bu nedenle donuk ve ifadesiz görünmekten
kaçınılmalıdır. Yüz oldukça karmaşık bir iletişim sistemine sahiptir. Neşe, hüzün, korku,
kızgınlık, sabırsızlık, durgunluk, alay, panik, nefret, şüphecilik vb. tüm duygular yüze
yansıyabilir.
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Göz Kontağı: Göz kontağı kişiler arası iletişime başlamada birinci derecede rol oynar. Göz
kontağı kuran bir kişi karşısındakine “Seninle iletişime açığım.” mesajını verir. Konuşan
kişinin gözlerine bakmak aynı zamanda ona “Seni dinliyorum.” mesajını verir. Ancak göz
kontağının karşısındakini rahatsız etmeyecek ölçüde olması gerekir. Göz kontağı kurmaktan
kaçınan kişilerde güvensizlik, içe dönüklük, utangaçlık gibi kişilik özellikleri olabileceği
gibi, karşılarındaki kişiden bir şeyler saklamak isteği içinde de olabilirler. Özellikle Türk
kültüründe çocuk yetiştirme yöntemlerinde çocuklara “Ben konuşurken yüzüme dik dik
bakma!”, “Biz büyüklerimizle konuşurken başımız yerden kalkmazdı.” ya da “Ne saygılı
çocuk, konuşurken yüzü kızarıyor!” mesajlarıyla yetiştirildiği için ileriki yaşamlarında göz
kontağı kurmada zorlanmaktadırlar.
Jestler: El ve kol hareketleri kişilerin ne hissettiklerinin en güzel belirtisidir. Karşılıklı
konuşan iki kişiden birisi devamlı elindeki kâğıdı büküp katlıyorsa parmaklarıyla sürekli
masaya vuruyorsa ve gözlerini kaçırıyorsa bu o kişinin karşısındaki kişiyle beraber
olmaktan rahatsız olduğunu düşündürür. Her şeyi açık seçik, dürüstçe söylediklerini iddia
edenler, eğer söylediklerinde samimi değillerse ellerini sanki bir perde gibi yüzlerine
kaparlar, doğrudan yüze bakmazlar, gözlerini kaçırırlar, sık sık kollarını göğüslerinin
üzerinde kavuştururlar.
Uzamsal İlişkiler: Sosyal alan dili, alan kullanma biçimimizle neler ilettiğimizi inceler.
Konuşulan kişiden ne kadar uzakta durulduğu, kişinin evinde mobilyaları nasıl
yerleştirdiği, kişisel alana nasıl tepki gösterdiği önemli sözsüz ifadelerdir. Uzlamsal
ilişkileri belirleyen dört alan var. Bunlar: Özel alan, kişisel alan, sosyal alan kamusal
alandır.
Özel Alan: Yakın alt bölgesi dokunma uzaklığı kadardır, uzak alt bölgesi ise bedenden 15
ile 45 cm arasında değişir. Bu alan, sevgililer, yakın arkadaşları ve anne babalarına tutunan
çocuklar içindir.
Kişisel Alan: Yakın alt bölgesi 45 ile 75 cm uzaklığındadır. Bu da birisiyle konuşmak için
rahat bir alandır. Dokunma mesafesidir.
Sosyal Alan: Yakın alt bölgesi 120 ile 210 cm arasındadır ve bu alan, alışveriş yapma,
çevreyle iletişime girme mesafesidir.
Kamusal Alan: Yakın alt bölgesi 360 ile 600 cm arasındadır. Toplantılarda, politikacılar
ve ünlü kişilerin konuşma için belirlediği mesafedir.
Bu dört alan kültürden kültüre değişiklik gösterebilir ve değişik kültürlerden gelen insanlar
farklı olarak tanımlanmış alanları yüzünden birbirlerini yanlış anlayabilirler.

13.4. TEMEL İKNA TEKNİKLERİ
İknaya ilişkin birçok tanım yapılmaktadır. Brembeck ve Howell’e (1952:24; 1976:9) göre
ikna “Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmak amacıyla, bilinçli olarak, insan güdülerinin
manipülasyonu yoluyla düşünce ve eylemlerin değiştirilmesi girişimi.” ; “Bireylerin seçimlerini
etkileme amaçlı iletişim.” şeklinde bir tanım yaparlar. İkna edici iletişim, bir birey, düşünce ya da
olaya ilişkin tutum değişimi yaratmak amacıyla gerçekleştirilen iletişim olarak tanımlanabilir
(Lord, 1997: 253).
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Pamuk Prenses masalında, üvey annesi cadı kılığına bürünerek Pamuk Prenses'i kırmızı,
parlak elmalarla kandırarak zehirler. Çünkü parlak ve kırmızı bir elma hepimizde yeme arzusu
uyandırır. İki tane elma gördüğümüzü varsayalım. Yemek için hangisini tercih ederdiniz diye
sorulsa büyük olasılıkla yanıt göz alıcı elma olurdu. Peki, ikisinin de aynı elma olduğunu
söylersek? Kuşkusuz koyu kırmızı görülen kısmı, sapının çıktığı alana göre daha ikna edici.
Öyleyse birini ikna etme süreci, ona bardağın dolu kısmını gösterebilmekle yakından ilişkili
olduğunu görebiliriz.
İletişimin temel işlevi, “hedef üzerinde belirli bir etki yaratmak”tır. Bir başka deyişle,
iletişimde varılmak istenen nokta, hedef kitlede, kaynağın amacına hizmet edecek bir etki
yaratmaktır. Reklam çalışmalarında ürünün satışını artırmak ve hedef kitlede ürünle ilgili tutum
değişimi yaratmak için kullanılan temel araç “ikna”dır.
İkna edici olabilmek için, elde bulunan bilgiyi ve kanıtları iyi yapılandırmak, örgütlemek,
kontrol değişkenlerini dikkate almak, aynı zamanda dış görünüş, konuşma tarzı ve beden dili gibi
iletişim bağlamıyla ilgili birçok faktörü göz önünde bulundurmak gereklidir. İknaya giden yol,
iletişim sürecinin ögelerini mesaja uygun bir şekilde manipüle etmekten geçer. Temel ikna
teknikleri denildiği zaman akla, ikna sürecini kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı bilinen, kaynağın
güvenilirliğinin artırılması, mesajın kanıt içermesi gibi bazı değişkenler gelebilir.
İkna, özgür iradesiyle seçim yapma yetisini elinde bulundurduğu bir durumda herhangi
birinin düşünce, tutum ya da davranışlarını bilinçli olarak etkileme girişimi olarak tanımlanıyor.
Hepimiz çevremizde ikna gücü çok yüksek kişilerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle de pazarlamacılık
ya da reklamcılık gibi alanlarda, şirketler müşterilerin alım seçimlerini etkileyebilmek adına
çalışanlarına konuyla ilgili birtakım eğitimler veriyorlar. Genel hatlarıyla bu profesyonel
eğitimlerin, iki temel sosyal norma dayandığını söyleyebiliriz (www.biltek.tubitak.gov.tr):
1) Karşılıklı İlişki Kuralı
2) Sorumluluk Kuralı
13.4.1. Karşılıklı İlişki Kuralı
Yardım 3 : Eğer ki birinden bir iyilik görürseniz o kişiye karşı kendinizi iyilik yapma
zorunluluğunda hissedersiniz. Bu basit ama güçlü bir sosyal normdur. Örneğin; firmaların
müşterilere “promosyon” adı verilen ücretsiz hediyecikler vermesinin ardında, hepimizde var
olagelen bu sosyal güdüyü harekete geçirmek yatıyor. Küçük promosyonlar, bizlerde o markadan
alışveriş yapma davranışını tetikler. Teknik olarak, herhangi bir zorunluluğumuz olmamasına
rağmen yine de içimizde bir huzursuzluk yaratarak kendimizi oradan bir şeyler almak zorunda
hissettiriyor. Birisi bize bir iyilik yaptığında (Örneğin; diğerlerinden hediye aldığımızda), biz de
karşılığında bir iyilik yapma gereği hissederiz.
Karşılıklı ilişki kuramının kullanıldığı stratejilerden birinde kişi kesinlikle reddedeceğimiz
bir istekte bulunuyor. Örneğin; “x” kişisi bizden çok yüksek bir miktarda borç istemiş olsun. İkinci
aşamada, isteğin dozunu azaltarak daha küçük bir miktarla geliyor. Örneğimizde, “x” özür
dileyerek daha az miktar bir para istiyor. “x”in büyük bir taviz vererek bizden ricasını küçük bir
miktara indirgemiş olduğunu çıkarsıyoruz. Bu da bizim de kendi katı tavrımızdan taviz vermemiz
gerektiği inancını tetikleyerek bu küçük miktarı “x”e ödememize neden oluyor.
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Minnet Duygusu
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Suçluluk Duygusu: O’Kefee ve Figge (1997), sosyal sorumluluğun yanında, yine onunla
ilişkili olarak, ilk ricayı reddetmiş ve yardım etmemiş olmanın verdiği suçluluk duygusunun da bu
tekniğin etkili oluşunda rolü olduğunu ileri sürerler. Annesinden on günlük tatil izni isteyen bir
çocuk, izin talebini iki güne indirdiğinde, ilk talebinin yüksekliğinin etkisiyle normalde iki güne
de razı gelmeyecek olan anne büyük olasılıkla iki günü kısa bir süre olarak değerlendirecek, iknaya
daha yatkın hâle gelecektir. Müşteriye önce en pahalı ürünü sunar, ardından biraz daha ucuzunu
sunarsanız, normalde belki de pahalı bulacağı ikinci ürünü ucuz bulur. Önce teknolojik olarak az
gelişmiş bir ürünü, ardından biraz daha gelişmişini sunarsanız, ikincisi teknoloji harikası gibi
algılanacaktır. Bu teknik, özellikle araba ve ev satışlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Örneğin; ev almak isteyen bir müşteriye önce kötü bir ev, sonra biraz daha iyisi gösterilir ve
böylece ikinci ev normalde olduğundan daha da temiz ve geniş olarak algılanır.
13.4. 2. Sorumluluk Kuralı
Eğer ki daha önceden herkesin gözleri önünde bir eylemde bulunduysak daha sonraki
adımlarımızda da yaptığımız bu eylemle tutarlı olma adına psikolojik ve kişiler arası bir zorunluluk
hissediyoruz. Bu kez yukarıda anlattıklarımızı ters çeviriyoruz. Birisi bizden küçük bir istekte
bulunup isteğini yerine getirdiğimizde ikinci aşamada biraz daha fedakârlık gerektiren bir şey
istediğinde, geçmişte yaptığımız davranışla tutarlı olma adına, yeni talebini de yerine getirme
zorunluluğu hissediyoruz.
Örneğin; uygun bir fiyatla kendimize ikici el bir araba alıyoruz diyelim. Satıcıyla fiyatta
anlaşıyoruz, tam ödemeyi yapacağız, satıcı içeriye, yönetim odasına gidiyor. Biz de o sırada
kararımızın ne kadar doğru olduğunu, ne kadar uygun bir fiyata anlaştığımızı düşünüyoruz. Bir
süre sonra satıcı, üzgün bir ifadeyle dönüyor ve müdürü her ne kadar ikna etmeye çalıştıysa da o
fiyata arabayı satamayacaklarını öğrendiğini bildiriyor. Nasıl hissederdik? Her ne kadar eski fiyata
kendimizi hazırladıysak da büyük olasılıkla almış olduğumuz kararla tutarlı olarak üzerine
konacak ek miktarı da ödeyip arabayı yine de alırdık. İşte bu da satıştaki ikna ipuçlarından bir
diğerini örnekliyor. Firmalar, pek çok seçeneğin içinden tüketicilerin kendi markalarını tercih
edebilmeleri adına farklı stratejiler kullanıyorlar.
13.4. 3. İkna Sürecini Kolaylaştıran ve Hızlandıran Temel İkna Teknikleri
Gerek iş yaşamında gerekse günlük yaşamda bilinçli ya da bilinçsizce birçok farklı ikna
tekniği kullanırız. İkna edici olabilmek için, elimizdeki 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 bulundurmalıyız.
İknaya giden yolun, birçok temel kuramsal yaklaşımda da vurgulandığı gibi, iletişim
sürecinin ögelerini mesaja uygun bir şekilde manipüle etmek olduğu açıktır. Bu bakış açısıyla,
temel ikna teknikleri dendiği zaman akla, ikna sürecini kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı bilinen
belli başlı bazı kaynak, mesaj, araç, kanal ve hedefle ilgili değişkenler gelebilir (Örneğin;
kaynağın güvenilirliğinin artırılması, mesajın kanıt içermesi gibi.).
Kuramsal çalışmalarla etkileri kanıtlanmış, profesyonel yaşamda olduğu gibi günlük
yaşamda da sık kullanılan 10 temel ikna tekniği bulunmaktadır:
Bilinçli İkna Teknikleri (Bilgin, 2000; Burger ,1986; Cialdini, 2001; Larson, 1995; Sakallı,
2001):
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1. Önce küçük sonra büyük rica tekniği
2. Önce büyük sonra küçük rica tekniği
3. Gitgide artan ricalar tekniği
4. Sadece o değil veya satışı tatlandırma tekniği
5. “Evet-evet tekniği”
6. “Acaba” değil “hangi” tekniği
7. Soruya soruyla yanıt verme tekniği
8. Yer etme tekniği
9. Borca sokma tekniği
10. Önce ver sonra geri al tekniği
1. Önce Küçük Sonra Büyük Rica Tekniği: Kaynak hedeften önce küçücük, onu zora
sokmayacak ve kabul edilme olasılığı yüksek bir talepte bulunur. Ardından da adım adım daha
büyük taleplerde bulunmaya başlar.Özellikle, tutarlılık tercihi (preference for consistency)
yüksek olan, diğer bir deyişle, davranışlarıyla tutumları arasındaki tutarlılığı daha çok gözeten
bireylerin bu teknik yoluyla çok daha kolay ikna oldukları görülmektedir.
Freedman ve Fraser (1966) bu tekniğin etkisini sınadıkları araştırmalarında, 156 ev
kadınından bir dergi için demografik bilgi içeren, fazla zamanlarını almayacak birkaç
soruya yanıt vermelerini isterler. Bu sorulara yanıt aldıktan sonra, kadınlardan evde
kullandıkları temizlik ürünleriyle ilgili 8 soruya daha yanıt 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 olduğu
söylenmektedir.
2. Önce Büyük Sonra Küçük Rica Tekniği: İlk önce büyük, ardından küçük bir ricada
bulunulur. Süreç; insanların değer sistemlerinin ya da mali durumlarının elvermeyeceği
düzeyde ve reddetmeleri olasılığı çok yüksek bir talepte bulunup ardından beklentiyi
düşürerek hedefi razı etmek şeklinde işler. “Önce reddetme, sonra kabul etme” ya da
“kapıyı yüzüne çarpma” tekniği şeklinde de adlandırılan 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 ve yüksek etki gücü vardır.
3. Gitgide Artan Ricalar Tekniği: Hedefe önce kabul edilebilir bir öneri sunulur, ardından
da evet diyeceği noktaya kadar öneri adım adım büyütülür. Araba için düşük ve cazip bir
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fiyat vererek müşteri galeriye çekilir; ardından da motor hacmi, model, donanım, aksesuar
farkı gitgide eklenerek müşterinin başta hiç düşünmediği bir fiyata araba satılır.

4. “Sadece O Değil” veya Satışı Tatlandırma Tekniği: Hedef isteği kabul edip etmediğini
belirtmeden istekte bir azaltma (indirim yapma) gerçekleştirilir ya da daha cazip hâle
getirecek değişiklikler (hediye verme) yapılır. Bu teknikte karşılıklılık ilkesi vardır; birisi
sizin için bir iyilik yaptığında, indirime ya da hediye verme yoluna gittiğinde, siz de onun
iyilikseverliğine karşılık verme yönünde bir sorumluluk hissedersiniz. “Bu ürünleri
alırsanız size %10 indirim uygularım, yanında da şu çantayı da hediye ederim.” diyen satış
elemanının kullandığı teknik buna örnek verilebilir. Önce büyük sonra küçük rica
tekniğinde hedef ilk ricayı reddettikten sonra küçük rica devreye sokulur; sadece o değil
tekniğindeyse henüz hedeften bir yanıt gelmeden, yanıt vermesine fırsat tanınmadan ikinci
teklif sunulur.
5. “Evet-Evet” Tekniği: Evet-evet tekniğinde hedefe üst üste evet yanıtı 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 yanıtı almak için
gerekli altyapıyı oluşturur. Karşıdaki bireyde bir “evet yanıtı” örüntüsü oluşturduktan bir
süre sonra sıra asıl soruya gelir ve şirketin sunduğu imkânlar verdirilen evet yanıtları
doğrultusunda vurgulandıktan sonra “Bizim sigorta şirketimizle çalışmak istersiniz değil
mi?” şeklinde bir soru yöneltilir. Bu durumda çoğunlukla evet yanıtlarının devamı gelir.
Bunun altında yatan nedenlerden birisi, hedefin zihninde oluşturulan örüntüdür. Bu örüntü
evet deme yönünde bir hazır bulunuşluğa yol açmaktadır.
6. “Acaba” Değil “Hangi” Tekniği: “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. Örneklendirmek gerekirse, “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 yanıtlar alarak reddedilme ya da “Uygun olunca ararım, bir ara
görüşürüz.” gibi yanıtlarla ertelenme olasılığını bertaraf eder. Ardından da aynı kararlılıkla
iletişimi sürdürür ve “Senin iş yerinde mi benimkinde mi, saat on mu on bir mi?” şeklinde
seçenekleri sıralar.
7. Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği: Kimi zaman tıkanıp kalan satıcılar zaman
kazanmaya gereksinim duyar. Soruya soruyla yanıt verme tekniği bu aşamada devreye
girer, hedefi yanıt vermeye ve savunma yapmaya yönlendirdiği için satıcıya zaman
kazandırır. Soruya soruyla yanıt verme tekniği hedefi yanıt vermeye, savunmaya
götürdüğü için kaynak açısından zaman kazandırıcıdır. “Böyle düşündüğüm kanısına
nereden vardınız?”, “Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” gibi sorularla kimi zaman
imdada yetişir. Ayrıca “Anlamadım, tekrar eder misiniz?” türü cümleler de benzer etkiyi
yaratır. 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” anlamına gelir.
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8. Yer Etme Tekniği: Reklamlarda sıklıkla başvurulan bu teknikte, beş duyudan en az birine
hitap ederek hedefin zihninde yer etmek hedeflenir. Tekniğin etkisi daha çok algısal
çağrışımla açıklanır. Bir ürün “kıpkırmızı”, “buz gibi”, “mis gibi” sıfatlarıyla
eşleştirildiğinde, çağrışım yoluyla ürüne ilişkin her yeni bilgide bu ayrıntılar, bu sıfatlar
her duyulduğunda da ürün hatırlanır. Örneğin; yiyecek reklamlarında “sıcacık çorba”,
“kıpkırmızı domates”, “çıtır çıtır patates”.
9. Borca Sokma Tekniği: 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 hâle geliriz. Satıcı kişi için birçok zahmete girer
ve ürün seçeneklerini sunmak konusunda çok fazla emek harcarsa kişi kendini ona karşı
borçlu hissetmeye başlar. Aradaki eşitlik, denge bozulur ve kişi bu durumu telafi etmek
için ne gerekiyorsa yapmaya, hatta ürünü satın almaya hazır hâle gelir. Bunun bilincinde
olanlar da amaçlarına ulaşmak için hedefe bu dengesizliği hissettirip borçluluk duygusu
uyandırmak için onun talebi olmaksızın çaba harcarlar. Size dakikalarca menüde neler
olduğunu anlatan garsona bir şey yemeyeceğinizi söylemeniz güçtür. Benzer şekilde,
peşinizde gezip birçok ürün öneren satıcıya karşı emeğinden dolayı kendinizi borçlu
hissedersiniz.
10. “Önce Ver Sonra Geri Al” Tekniği: Hedefe son derece cazip gelecek koşullar (düşük
fiyat, uygun ödeme koşulları gibi) vaat edilir. Bu vaadin etkisiyle kişi ürüne daha sıcak
bakmaya başlar, âdeta bağlılık geliştirir. Hedef, bağlılık nedeniyle cayması güç bir noktaya
vardığında, önceden bilinçli olarak yüksek tutulan vaatlerde değişikliğe gidilir, elde
olmayan nedenlerle koşullarda bir değişiklik meydana geldiği, vaatlerin bir kısmının
gerçekleşmeyeceği belirtilir. Örneğin; müşteriye bir pantolon beğendirilir, çok yakıştığı
söylenir, tekrar tekrar aynada bakıp bağlanması sağlanır. Ardından da fiyatın satıcı
tarafından yanlış etiketlendiği belirtilir. Bu süreçte, önerilen tutuma (ürüne) bağlılık
geliştiren müşterinin satın alma fikrinden vazgeçmesi olasılığı düşüktür.
Karşılıklı ödün aşamasında ise örneğin, size beğendiğiniz bir kazağın fiyatını 100 TL
olarak belirten ve sizin ürünü pahalı bulup almaktan vazgeçmenizin ardından “Sizin için 75 TL
olur.” diyen bir mal sahibinin bu davranışı (eğer bu teknikten çok da haberdar değilseniz) siz de
karşılıklı ödün kuralının etkisiyle karşı tarafın yaptığı iyiliğe karşılık verme yönünde bir
motivasyon uyandırabilir. Bu tekniğin ne denli yaygın olduğunu gözler önüne sermek için sezonda
çok sıfırlı etiketlerle satılan ürünlerin çok kısa bir süre sonra indirime girmesi ya da ulaşılması güç
fiyatlarla piyasaya sürülen elektronik eşyaların piyasaya çıkışından kısa bir süre sonra 24 ay
taksitle satışa sunulması örnek verilebilir.
Bilinçaltı İkna
Zaman ilerledikçe görsellik güç kazanıyor. Televizyon, bilgisayar, elektonik kitap,
internet, video konferans gün geçtikçe daha kullanışlı ve önemli hâle geliyor. Teknolojinin
nimetlerinden yararlanmak güzel elbette ama olumsuzlukları da yok değil. Görsel iletişim büyük
bir propaganda aracıdır. Televizyon ise görsel iletişimin ana parçasıdır. Televizyon ile ülkelerin
gidişatını, ekonomisini, sosyal yaşantısını, psikolojisini, kültürünü kısacası her şeyini
değiştirebilirsiniz.
“Beyninize yapılan saldırıların büyük kısmı artık gelişen teknoloji sayesinde bilinçaltı
yapılmaktadır. Satıcılar çeşitli bilinçaltı teknikleri kullanmak üzere eğitilirler. Değişik anahtar
kelimeleri kullanırlar ve satarlar.”
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Uygulamalar
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Bilinçli ikna tekniklerinin kullanım çeşitmlerini günlük yaşamınız üzerinden örneklendirin.
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Uygulama Soruları
Gelişen teknoloji sayesinde bilinçaltı ikna teknikleri nasıl yapılmaktadır? Örnekleriyle
araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde, psikoloji ve sosyal psikolojinin temel kavramlarından destek alarak etkisini
ve gücünü daha da artıran, bunu yaparken etkinliği yüksek boyutlara ulaşan medya araçlarının
sağladığı büyük ve önemli fırsatlardan da yararlanan reklamcılık, pazarlama iletişiminin bir aracı
olmanın çok ötesine geçerek, kişileri “ikna etme” ve “isteyerek ya da istemeyerek” satın alma
davranışına yönlendirme konusunda önemli bir araç, âdeta bir “silah” hâline gelmiştir. İkna da
propaganda gibi sosyal psikolojiden beslenmektedir. İkna, sadece davranışlarda değişikliğe neden
olan bir olgu değil, aynı zamanda kişilerin var olan bağımlılıklarını devam ettirmesi ve değişikliğe
karşı koyması anlamında da kullanılmaktadır.
İkna edici iletişim, bir birey, düşünce ya da olaya ilişkin tutum değişimi yaratmak
amacıyla gerçekleştirilen iletişim olarak tanımlanabilir. İkna “kaynak kişi ya da kişilerin, hedefin
belirli bir ürün, birey ya da görüşe ilişkin olumlu bir tutum oluşturmasını ya da var olan tutumunu
değiştirmesini sağlama yönündeki çabası” olarak tanımlanmaktadır.
Tutum değişiminin önemli bir tarzı olarak, tutumu değiştirilmek istenen kişiyi zorlamak
veya manipüle etmek yerine, çeşitli akıl yürütmeler ve kanıtlarla inandırmayı içerir. İyi bir ikna
edici genellikle çevresine güven vermiş, söyledikleriyle yaptıkları tutarlı, vücut dilini, ses tonunu,
bakışlarını çok iyi kullanan istikrarlı bir kişidir.
Eğer bir kişi herhangi bir konuda ikna edilecekse ikna edilecek konuda haklı olunması
iknanın gücünü arttırır.İkna edilecek kişiyi veya topluluğu doğru analiz etmek, onların
ihtiyaçlarını ve isteklerini iyi bir şekilde belirlemeyi ve bu ihtiyacı tam onların istediği şekilde
karşılarına çıkarmak, ikna ediciliği artıracak unsurlardan sayılabilir. İkna edilecek kişiyi veya
topluluğu doğru analiz etmek, onların ihtiyaçlarını ve isteklerini iyi bir şekilde belirlemek ve bu
ihtiyacı tam onların istediği şekilde karşılarına çıkarmak, ikna ediciliği artıracak unsurlardan
sayılabilir.
Kullanılan jest, mimik, bakışlar, el ve kol hareketleri, vücut hareketleri doğru
kullanıldığında ikna etme süresi kısaltılacak ve ikna ediciliği de o oranda artıracaktır.Genel
hatlarıyla ikna becerileri eğitimlerin, iki temel sosyal norma dayandığını söyleyebiliriz: 1)
Karşılıklı İlişki Kuralı , 2) Sorumluluk Kuralı
Bilinçli İkna Teknikleri: Önce küçük sonra büyük rica tekniği, Önce büyük sonra küçük
rica tekniği, Gitgide artan ricalar tekniği, Sadece o değil veya satışı tatlandırma tekniği, Evetevet tekniği, Acaba değil hangi tekniği,
Soruya soruyla yanıt verme tekniği, Yer etme
tekniği, Borca sokma tekniği, Önce Ver Sonra Geri Al” Tekniği
Beyne yapılan saldırıların büyük kısmı artık gelişen teknoloji sayesinde bilinçaltı
yapılmaktadır. Çeşitli bilinçaltı teknikler ile anahtar kelimeler kullanılarak ve görseller zihne
yerleştirilerek bilinçaltı ikna gerçekleştirilir. Tüketim toplumunun bireyleri, maddi imkânları
ölçüsünde, kendilerine farklı bir statü kazandırmayı vaat eden, öykündükleri bir gruba dahil olma
duygusu yaratan, sahip olmakla kendilerini iyi hissedeceklerine inandıkları mal ve hizmetleri
satın almaya “gönüllü” olmaktadırlar. Çoğunlukla ihtiyaç dışı nedenlerle yapılan, insanlar
üzerinde yarattığı haz duygusunun ihtiyaç hissetmekten daha fazla önemsendiği bu alışverişlerin
tetikleyicisi/güdüleyicisi olan reklam, eskilerin masum “pazarlama aracı” olmaktan çoktan
çıkarak kitleleri yönlendiren bilinçaltı duygularını etkileyerek “sanal” ihtiyaçlar yaratan, daha da
önemlisi kişileri bu ihtiyacın varlığına ikna eden”, kritik öneme sahip ve görece tehlikeli bir araç
hâline gelmiştir. Gözle görüldüğü fark edilmediği hâlde, doğrudan bilinçaltına etki eden
reklamların uzun yıllardır gündemde olduğu, “farkında olmadan” reklamlara maruz kaldığı
görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki şıklardan hangisi ikna için doğru bir ifadeyi içermektedir?
a)
İkna, sadece davranışlarda değişikliğe neden olan bir olgu değil, aynı
zamanda kişilerin var olan bağımlılıklarını devam ettirmesi ve değişikliğe karşı
koyması anlamında da kullanılmaktadır.
b)
İkna edici iletişim, bir birey, düşünce ya da olaya ilişkin tutum değişimi
yaratmak amacıyla gerçekleştirilen iletişim olarak tanımlanabilir.
c)
İkna “kaynak kişi ya da kişilerin, hedefin belirli bir ürün, birey ya da görüşe
ilişkin olumlu bir tutum oluşturmasını ya da var olan tutumunu değiştirmesini
sağlama yönündeki çabası” olarak tanımlanmaktadır.
d)

2.

Hepsi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Tutum değişiminin önemli bir tarzı olarak, tutumu değiştirilmek istenen
kişiyi zorlamak veya manipüle etmek ya da kandırmaktır..
b)
İyi bir ikna edici genellikle çevresine güven vermiş, söyledikleriyle
yaptıkları tutarlı, vücut dilini, ses tonunu, bakışlarını çok iyi kullanan istikrarlı bir
kişidir.
c)
Eğer bir kişi herhangi bir konuda ikna edilecekse ikna edilecek konuda
haklı olunması iknanın gücünü arttırır.
d)
İkna edilecek kişiyi veya topluluğu doğru analiz etmek, onların
ihtiyaçlarını ve isteklerini iyi bir şekilde belirlemeyi ve bu ihtiyacı tam onların
istediği şekilde karşılarına çıkarmak, ikna ediciliği artıracak unsurlardan
sayılabilir.
e)
İkna edilecek kişiyi veya topluluğu doğru analiz etmek, onların
ihtiyaçlarını ve isteklerini iyi bir şekilde belirlemek ve bu ihtiyacı tam onların
istediği şekilde karşılarına çıkarmak, ikna ediciliği artıracak unsurlardan
sayılabilir.

3. ……… göre “Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmak amacıyla, bilinçli olarak, insan
güdülerinin manipülasyonu yoluyla düşünce ve eylemlerin değiştirilmesi girişimi.”olarak
tanımlanmıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Howell
b) Laswell
c) Piaget
d) Milgram
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e) Pavlov
4. ……… edici iletişim bir birey, düşünce ya da olaya ilişkin tutum değişimi yaratmak
amacıyla gerçekleştirilen iletişim olarak tanımlanabilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Propaganda
Tutum
Mesaj
İkna
ileti

5. Kaynağın inanırlığı güvenilirliği hedef kitlenin tutumunu değiştirmekte son derece
önemlidir. Mesaj inanırlığı yüksek kaynaklardan geldiğinde, hedef kitlede daha çok tutum
değişikliği yaratığı, birçok araştırmanın ortak sonucudur.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kaynak değişkenleri
İletişim aracının değişkenleri
Alıcı değişkenleri
Amaçlanan iletişimin etkisi
Amaçlanan iletişimin değişkenleri

6. Bir mesajın etkisinde kullanılan iletişim aracı kanalı son derece belirleyicidir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kaynak değişkenleri
İletişim aracının değişkenleri
Alıcı değişkenleri
Amaçlanan iletişimin etkisi
Amaçlanan iletişimin değişkenleri

7. Hedef kitle tutumuna ne kadar güçlü bağlanmışsa tutum değişimi de o kadar zor
olacaktır.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kaynak değişkenleri
İletişim aracının değişkenleri
Alıcı değişkenleri
Amaçlanan iletişimin etkisi
Amaçlanan iletişimin değişkenleri

8. Zaman faktöründeki farklılaşma ve hedef kitlenin mesaja hazırlıklı olup direnç
göstermesi bu başlık altında toplanabilir. İkna edici iletişimin bireyin tutumları üzerinde,
uzun vadeli ya da kısa vadeli etkileri vardır.
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Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Kaynak değişkenleri
İletişim aracının değişkenleri
Alıcı değişkenleri
Amaçlanan iletişimin etkisi

9. ……. klasikleşmiş çalışması retorik (rhetoric), iknaya ilişkin ilk önemli çalışma olarak
kabul görmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Howell
b) Aristo
c) Piaget
d) Platon
e) Pavlov
10. İkna edeceğiniz kişiyi veya topluluğu doğru analiz etmeniz, onların ihtiyaçlarını ve
isteklerini iyi bir şekilde belirlemeniz ve bu ihtiyacı tam onların istediği şekilde karşılarına
çıkarmanız ikna ediciliğinizi artıracak unsurlardan sayılabilir.
Yukarıda açıklaması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişiliği oturmuş olmak,
b) İkna etmek istediğiniz konuda haklı olmak,
c) Karşı tarafı iyi ve doğru analiz etmek,
d) Doğru bir beden dili kullanma.
e) Amaçlanan iletişimin etkisi

Cevaplar: 1)d,2)a,3)a,4)d,5)a,6)b,7)c,8)d,9)b,10)c
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14. TÜKETİM TOPLUMUNA DOĞRU KÜLTÜR YAYICILAR
(Etkileyici İletişimde Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Gücü)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Toplumsallaşma-Kültür ve Davranış İlişkisi
14.1.1. Toplumsal Etkileşim
14.1.2. İnsanların Davranış Modelleri
14.2. Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Gücü
14.3. Tüketim Ve Tüketici Kavramları Üzerine
14.3.1.Tüketici Davranışları
14.3.2.Tüketici Davranışlarının Özellikleri
14.3.3.Tüketici Davranışlarını Açıklayan Kurt Lewin’in Tüketici Davranışı Modeli
14.3.4. Tüketim Davranışlarını Etkileyen Faktörler
14.3.4.1.Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler
14.3.4. 2.Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler
14.3.4.3. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Ekonomik Faktörler
14.3.4.4. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler
14.3.5. Tüketici Satın Alma Süreci
14.3.6. Tüketim Kültürü
14.3.7.Tüketim Toplumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Toplumsallaşma nedir? Toplumsallaşma sürecine etki eden faktörleri nelerdir?
2. Maddi ve manevi kültür denince ne anlaşılır?
3. Kültürel değerler nasıl kazanılır?
4. Toplumsal değişmeyi etkiyeyen faktörler nelerdir?
5. Kitle iletişim araçlarının toplumları ve bireyleri yönlendirme gücünü varmıdır?
Nasıl?,
6. Tüketim toplumu ve tüketim kültürü kavramları nasıl açıklanır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Toplumsallaşma-Kültür ve Davranış İlişkisi,
Kültür Tanımları,

Kazanım
Toplumsallaşma sürecine etki eden
faktörleri bilmek,

Kültürel Yayılma ve Kültür Unsurları
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Kültürel Özellikler, Bireycilik ve Toplulukçuluk,
Kültür ve Küreselleşme

Kitle iletişim araçlarının toplumları
ve bireyleri yönlendirme gücünü
ayırt etmek,

Toplumsal Değişme Nedir? Toplumsal
Değişmenin Yönü ve Hızı, Toplumsal değişme
ile ilgili ? Toplumsal değişmeyi etkileyen ve
kolaylaştıran faktörler

Tüketim kavramının kapsamı ve
içeriğini ortaya koymak,

Örnekleriyle ikna ve propaganda kavramları,

Etkileyici iletişimde yer alan ikna ve
propaganda
kavramlarının
örneklerine ulaşmak,

Tüketim toplumu ve tüketim kültürü ortamları

Tüketim toplumu ve tüketim kültürü
ortamında gerçekleştirilen reklam ve
pazarlama etkinliklerini fark etmek.
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Anahtar Kavramlar

Kültür, Toplum, Toplumsal Değişme, Tüketim Kültürü, Tüketim Toplumu...
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Giriş
Hall’ e göre “Kültür insanın aktarıcısıdır; insan yaşamının kültürle ilintili olmayan ve onun
tarafından etkilenmeyen hiçbir yönü yoktur. Bu kişiliğin duygularını belli etme de dahil olmak
üzere, kendini ifade etmenin, düşünce tarzının, hareket şekillerinin, problemlerin nasıl
çözüldüğünün, ulaştırma sistemlerinin nasıl çalıştıklarının, bütün bunların nasıl bir arada
tutulduğunun ve işlevlerini yerine getirdiklerinin kültürle ilintili olduğu anlamına gelmektedir”
(Aktaran Kartarı, 2006). Hofstede, kültürün, her insanın yaşamı boyunca öğrendiği düşünme,
hissetme ve olayları ele alma tarzı olduğunu belirterek bunların büyük bir kısmının ilk çocukluk
çağlarında elde edildiğini kaydetmektedir. Çünkü çocukluk, öğrenme ve uyum sürecinin en
verimli olduğu dönemdir (s.63).
Diğer insanlara nasıl davranılacağını öğrenmek, toplumu ve kültürü algılamak, bir başka
deyişle sosyal gelişim (sosyalleşme), insan yaşamının önemli bir yönüdür (Morgan, 1981:73).
Çocuğun toplumun bir üyesi hâline gelmesi süreci olan sosyalleşme, bebeğin kendinin farkına
varması, içine doğduğu ortamda kişilik ve yaşama ilişkin donanım kazanması anlamına gelir.
Sosyalleşme kavramının daha çok sosyologlar tarafından kullanıldığını vurgulayan Kağıtçıbaşı,
sosyal psikologların sosyal gelişim kavramını tercih ettiklerini hatırlatmaktadır (2004:325).
Çocuğun gelişimindeki önemli süreçlerden biri olan sosyalleşme, onun belirli bir grubun işlevsel
üyesi hâline gelerek ötekilerin değer, davranış ve inançlarını kazandığı süreçtir. Çocuğun yetişkin
düzeyinde bir olgunluğa ulaşıncaya kadar bilişsel, duygusal ve davranışsal gelişimi, kişisel
donanımıyla paralel olarak farklılıklar gösterir, olaylar arasında geçiş ve bağlantılar kurabilmesi,
algısal gelişiminin beraberinde gelir (Morgan, 1981).
Hofstede’ye göre kültür kalıtım yoluyla geçmez, öğrenilir. Kültürü çocuğun kişiliğinden
ve insan doğasından gelen niteliklerinden ayırmak gerekir. Ona göre insan doğası bilgisayarların
işletim sistemlerine benzemektedir. Bu sistem insanın fiziksel ve psikolojik işlev tarzını belirler.
İnsanın korku, sevgi, mutluluk ve üzüntü gibi duyguları hissetme yeteneği, başkalarıyla ilişki
kurma, oynama ve hareket etme gereksinimi, çevreyi gözleme ve deneyimlerini diğer insanlarla
paylaşma gereksinimi zihni yazılımın bu düzeyinin kapsamına girer. İnsanın duygularıyla ilintili
olarak ne yaptığı, korku ve mutluluğunu nasıl ifade ettiği kültür tarafından belirlenir (Kartarı,
2006).
Medya ürünleri, kültürel biçimlerin yaratılmasında katkıda bulunurken varolan kültürden
de etkilenerek bir sosyalleşme aracına dönüşür. Bir sosyalleşme aracı olarak karşımıza çıkan
medya ürünleri, aynı zamanda çocuğun yaşamadığı deneyimleri de ona sunabilen ve bunu kendi
deneyimi gibi algılamasına yol açan araçlardır. İşte bu nokta erken çocukluktan itibaren medya ile
tanışma kültürel bir yayılmaya da yol açmaktadır. Jull’un (l980) aktardığı gibi sosyalleşmede, aile
ve toplumsal değerler, diğer sosyalleşme ajanlarına göre hem zamansal hem de teknolojik
üstünlüklerinden dolayı kitle iletişim kanallarından gelen kültürel kodlardan etkilenmektedir.
Örneğin; boş zaman etkinliklerinde; spor, müzik, çocuk oyunları, televizyon, video ve film...vb.
alanlarda yaratılan etkinlikler, çocuğun yaşadığı ortamın yerleşik kültürlerini de değiştirmektedir
(Signorielli, 2004).
Medya tarafından yaratılan medya kültürü, “gerçek kültürü” ham madde olarak kullanır.
Medya gerçek kültürün, yani yaşanan kültürün çeşitli yönlerini yeniden yaratarak, değiştirerek ve
şekillendirerek kullanır. Medya kültürü, gerçek kültürün hem bir yansıması hem de yeniden
şekillenmesi olarak görülebilir (Lundby ve Ronning’den çev. Gürkan, 1997).
Yetişkinler tarafından yaratılan kulanım kültürünün bir ürünü olan iletişim teknolojileri,
çocuğun oyunlarında, tekerlemelerinde kendisi için yarattığı kültüre dönüşebilmektedir. Odak
noktasında yer almasa da çocuk kültürünün oluşması yoluyla gelişim sürecini etkilemektedir.
Çocukların becerileri, ilgi ve merakları onların belli konulara yönelmesine neden olsa da çevresel
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faktörler ve ailelerinin onlara sunduklarıyla sınırlıdırlar. Yetişkinlerin öncelikle kendileri,
dolayısıyla çocuklar için ürettiği bir kullanım kültürü olarak karşımıza çıkan medya hem aileleri
hem de çocukların sosyalleşme sürecini etkilemektedir. (Ferguson, 2006).
Araştırmacılar sosyalleşme olgusunu çeşitli yönleriyle ele almışlardır. Örneğin; bağımlılık,
saldırganlık, başarı güdüsü, rollerin öğretilmesi ve ahlak gelişmesi konularında sosyalleşme süreci
etraflıca incelenmiştir. Bu noktada kişilik gelişimi sosyal duygusal sürecin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır (Bronson, 2000). Kalıtımsal yetileri ve becerileri çocuğun sonradan çevresel
kazandığı edinimler ile birleştiğinde sosyalleşme sürecinin kişilik gelişimini belirlediğini
görmekteyiz. Çocuk için uygun medya içeriğini belirlemek yetişkinin sorumluluk alanına
girmektedir.
Bu son bölümde tüm konuların özeti olan kavramsal süreçler toplum, toplumsallaşma,
medya, kültür ve tüketim boyutu ile tekrar ele alınmaktadır. Bir hatırlatma olarak davranış
bilimleri dersinin son bölümünde yer alan kültür ve davranış konusu ek bilgi olarak sunulmaktadır.
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14.1. TOPLUMSAL YAŞAM VE TOPLUMSALLAŞMA
Her canlı belirli bir çevrede doğar, yaşar ve ölür. Yaşamı boyunca varlığını sürdürebilmek
için çevreyle uyum sağlamasına imkân veren bazı davranış biçimleri geliştirir. Canlılar, “doğal”
olarak bildikleri çevrenin değişmesi üzerine, ortaya çıkan yeni koşullara uymaya çalışır, bunu
başarabilmek için ise canlıların birtakım yeni davranışlar geliştirmesi gerekir. İnsan da canlı
olduğuna göre, o da çevresine en iyi biçimde uyum sağlamak, bu uyumu yaratacak davranış tip ve
örüntüleri oluşturmak zorundadır. İnsan açısından söz konusu “çevre” içinde yaşadığı toplum
olduğu için, bireylerin davranış özelliklerini belirleyen dışsal etkenler ve ögeler, toplumun
niteliklerinden kaynaklanır.
“Toplum, sürekli bir arada yaşayan ve varlıklarını sürdürebilmek için birbirlerine
gereksinme duyan örgütlü bir insan topluluğu”dur (İsen, Batmaz, 2006:18). Gordon Marshall’a
(1999) göre “toplum”; ortak bir kültürü paylaşan, belli bir toprak parçasında yerleşik, kendilerini
bileşik ve özgün bir varlık olarak gören insanlardan oluşan bir gruptur. Bu insanların,
karşılaştıkları çeşitli sorunların (beslenme, barınma, çocukların yetiştirilmesi, sağlık vb.)
çözümlenmesi için değişik araçlar, yöntemler, düşünme ve örgütlenme biçimlerini ortaya koyarak
yarattıkları; maddi, manevi ve düşünsel ürünlerin tümüne ise “kültür” adı verilir (İsen, Batmaz,
2006:18). Sosyal bilimlerde “kültür”, insan toplumunda biyolojik olarak değil, toplumsal araçlarla
aktarılıp iletilen her şeyi anlatır. Kültürün yaygın kullanımının yalnızca sanatlarla sınırlı kaldığı
göze çarpar. Bazı hayvan davranışçılarının, kimi primatların da kültürel yeteneklere sahip
olduklarını iddia etmelerine rağmen, “kültür”, insan toplumunun sembolik ve öğrenilmiş yönlerini
anlatan genel bir terimdir (Marshall, 1999:442).
Kültürün yarattığı değerler, insanların maddi evrenle birbiriyle ve hatta kendisiyle kurduğu
ilişkilerde nasıl davranacaklarına ilişkin birtakım kuralların (normların) belirlenmesini sağlar.
Toplumdaki gruplara özgü davranış örüntüleri de bu ilişkiler ve normlar çerçevesinde ortaya çıkar.
Toplumlar dünyayı, benimsedikleri yaşam ve düşünce biçimine yani “kültüre” bağlı olarak algılar,
yorumlar, kavram ve inançlarını ona göre belirler. Kültürler kendine özgü bazı amaçların ortaya
çıkmasına yol açar. Bu amaçlar toplumdaki insanların çoğu tarafından benimseniyorsa toplumsal
değerlerden söz edilebilir. Bu değerlere bağlı olarak da bireylere aşılanan bazı alışkanlıklar,
gelenekler ve normlar ortaya çıkar. Normlar, toplumların uyulmasını istedikleri davranış
örüntüleridir. Toplum, normu benimseyen üyelerini kabul eder, benimsemeyeni dışlar ve
cezalandırır.
Dünyaya gözünü açan çocuğun toplumun bir bireyi hâline gelmesinde en büyük etken,
“toplumsal ilişkileri kurmayı öğrenmesi”dir. Bu sürecin sosyal psikolojideki adı,
“toplumsallaşma”dır. Toplumsallaşmanın temel ajanları, öteki insanlar, özellikle de çocuğun anababası, öğretmenleri, kardeşleri, arkadaşları ve onun için önem taşıyan kimselerdir. Bilinçli ve
sistemli bir biçimde kendisine aşılanmasa da çocuk onlarla kurduğu ilişkiler sonucu, toplum içinde
varlığını nasıl sürdürebileceğine ilişkin bilgileri, yani toplumsal yaşama uyumu etkin biçimde
öğrenir. Toplumsallaşmayı, “kişinin üyesi olduğu toplumun ve/veya grupların beklentilerine uyum
sağlayan davranışları öğrendiği, oluşturduğu ve değiştirdiği bir etkileşim süreci” olarak
tanımlamak mümkündür (İsen, Batmaz, 2006:18-20).
Bireyin ilk toplumsal ilişkisi aile ortamında başlar. Çocuk anne ve babasının sevgisini
kazanmak için onların onaylayacağı biçimde davranmaya alışır, onların değerlerini ve tutumlarını
paylaşır. Toplumsallaşma; bireyin kişiler arası ilişkiler nedeniyle içinde bulunduğu toplumun rol
beklentilerini, değerlerini ve tutumlarını öğrenme sürecidir. Bu durum sadece çocukluk dönemine
ait değildir, ömür boyu sürer. Toplumsallaşma doğal olarak durağan değildir. Kişi, toplumsal
hareketlenme sürecinde, toplumda oluşan yeni değerleri de benimser. Toplumsal hareketlenme,
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eski toplumsal, ekonomik, sosyo-psikolojik bağlantıların büyük çoğunluğunun zayıfladığı,
değiştiği, bozulduğu, insanların yeni sosyalizasyon ve davranış kalıplarına uygun hâle getirildiği
süreçtir (İnceoğlu, 2004:147-148).
Marshall’a göre “toplumsallaşma”; insanların gerek toplumun norm ve değerlerini
içselleştirerek gerekse toplumsal rollerini (işçi, arkadaş, yurttaş vb.) yerine getirerek toplumun
üyeleri hâline gelmeyi öğrenme sürecidir. Toplumsallaşma artık sadece çocukluk çağını kapsayan
bir olgu olarak görülmemektedir. Toplumsallaşmanın tüm yaşam boyuncu devam ettiği, bireylerin
topluma uyum sağlamayı öğrenecekleri tek yönlü bir süreç olmadığı, insanların da kendi toplumsal
rol ve yükümlülüklerini yeniden belirleyebilecekleri, günümüzde genel kabul gören bir
düşüncedir. Dolayısıyla toplumsallaşmayla ilgili her anlayış, bu sürecin toplumsal değişimle
ilintisini dikkate almak zorundadır (Marshall, 1999:760-761).
Toplumda değişik konumlarda bulunan bireyler, kendi özelliklerine en uygun düşünce ve
davranış biçimlerine girerek, toplumda yaşamayı “öğrenirler”. Bir toplumsallaşma olgusundan söz
edebilmek için, öğrenmenin, “bireyin diğer insanlarla giriştiği etkileşimin ürünü” olması gerekir.
Bir başka deyişle, insanın fiziki ve sinir sistemi yapısında görülen değişimlerin (büyümenin,
yaşlanmanın vb.) bir yansıması olarak ortaya çıkan davranış değişiklikleri, toplumsallaşma
değildir. Çocuğun yürümeyi öğrenmesi “motor” bir gelişme, yani beden ve sinir sistemindeki
gelişmelerin sonucunda kasların belli işlevleri üslenmeye hazır hâle gelmesidir. Yürümeyi öğrenen
çocuğun annesinin yanına gitmesi ise toplumsal bir davranıştır (İsen, Batmaz, 2006:21).
14.1.1. Toplumsal Etkileşim
İnsan, ana karnından başlayarak doğumu ve büyümesi sürecinde, birbirine bağımlı ve
karşılıklı üç temel etki çemberi altında birey olur.
Kalıtımsal Etki: Babanın ve annenin biyolojik yapılarını hem aileleri hem de içinde
yaşadıkları toplum etkiler. Bu nedenle çok fazla bireysel gözükse de kalıtımsal etki,
zincirleme olarak uzun bir tarihsel oluşum sürecini kapsar.
Fiziksel Etki: Fiziksel etki, ana karnından dış dünyaya açılana kadar çeşitli şoklarla
etkisini duyurur. Doğum şoku, çocuk için fiziki etkinin ilki ve doruk noktasıdır. Anne
rahminden dünyaya geliş sırasındaki travmatik şoka, dış dünyanın soğukluğu ve
acımasızlığı eklenir. Bebek, bu ilk şoklarda, paradoksal olarak kendinden önceki
bireylerin egemenliğine girer. İstenç dışı bu ilk etkiler, bebeğin toplumsallaşma
sürecinde önemli bir başlangıç noktası olur, çocukluk çağının sonraki yaşama etkisi,
bu ilk acılarla biçimlenir.
Ailesel ve Grupsal Etki: Dış dünyayla tanışan bebek, ailesel (grupsal) etki sürecine
girer. Aile ve grup, içinde yaşanılan toplumun koşullanmalarını büyüme sürecinde
çocuğa aktaracak bir kanal görevi üstlenir. Bundan sonra insanoğlu, bir birey olana
ve ölene kadar, kalıtımın, fiziksel çevrenin ve grupsal etkinin kesiştiği bir karmaşanın
içine girer. Toplumsal etki, psikolojik gücünü bu dönemden sonra gösterir.
Toplumsal ve siyasi bir hayvan olan insan, yaşamda, toplumsalın ve siyasinin ötesinde
bireysel ve türsel özellikler de gösterir. İnsanlar, yaşamalarını sağlayan araçları üretmeye
başladıkları andan itibaren, kendilerini diğer hayvanlardan ayrı tutar. İnsanı hayvanlardan ayırt
eden şeyi, genelde insanların “kendilerini ayırt edebilme yeteneği”nde aramak gerekir. Bu ise
en genel tanımıyla “tasarım yeteneği”dir. Tasarım gücü, insanoğlunun toplumsallaşma
serüveni içinde ancak diğer insanlara aktarılabildiği ölçüde varlığını sürdürür. Bu süreç,
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bireyin bilişsel kurgulama sürecidir. Kurgulama süreci dil dışında, müzik, resim, el, yüz, kol
anlatımıyla mekanik ve elektronik araçlarla da iletilebilmektedir. En geniş anlamıyla tüm
iletişim ortamlarının bir dili vardır. Bireyler toplumsal etkiyi, bu iletişim ve tasarım
biçimlerinden biriyle duyumsar (İsen, Batmaz, 2006:184-187).
Toplumsal etki; kalıtımsal, fiziksel ve grupsal biçimlerden geçerek toplumsal ortamlar için
tasarımsal bir yapıya sahip olurken toplumsal beklentilerimiz doğrultusunda biçimlenir.
Dolayısıyla toplumsal etki altındaki birey, bu etkinin şiddetini kendi normları çerçevesinde
anlamlandıracak ve bu normların belirlediği beklentiler çerçevesinde cevap verecektir.
Bireyler toplumsal etkiye, “uyma” ve “kaçınma” davranışıyla cevap verir. Uyma, bir kişinin
davranış ve görüşlerini gerçek ya da farazi bir baskı aracılığıyla değiştirmesi ve baskı yapılan
yöne doğru uyum göstermesi demektir. Uyma davranışının derecesi, baskının şiddetine bağlı
olarak artar ya da azalır. Örneğin; Hitler’in çevresinde toplananların katı bir biçimde gösterdiği
uymacı davranış, hepsini, her kararın tek doğru olduğuna inanan sürüye dönüştürmüş, böylece
her yanlış yeni yanlışlar doğurmuştur. Ancak bazen uymacı davranışın, toplumları yeni ve
zengin yaşam biçimlerine, daha özgür ve yaşanılır düzenlemelere götürdüğüne de rastlanmıştır
(2006:3002-305).
14.1.2. İnsanların Davranış Modelleri
İnsanların davranışını, alışkanlıklar, taklitler, benimsenmiş toplumsal normlar ve
gereksinmeler başlatır, amaçlar ise yönlendirir. En töresel, en bağımsız görülen toplumsal
eylemler bile kişi için taşıdıkları yarar bakımından bir anlam ifade edebilir. Toplumsal
davranışın oluşumunda telkin, taklit, gelenek ve kurumların rolü yadsınamaz. Bunlar da önemli
etkenlerdir ancak doğrudan doğruya davranışa neden olacak biçimde işlemez; esas olarak algı,
gereksinme, amaç ve anlamların oluşumunda rol oynarlar. İnsan davranışlarını, bu
davranışların gerisinde yatan etkenleri açıklamanın güçlüğü, konunun karmaşıklığından
kaynaklanır. Beş temel davranış modeli vardır (İnceoğlu, 1999:110-134):
Psiko-Sosyal Davranış Modeli: Oldukça kamaşık bir psikolojik yapıya sahip insanı
çeşitli yönleriyle inceleyen davranış bilimleri, biyolojik etkenlerden çok psikolojik
ve sosyolojik etkenlere önem verir. Psikoloji insanı birey olarak ele alıp incelerken
sosyoloji onu sosyal bir varlık olarak kabul eder. Psiko-sosyal model ise insan
davranışlarının açıklanmasına önemli katkılarda bulunur. Davranışları biçimlendiren
psiko-sosyal etkenler; gereksinim ve güdüler, öğrenme süreci, kişilik, algılama,
tutum ve inançlardır.
Davranışları Etkileyen Etken Olarak Gereksinim ve Güdü: Motivasyon
konusunda yararlanılan en önemli bilgi alanı güdü(motive)dir. Güdüler insanı
harekete geçiren itici güçlerdir. Bunların temelinde gereksinimler yatar. Bir insanın
belli bir yönde eyleme geçebilmesinin ön koşulu, insana o yönde bir alternatifin
varlığını bildirmek ve o yöndeki bilgiyi algılamasını sağlamaktır. Bu nedenle, bireyin
belli bir ürünün tüketicisi (ticari motivasyon: reklam), belli bir görüşün yanlısı (siyasi
motivasyon: propaganda) hâline gelmesi için, o konu ve içeriğiyle ilgili mesajları
algılayabilmesi gerekir. Bu algılamanın tam olarak gerçekleşmesi için, söz konusu
bilginin ve mesajın uygun bir kodlama sistemiyle verilmesi gerekir. Son yıllarda bu
konuda elde edilen bulgular, özellikle reklam ve propaganda yapanlar tarafından
yoğun biçimde kullanılmaktadır.
Öğrenme Kuramı ve Etki-Tepki Modeli: Toplumsallaşma süreciyle doğrudan
ilişkisi açısından önem taşıyan öğrenme kuramı, bireyin içine doğduğu dışsal ortama
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uyum sürecinin psikolojik ve sosyolojik dinamiklerinin incelenmesinde en önemli
kuramsal yaklaşımlardan biridir. Çünkü insanın içine doğduğu ortama uyma süreci,
aslında onun toplumsallaşma sürecinden başka bir şey değildir. Bu da bireyin,
doğduğu andan itibaren gördüklerini, duyduklarını, çevresindeki kişilerin
davranışlarını taklit ederek öğrenme yani toplumsallaşma sürecini gerçekleştirmesi
anlamına gelir. İnsan davranışlarını yönlendirmede, öğrenme sürecinin büyük bir
önemi vardır. Öğrenme biçimi, içeriği ve nitelikleriyle insan davranışını etkileyen
etkenlerin başında gelir. Etki-tepki modeline göre; etki veya uyarıcı (motiv), canlının
duyacağı, sezeceği, göreceği ses, söz, şekil, simge, sembol gibi herhangi bir etken
olup tepki de buna gösterdiği içsel veya dışsal davranıştır. İnsan davranışlarının bu
şekilde etki-tepki ya da yineleme-pekiştirme yoluyla açıklanması, reklamcılara,
insanları motive etme konusunda önemli ipuçları vermektedir.
İnsan Davranışlarını Etkileyen Sosyolojik Etkenler ve “Sosyoloji Davranış
Modeli” : Sosyoloji bilimi, insanı toplumun bir üyesi olarak ele alır ve çeşitli
yönleriyle inceler. Sosyoloji bilim dalındaki davranış modeli ise diğer davranış
bilimsel modeller gibi, motivler ve motivasyonla ilgilidir. Ancak psikolojideki iç
faktörlerin yerine dış faktörler ön plana çıkar. Buna göre, kişinin gereksinimlerini,
güdülerini, tutum ve davranışlarını, büyük ölçüde içinde yaşadığı toplum
biçimlendirir. Bir başka deyişle bu modele göre insan davranışını etkileyen en önemli
etkenler, sosyo-kültürel etkenlerdir. “Sosyoloji Davranış Modeli” kapsamında yer
verilen, kişinin istek, beklenti, amaç, hedef vb. davranış biçimlerinin, tutum ve
kanaatlerinin oluşmasında rol oynayan ve sosyal etkinin halkaları olarak
nitelendirilen etkenler; kişilik, aile, okul, arkadaş çevresi, referans grupları, sosyal
sınıf ve kültürdür (evrensel kültür, kitle kültürü, ulusal kültür, yerel kültür, alt kültür).
“Homo-Economicus” Olarak İnsan Davranışı: Ekonomi teorileri, bir model
olarak davranış bilimlerinden farklıdır. İnsan gereksinmelerinin nasıl oluştuğunun ve
neye göre değiştiğinin üzerinde durmaz. Temelde belirli gereksinimleri ve belirli bir
geliri olan insanın, zevkleri ve ürün fiyatları çerçevesinde, parasını nasıl
kullandığının üzerinde durur. Homo-economicus modeline göre, fayda,
maksimizasyonu sağlamaya çalışan tüketiciyi esas alır. Tüketici, sınırlı bir parayla
maksimum fayda sağlamaya çalışırken azalan marjinal fayda ilkesini göz önünde
tutar. Tükettiği maldan elde ettiği son tatmin (marjinal fayda) azalma eğilimi
göstereceğinden, alacağı malın marjinal faydası ile maliyeti (fiyatı) arasındaki oran,
diğer malların oranına eşit olana kadar o maldan satın alır. Böylece satın alacağı
mallardan sağlayacağı toplam faydayı maksimize eder.
14.2. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TOPLUMSAL GÜCÜ
Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla “kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar” olarak
tanımlanabilir (Özkök, 1985:93). Kitle iletişim araçları (gazete, dergi, televizyon vs.) olayları,
habere dönüştürme işini de yapan ticari işletmelerdir. Kitle iletişim araçlarının bu yönü görmezden
gelinirse olası büyük yanılgıların içine düşmek son derece kolaydır. Herhangi bir kuruluşun ticari
sayılması için sermaye, kâr, pazarlama, üretim gibi ögelere sahip olması gerekmektedir. Kitle
iletişim araçlarının kurulma ve varlığını sürdürmekle amaçlanan hedeflerinden biri de bu kâr
amacıdır. Varlığını sürdürmek için kâr etmek zorundadır (Girgin, 2002:241).
Kitle iletişim araçları (KİA) toplumları ve bireyleri yönlendirmede, gündem oluşturma da
önemli bir role sahiptir. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir propaganda aracı olarak kitle iletişim
araçlarının yoğun olarak kullanılmasıyla ilintili olarak kitle iletişim araçlarının etkileri ile ilgili
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çalışmalar, basının toplumsal işlevlerini ortaya çıkarmaya yönelik olmuştur (Korkmaz ve Erdoğan,
2002:41).
Kitle iletişim araçlarının etkilerinin incelenmesi toplumsal açıdan son derece önemlidir.
Geçmişten bugüne, popüler gazeteler, çizgi dergiler, sinema, radyo ve televizyon kamunun ilgisini
üzerlerinde toplayış sırasıyla birbiri ardına araştırma konuları olmuşlardır. Kitle iletişiminin
toplum üzerindeki etkileri, her zaman ilgi çeken ve uzmanlarca incelenen bir konu olmuştur. Kitle
iletişim araçlarının gücü ve etkileri incelenmiş ve bu etkiler hakkında çeşitli kuramsal yaklaşımlar
geliştirilmiştir.
Kitle iletişiminin etkileri üzerine yapılan ilk çalışmalar, kitle iletişiminin toplum üzerindeki
politik etkisi ile sonraları film ve radyonun ahlaki ve sosyal sonuçlarıyla ilgilenmişlerdir.
Kitle iletişim araçlarının, kitleleri eğlendirmenin yanı sıra, çok daha farklı ve önemli
işlevleri vardır. Öyle ki yaşanan teknolojik gelişmelerin kitle iletişim sektörüne de yansımasıyla
medya toplumdaki en etkin güç merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Medya ulaştığı bu gücüyle
bireylerin tutum ve davranışlarını etkileyebilmenin, etkilemekle de kalmayıp bunları
değiştirebilmenin en etkin aracına sahip hâle gelmiştir. Bunun yanı sıra medya, bireylerin ve
toplumun iletişim ihtiyaçlarını karşılanmasında son derece önemli bir rol üstlenmiştir. İnsanlık için
önemli faydaları olan medya istendiğinde ise çok etkin bir propaganda aracı hatta halk kitlelerinin
beyinlerini yıkamak için güçlü bir silah olarak kullanılabilir.
Kitle iletişim araçlarının verdiği mesajlar alıcılar üzerinde son derece etkilidir. Bir ülkenin
siyasal, ekonomik, sosyal yapısında bu denli belirleyici olan bir gücün bilinçli bir şekilde
kullanılması toplumlar açısından son derece önemlidir.
14.3. TÜKETİM VE TÜKETİCİ KAVRAMLARI ÜZERİNE
Tüketim genel ifadeyle mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla
kullanılmasıdır. Toplumlar değiştikçe ve geliştikçe, tüketim kavramının kapsamı ve içeriği de
değişmektedir. İnsanların gelir seviyeleri, öncelikleri, yaşayış tarzları değiştikçe tüketim kavramı
da insanlar için farklı şeyler ifade etmeye başlamıştır. Son yıllarda hazcı alışveriş eğilimleri artmış,
ürünlerin fayda ve fonksiyonlarından öte onlara yüklediğimiz anlamlar ön planda tutulmaya
başlanmıştır. Özellikle de şehir insanları için alışveriş ve tüketim tamamen bir stres atma, kendini
mutlu etme molaları olarak algılanmaya başlanmıştır.
Pazarlama da tüketici denlince, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın alma
faaliyetinde bulunan ya da satın alma davranışı gösterme potansiyeli olan kişi akla gelir. Tam bir
tanım yapacak olursak tüketici, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iktisadi kaynaklarını
kullanarak mal ve hizmetleri satın alan kişi ya da kurumlardır. Tüketici, “Bir mal veya hizmeti
ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişi.”
olarak tanımlanmıştır. Dolayısı ile bütün insanlar tüketici durumundadır.
Tüketiciler çeşitli açılardan sınıflandırılabilirler (Arıkan, Odabaşı, 1994:6):
•

Yaş Durumlarına Göre Tüketiciler: Çocuk, genç, ergin ve yaşlı tüketiciler

•

Eğitim Düzeylerine Göre Tüketiciler: Okuryazar olmayan, lise, yüksek öğrenim vb.

•

Mesleklerine Göre Tüketiciler: İşçi, memur, serbest meslek vb.

•

Cinsiyetlerine Göre Tüketiciler: Kadın ve erkekler
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•

Milliyetlerine Göre Tüketiciler: Yerli tüketiciler, turistler

•

Yerleşim Yerlerine Göre Tüketiciler: Köyde, kasabada, şehirde oturanlar

•

Ekonomik Durumlarına Göre Tüketiciler: Yüksek, orta, az gelir düzeyinde olanlar

Tüketiciler, genel nitelikleri dışında, satın alma sürecindeki düşünce ve eylemleri
bakımından yedi gruba ayrılır (Muter, 2002:22 ):
•

Ürünü beğenen,

•

Diğer markalarla yaptığı kıyas sonucunda ürünü tercih eden,

•

Markayı satın alması gerektiğine inanan,

•

Markayı satın alan,

•

Ürünün varlığından habersiz fakat potansiyel alıcı durumunda olan,

•

Sadece ürünün varlığından haberdar olan,

•

Ürün ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olan.

Tüketim kavramı, günümüzde bu tanımlama ve sınırlamaların çok ötesine geçmiş, artık
sadece bir ürünü satın almaktan öte anlamlar taşımaktadır. Gelir ve eğitim seviyesi yükseldikçe de
tüketim kavramına yeni unsurlar eklenmektedir. Tüketim günümüzde sosyal statünün
şekillenmesinde etkin unsurlardan biridir. Marka tercihleri, modeller, trend ürün tercihleri,
alışverişe ayrılan bütçe vb. unsurlar bireyler hakkında ipuçları vermekte ve bireyin toplum içinde
konumlandırılmasındaki önemi ve rolü her geçen gün artmaktadır.
14.3.1.Tüketici Davranışları
Tüketici davranışları, pazarlama alanın temel konularından biridir. Tüketici davranışları,
bireylerin ürün ve hizmetleri satın alma süreçlerini, tüketime ilişkin faaliyet ve tutumlarını
kapsayan bir kavramdır. Tüketici davranışları tüketicilerin ihtiyaç, güdü, algı ve tutumlarının bir
sonucu olarak ortaya çıkmakta, kişilerin ürün ve hizmetleri değerlendirme, elde etme ve
kullanmaya ilişkin zihinsel ve fiziksel faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütün pazarlama
faaliyetlerinin temel amacı müşteri yaratmak ve müşterinin kalıcılığını sağlamaktır. Tüketici
davranışı, bireylerin zaman, para gibi kaynaklarını tüketim ile ilgili unsurlar üzerine harcamaya
nasıl karar verdikleri üzerine odaklanır (Shiffman, 2004:8).
Tüketici davranışlar kavramına uzmanlar birçok farklı tanım getirmişlerdir. Tüketici
davranışı, tüketicinin satın alma kararını verirken kullandığı yöntemleri, mal veya hizmetlere karşı
içsel veya dışsal faktörlerle oluşturduğu tutumları, mal veya hizmeti seçme ve kullanma
özelliklerini kapsamaktadır. Bireyin kendi ihtiyaçlarını ve/veya başkalarının ihtiyaçlarını
karşılayabileceğini umut ettikleri ürün ve hizmetleri değerlendirme, arama, satın alma, kullanma,
elden çıkartma gibi fiziksel faaliyetleri; bu faaliyetleri etkileyen karar verme süreçlerini kapsar
(Muter, 2002:21 ).
Kimi araştırmalarda, tüketici davranışı konusunun tüketimi değil, tüketicinin satın almaya
yönelik karar ve eylemlerini incelediği savunulmaktadır. “Bireylerin ekonomik değeri olan mamul
ve hizmetleri elde etme ve kullanmalarıyla doğrudan ilgili etkinlikler ve bu etkinliklere yol açan,
belirleyen karar sürecidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bireylerin istem ve gereksinimlerini tatmin
etmek için seçim, satın alma, mamul ve hizmet kullanma faaliyetleridir. Bu tür faaliyetler fiziki
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hareketlerden başka duygusal ve düşünsel süreçleri de içerirler. Tüketici davranışlarına yönelik
yapılan tanımlar arasındaki farklar, tüketici davranışı konusunun çok geniş ve disiplinlerarası
olmasından kaynaklanmaktadır.
Tüketici davranışları her şeyden önce bir insan davranışıdır ve incelenirken bu bağlamda
irdelenmesi gerekir. Kişinin çevre ile olan etkileşim süreci olarak tanımlanabilen insan davranışı
tüketici davranışının temel yapısını oluşturmaktadır. Tüketici davranışlarını şekillendiren alt
dinamikler insan davranışlarının tümünde olduğu gibi çok yönlü ve karmaşıktır. İnsan
davranışlarını etkileyen tüm değişkenler tüketim davranışlarını da etkiler. Diğer insan
davranışlarında olduğu gibi birey güdülerle hareket eder. Tüketim davranışları, bir olay üzerinden
incelenecek bir olgu değil, bir süreçtir ve bu nedenle tüm sürecin incelenmesi gerekir.
Tüketim davranışlarıyla ilgili bir başka nitelik ise amaca yönelik olmasıdır. Birey istek ve
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüketim davranışında bulunur, bir hizmet ya da ürünü satın alır.
14.3.2.

Tüketici Davranışlarının Özellikleri

Tüketici davranışı, tüketicilerin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime
yönelik olarak nasıl kullandığını incelemeye çalışmaktadır.
Tüketici davranışlarının özellikleri (Odabaşı ve Barış, 2003: 32):
• Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur.
•

Tüketici davranışı karmaşıktır.

•

Tüketici davranışı güdülenmiş bir süreçtir.

•

Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.

•

Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir.

•

Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılık gösterebilir.

•

Tüketici davranışı farklı roller ile ilgilenir.

Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir: Tüketici davranışı birbirini izleyen bir
zincir şeklinde, adım adım ilerleyen dinamik bir süreçtir. Bu süreçteki temel üç nokta: Satın
alma öncesi faaliyetler, satın alma sürecindeki faaliyetler ve satın alma sonrasındaki
faaliyetlerdir. Tüketim davranışını sadece satın alma süreciyle sınırlandırmak son derece
eksik bir değerlendirmedir.Tüketim davranışları çok kapsamlı bir süreçtir. Satın alma süreci
tüketici davranışının önemli bir parçası olmakla birlikte, satın alma öncesindeki ve
sonrasındaki faaliyet ve süreçler de satın alma davranışında ve tüketim davranışında son
derece etkili ve önemli süreçlerdir.
Tüketici davranışı karmaşıktır: Bir ürünü satın alma sürecinde kararımızı etkileyen
birçok faktör söz konusudur. Bu durum tüketici davranışının karmaşık yapısının kaynağını
oluşturur. Ayrıca önemli bir tüketim kararı alınırken daha çok zamana ve enerjiye ihtiyaç
duyulur. Bu enerji ve zamanı doğru değerlendirmek için, satış elemanlarının
yönlendirmelerine, önerilerine açık olmak, ürünler hakkında bilgi sahibi olmak, güvendiğin
markaları tercih etmek gibi yöntemler faydalı olabilir. Tüketici davranışı karmaşıklık ve
zamanlama açısından da farklılık gösterir. Zamanlama, kararın ne zaman alındığını ve
sürecin ne kadar uzun sürdüğünü açıklar. Karmaşıklık ise bir kararda etkili olan faktörlerin
sayısını ve kararın kendisinin zorluğunu açıklar.
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Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir: Tüketici davranışı, çevresel
faktörlerden etkilenmektedir. Dolayısıyla çevresel faktörlerdeki ve şartlardaki değişkenlik
tüketici davranışlarının da o doğrultuda şekillenmesinde önemli rol oynar. Birçok birey satın
alma sürecinde çevresel faktörlerden etkilenir. Çevresel faktörler olumlu ya da olumsuz
olabilir. Güvensizlik yaratılması, korkutulma olumsuz çevresel faktörlerken; bilgilendirilme,
satış kampanyalarından haberdar olma olumlu çevresel faktörlere örnek olarak gösterilebilir.
Dış faktörler olarak da tanımlayabileceğimiz çevresel faktörlere, aile etkisi, arkadaş-akran
etkisi ayrıca toplumsal değerlerin ve bireyin rol model aldığı medyatik kişilerin etkileri de
dahildir.
Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılık gösterebilir: Her birey farklı kişilik
özelliklerine sahiptir. Her konuda olduğu gibi tüketim davranışlarında ve tercihlerinde de
bireyin kişilik özellikleri son derece belirleyicidir. Bireyin tüketim davranışlarını diğer
bireylerin tercihlerinden farklı kılan temel neden bireyin kişilik farklılıklarıdır. Hangi dış
faktörden ne kadar etkileneceği, öncelikleri vb. tüketim davranışlarını şekillendiren tüm
unsurların birey üzerindeki etki gücü, bireyin karakter ve kişilik özellikleri ile yakından
ilişkilidir. Bireyin ihtiyaçlarını ön planda tutması, toplumsal statüyü ön planda tutması gibi
tercihler kişilik özellikleri ile yakından bağlantılıdır.
Pazarlama uzmanları da kişilik özelliklerinin tüketim davranışları üzerindeki etkisinden
yola çıkarak uygulanan programlara kimin, ne tepkiyi vereceğini öngöreceği bir sisteme yönelmiş,
hedef kitleleri bu doğrultuda gruplandırarak pazar bölümlemesine gitmişlerdir.Tüketici davranışı
farklı roller ile ilgilenir ve bir tüketicinin satın alma sürecinde farklı roller etkisi ve gücü söz
konusudur. Bunları başlıklar hâlinde özetlersek:
Başlatıcı: Bazı ihtiyaçların karşılanmadığına karar vererek satın almayı
öneren kişidir.
Etkileyici: İstem dışı ya da bilinçli olarak satın alma davranışını, hizmet
kullanımını yönlendiren, etkileyen kişidir.
Karar verici: Son kararı, seçimi kabul ettirme de finansal güç ve otoritesi olan
kişidir.
Satın alıcı: Satın alma eylemini gerçekleştiren kişidir.
Kullanıcı: Tüketimi gerçekleştiren, satın alınan ürünü, hizmeti kullanan
kişidir.
14.3.3. Tüketici Davranışlarını Açıklayan Kurt Lewin’in Tüketici Davranışı
Modeli
Tüketici davranışı modeli; tüketicilerin satın alma davranışlarını nasıl gerçekleştirdiklerini
ve bunların ortaya çıkış biçimlerini açıklayan bir mantık yolu olarak tanımlanabilir. Modeller
bilimsel anlamda amaç değil, betimlemeye, analiz etmeye hizmet eden düşünce araçlarıdır.
Çeşitli uyarıcılarla karşı karşıya olan tüketici, kişisel ve çevresel faktörlerin etkisinde
kalarak uyarıcıya tepki göstermektedir. Tüm modellerin ve yaklaşımların ortak noktası;
tüketicilere etki eden değişkenlerin gruplandırılmasıdır. Bu değişkenler aşağıdaki gibidir:
Demografik değişkenler: Yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi gibi demografik
unsurlardır. İç değişkenler ya da psikolojik etkiler olarak tanımlanan etmenler: Tutum, kişilik
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gibi bireyin içsel kaynaklı değişkenlerini kapsar. Dış değişkenler ya da sosyo-kültürel
belirleyiciler olarak tanımlanan etmenler: Bu grupta aile, sosyal çevre, toplumsal gruplar ve
kültür örnek verilebilir. Pazarlama çabalarının etkileri olarak tanımlanan etmenler: Daha çok
satın alma karar sürecimizde etkili olan unsur, tüketiciyi etkilemeye yönelik pazarlama
faaliyetlerini kapsar.
Durumsal etkiler: Bireyin tüketim davranışlarında ve satın alma sürecinde,
ortamdaki değişikliklerin, durumsal farklılıkların tüketim davranışlarını şekillendirmedeki
rolü son derece fazladır. Zaman, ortam-atmosfer, finansal olanak, duygusal durum vb.
değişkenler örnek olarak sıralanabilir.
Tüketici davranışlarına yön veren tüm unsurlar, neden- sonuç ilişkisi içinde tek yönlü ya
da çift yönlü etkilerine dikkat çekilerek gösterilmiştir. Genel tüketici davranışları şemasında,
tüketicinin satın alma sürecini etkileyen faktörler olarak psikolojik etkiler, sosyo-kültürel etkiler,
demografik etkiler ve durumsal etkiler alt başlıkları ile birlikte gösterilmiştir. Tabloda yer alan,
tüketicinin satın alma sürecine ilişkin aşamaları kısaca açıklarsak: Sorunun belirlenmesi, bu
birincil aşamada, ihtiyacın varlığının kabul edilip karşılanılmasının gerektiğine karar verildiği
süreçtir.
Satın alma kararı; tüketici bu aşamaya geldiğinde, söz konusu olan ihtiyacı
karşılayıp karşılamayacağına karar verir. Pazarlamacıların yönlendirmeleri ve
bilgilendirmeleri bu aşamada son derece önemlidir. Tüketicinin kararı olumlu ise alacağı
ürüne ilişkin, daha derin bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyar.
Son olarak, tüketicinin alım sonrası ortaya çıkan değerlendirmeleri, gelecekteki tüketim
tercihlerine yönelik ipuçları vermektedir ve pazarlama açısından önemlidir. Tüketicinin diğer
insanlarla bu tecrübesini ne şekilde paylaşacağı ve alışkanlığa dönüşüp sadık bir müşteri olup
olmayacağı gibi pazarlamacılık açısından birçok önemli soruya bu sürecin sonuçları cevap
kazandırır.
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PAZARLAMA ÇABALARI
Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma

Psikolojik
Etkiler
-Öğrenme
-Güdülenme
-Algılama
-Kişilik
-Tutum

Tüketici Satın
Alma Süreci
Sorunun
Belirlenmesi

Seçenekleri ve
Bilgileri Arama

Sosyo-Kültürel
Etkiler
-Danışma
Grupları
-Sosyal Sınıf
-Aile
-Kültür
-Kişisel Etkiler

Seçeneklerin
Değerlendirilmesi

Satın Alma Kararı

Satın Alma
Sonrası
Değerleme
Demografik
Etkiler
-Yaş
-Cinsiyet
-Eğitim
-Coğrafik
Yerleşim
-Meslek
-Gelir

Tatmin

Tatmin
olmama

Durumsal Etkiler
-Fiziksel Çevre
-Sosyal Çevre
-Zaman
-Duygusal-Finansal Durum
-Satın Alma Nedeni

Tüketici Davranışı Genel Modeli Odabaşı,1999:50
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14.3.4. Tüketim Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler genel olarak aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır:
•
•
•
•

Kişisel Faktörler
Sosyo-Kültürel Faktörler
Ekonomik Faktörler
Psikolojik Faktörler
14.3.4.1.Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler

Tüketicilerin satın alma davranışlarını belirleyen kişisel etkenler; yaş, cinsiyet, meslek, öğrenim
düzeyi, gelir durumu, medeni durumdur .
Cinsiyet: Hem satın alma kararında hem de ürün ve marka seçiminde cinsiyet
önemli bir role sahiptir. Buna ek olarak bazı ürünlerin alım kararında kadın söz
sahibi iken bazı ürünlerin alım kararında da erkek söz sahibidir.
Yaş: Yaş faktörü, bireyin tüketim davranışlarını büyük oranda etkiler. Yaş ile
birlikte bireylerin öncelikleri, zorunlulukları, değerleri değişim gösterir.
Öğrenim Düzeyi ve Meslek: Bireylerin eğitim düzeyi yükseldikçe, kişi de farklı bakış
açıları ve anlayışların gelişmesine neden olmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça, kişinin
gereksinim ve istekleri de giderek çeşitlenmektedir..Ayrıca eğitimli tüketici doğal
olarak bilinçli bir tüketici olacaktır. Ayrıca eğitimli bireyler, öğrenmeye ve yeniliklere
daha açık tüketiciler olacaklarından tüketim tercihleri de yenilikçi ve çeşitli olacaktır.
Meslek faktöründe ise her meslek farklı nitelikler gerektirir ve o meslek gruplarındaki
bireylerde o doğrultuda özellikler taşırlar. Her meslek grubunun ilgi duyduğu alanlar,
öncelikleri farklıdır. Bu da tüketim davranışlarını etkileyen bir faktördür.
Medeni Durum ve Gelir Düzeyi: Medeni durumdaki değişiklikler özellikle aile
içindeki rolleri ve sorumlulukları değiştirdiğinden son derece önemlidir. Medeni
duruma paralel olarak bireyin, öncelikleri, zorunlulukları hatta eğlence anlayışı,
eğlence harcamaları bile değişim gösterir. Kişinin yaşlanması, aile içindeki statü
değişmelerini belirler. Bekâr bir erkeğin evlenmesi ona koca rolünü yükler, çocuklar
olduğunda ise baba durumuna geçer ve statüsü tekrar değişir. Bireylerin gelir
düzeyleri, finansal kaynaklarını ve bu doğrultuda ekonomik güç ve alışveriş
olanaklarını belirlediğinden tüketim davranışlarını etkilemekten öte, tüketim
davranışlarında son derece belirleyici bir faktördür.
14.3.4. 2.Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler
Ailenin yapısı, büyüklüğü, otoriter yapısı, eğitim düzeyi vb. tüm özellikler o aileye mensup
bireylerin tüketim davranışlarını etkiler.
Sosyal sınıf ve gruplar ise ayrı bir etki gücüne sahiptir. Bireyin ait olduğu ya da kendini ait
hissettiği, olmak istediği sosyal sınıf tüketim tercihlerini etkiler. Bireyin toplumdaki prestiji,
öncelikleri, sosyal çevresi tüketim tercihleri üzerinde son derece belirleyicidir. Ayrıca özellikle
gençler üzerinde etkili olan arkadaş ve grup etkisi de tüketim davranışlarının şekillenmesinde kilit
rol oynar. Öyle ki grup etkisi ile bireyler kendi arzu, istek ve beğenilerini bir kenara bırakarak
tamamen grup etkisi ile hareket edebilir. Yine bir toplumun beslenme, barınma, yaşam stili gibi
tüm yapısı bütün olan kültür de tüketim davranışları da son derece belirleyicidir.
14.3.4.3.Tüketici Davranışlarını Etkileyen Ekonomik Faktörler
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Tüketim davranışlarında kilit rol oynayan ekonomik faktörler çok yönlü etki etmektedir.
Öncelikle tüketicinin ekonomik gücü alım gücünü belirlediğinden en önemli etki gücü budur.
Tüketici bir ürünü almaya ikna edilse bile ekonomik olanakları yetersiz ise satın alma davranışı
gerçekleşemez. Ayrıca buna ek olarak ürünün fiyatı ile ürünün kalitesi ve prestiji arasında ilişki
kurulmaktadır ve bu bağlamda tutundurma adına yapılan indirimler bazen satışlara o oranda
yansımamakta tüketici daha pahalı ürünlere yönelmektedir. Yapılan araştırmalar, yüksek gelir
seviyesindeki kişilerin daha marjinal ürünlere sahip olduklarını göstermektedir.
14.3.4.4. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler
Satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörler şunlardır (Odabaşı, 1999):
• Güdülenme
• Algılama
• Öğrenme
• Tutum ve inançlar
• Kişilik
Algı; çevrenin, insanların, nesnelerin, seslerin, tatların gözlemlenmesiyle ilgilidir. Duyumları
yorumlama, onları anlamlı biçime getirme sürecidir. Duyum, bir uyarıcının duyu organları
tarafından alınmasıdır. Dış etkilerle, zihnimizde algı oluşur ve bu algı sonucunda tepki olarak insan
davranışı ortaya çıkar. Dış etki uyarıcı, tüketim davranışları açısından değerlendirildiğinde,
mağaza dizaynları, ambalajlar, reklamlar örnek verilebilir.
Öğrenme, yaşam boyu devam eden bir yolculuktur. Birey her gün yeni tecrübelerle yeni birikimler
kazanır. Bu şekilde geçmiş tüketim tercihlerinden vb. tüm duyumsal, görsel birikimlerinden
yararlanarak tüketim tercihlerini bu doğrultu da belirler.
Güdü en basit tanımıyla; insanı davranışa iten en temel nedendir. Güdülerin iki işlevi vardır;
bunlardan birincisi organizmayı uyarmak ve faaliyete geçirmek, ikincisi ise organizmanın
davranışlarına yön vermektir. Bu nedenle davranışların nedeni ancak güdülere bakarak
bulunabilmektedir.
Kişiliğin tüketim davranışlarına olan etkisi bireyin diğer davranışlarında olduğu gibi son derece
belirleyicidir. Kişilik bizi, diğer insanlardan ayıran, biz yapan bir kavramdır. Tüm davranışlarımız
gibi tüketim davranışları da kişiliğimizin bir yansımasıdır. Zevklerimizi, önceliklerimizi,
tabularımızı vb. kişiliğimize ait tüm ayrıntıları davranışlarımız ile dışa vururuz tüketim
davranışları ve tercihlerimiz de bunun bir parçasıdır.
14.3.5. Tüketici Satın Alma Süreci
Tüketicilerin; satın alma kararını vermesi beş aşamadan oluşan bir süreçtir. İlk aşama olan
“problemi tanıma”; tüketicinin çözülmesi gereken bir problemin farkına varması demektir. İkinci
aşama olan “bilgi arayışı”; tüketicinin, farkına vardığı problemini çözmek üzere çevresindeki
uygun verileri toplamaya çalışmasıdır. Daha sonraki “alternatiflerin değerlendirilmesi” ve “ürün
seçimi” aşamaları tüketicilerin belki de karar vermekte en çok zorlandıkları aşamadır. Piyasadaki
sayısız ürün ve aynı ürünün onlarca farklı markası arasında tüketici, bir seçim yapmak
durumundadır. Son aşama olan “değerlendirme süreci” sona erdiğinde, satın alma davranışında
bulunan tüketicilerde, farklı miktar ve yönlerde yeniden satın alma motivasyonu oluşmaktadır.
İlk aşama olarak kabul edilen sorunun belirlenmesi, tüketicinin var olan ihtiyacı tanımasını,
bu ihtiyacı karşılaması gerektiği fikrini kabul etmesini kapsayan bir aşamadır. Tüketim ihtiyacının
varlığını, problemini kabul etmesidir. İkinci aşama olan bilgi arayışı aşaması, tüketicinin, farkına
vardığı, varlığını kabul ettiği tüketim ihtiyacını karşılamak, problemini çözmek üzere çevresinde
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ihtiyaca yönelik uygun bilgi ve verileri toplama sürecidir. Alternatiflerin değerlendirilmesi
sürecinde ise tüketici ihtiyaçlarını ve mevcut alternatifleri göz önünde bulundurarak ihtiyacını en
sağlıklı şekilde karşılayacak seçeneğe ulaşmayı amaçlar. Ürün seçimi aşaması tüketicinin en
zorlandığı aşamalardan biridir. Birçok açıdan seçenekleri incelemesi ve bir tercih yapması
gerekmektedir.
Satın alma sürecinde ise tüketiciler problemlerini tanımladıktan sonra bu probleme uygun
seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verip satın alma davranışını gerçekleştirmektedir.
Tüketici satın alma kararını uygularken beklentilerini, ihtiyaçlarını dikkate alarak alternatifleri
değerlendirmektedir. Bu noktada tüketici fiyat, ürün, kalite özelliklerine göre marka tercihi
yapmaktadır. Eğer tüketici kullandığı ürün ve markadan memnun kalmışsa satın alma davranışını
tekrarlamaktadır. Son aşama olan değerlendirme sürecinde tüketicinin gerçekleştirdiği alışverişin
geleceğe yönelik feed-backler (geri bildirim) alınır. Ürün memnuniyeti, hizmet memnuniyeti,
tüketicinin sadık müşteri olarak kazanılma olasılıkları bu süreç de cevap bulur.
Tüketicileri satın almaya iten en önemli unsur, işletmelerin uyguladıkları pazarlama
çalışmaları ile piyasada kabul faaliyetleridir. Buna ek olarak kültürel farklılıklar, aile ve sosyal
çevre, ekonomik olanaklar insanları satın almaya motive eden önemli etkenlerdir. Tüketiciler,
deneme ve tekrarlanan alışverişler olmak üzere iki çeşit satın alma davranışı gösterirler. Özellikle
ilk kez satın alınan ürünlerde tüketici, küçük miktarları tercih ederek deneme şeklinde satın alma
davranışını gösterirler. Deneme satın almanın amacı satın alınan yeni ürünün kullanım yoluyla
değerlendirilmesidir. Çoğunlukla her tüketici ilk kez kullanıcı ürün için bu tip satın alma
davranışına başvurur. Deneme kullanımı sonucu tüketici yeni ürünün ihtiyacını önceden kullanılan
ürünlerden daha iyi giderdiğine inanırsa ürünü ikinci kez satın alır ve tekrarlanan satın alma
davranışını göstermeye başlar.
14.3.6. Tüketim Kültürü
Son yıllarda, popüler kültür, tüketim toplumu, tüketim kültürü gibi kavramlar çokça
karşımıza çıkmaktadır. Tüketim kültürü birincil olarak, ürün ve hizmetlerin tüketiciye
ulaştırılmasında kültürün baskın hâle gelmesini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Diğer bir
kullanım şekli ise bireysel beğenileri, yaşam tarzlarını, sosyal değerleri ifade etmek amacıyla
kullanılmaktadır (Zorlu, 2006).
Tüketimin toplumları şekillendiren bir unsura dönüşmesiyle bu alanda yapılan
çalışmalarda da artış gözlenmektedir. Tüketim kültürünün gelişmesindeki en güçlü etkenlerden
biri reklam ve kitle iletişim araçlarının gelişmesidir ve bu gelişme ile birlikte toplumu
yönlendirmedeki etki gücünün de artmasıdır.
Kitle iletişim araçları gibi popüler kültür de tüm toplumları etkisi altına alan evrensel bir
güçtür. Evrenselliği medyanın etkisi ile güç kazanan popüler kültürün bir sonucu da ülkelerin
çoğunda insanların benzer giyim ve yaşam biçimlerine sahip olmalarıdır.
Erdoğan’a (2011) göre popüler kültür artık kapitalist pazar mekanizmasının bir parçası
olmuştur. Diğer bir deyişle bu kavram “kitle üretim endüstrileri tarafından üretilen ürünlerin
yaygın kullanımı” anlamına dönüştürülmüştür.
Özetle, tüketim kültürü, popüler kültür ve medya birbirini besleyen olgulardır ve tüketim
toplumuna dönüşülmesinde ve bugünkü tüketim anlayışının yerleşmesinde etkin rol oynamışlardır.

14.3.7.Tüketim Toplumu
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Modernleşme sürecine öncülük eden batı toplumları için kullanılan tüketim toplumu terimi,
söz konusu toplumların, zamanla maddi üretimden öte tüketim etrafında örgütlendiğini ifade eden
bir kavramdır. Artan zenginlik, kitle ve popüler kültürün ortaya çıkışı, bireyciliğin artması,
toplumsal sınıf yapıları ile tüketim sektörlerinde meydana gelen değişimler tüketim toplumunun
özellikleri olarak değerlendirilmektedir.
Tüketim toplumu, daha çok olumsuzlukları barındıran bir kavramdır. Tüketim mallarının
üretimi, ekonomik sistemlerde meydana gelen değişmeler, refah politikalarının yaygınlaşması,
teknolojinin ve iletişim araçlarının gelişmesi, kültürün, sanatın, boş zaman etkinliklerinin
ticarileşmesi de tüketim toplumunun sahip olduğu nitelikler olarak sırlanabilir.
Tüketim toplumu değerlerinin Türkiye açısından yarattığı çelişkilere değinirsek; ilki,
büyük kentlerde endüstrileşme hızını aşan kentleşme, endüstriyi büyük ölçüde feodal ve kırsal
değerlerin egemenliği altına almıştır. Kentleşme ve endüstrileşme süreçlerine bağlı özgürleşme
beklentileri daha başından yozlaşmayla karşı karşıya bırakılmıştır.
Küreselleşmeye bağlı olarak ülkenin tüketici davranışları ve tüketim potansiyeli, ülkenin
üretim kapasitesini aşan boyutlar kazanmıştır. Bu dışa bağımlı bir tüketimi yaygınlaştırmış, dışa
bağımlı bir ekonomik düzenin temel nedenlerinden biri olmuştur.
Ayrıca üretilen malların kalitesi düşmüş, ürünlerin markaları ön plana çıkmıştır. Ürün ve
marka tercihleri olumlu imaj yaratmada en önemli etkenlerden biri olarak görülmeye başlanmıştır.
Son olarak tüm bunlara ulaşmanın yolu ekonomik güçten geçtiğinden, para her zaman önemli
olmakla birlikte tüketim kültürünün yer etmesi ile daha da yüce bir yer edinmiştir. Ayrıca parayı
elde etmedeki ahlaki değerler ve paranın nasıl kazanıldığı eski önemini yitirmiştir.
Tüketim toplumunun en ayırt edici özelliği tüketimin bir araç olmaktan çıkıp bir amaca
dönüşmesidir. İnsan tatil günlerinde, spor yapmak, kültür-sanat aktivitelerine katılmak yerine
alışveriş merkezlerinde ve hipermarketlerde gezinmeyi tercih etmektedir. İnsanlar ihtiyaçlarını
karşılamak için değil stres atmak için alışveriş yapmaktadır.
Toplumda, tüketim kültürünün böylesine yer edinmesinde elbette ki medyanın,
reklamların, markaların, bireylere dayatılan tüm kitlesel değerlerin etkisi ve gücü son derece
büyüktür. Bir birey her ne kadar bunların bilincinde de olsa, bilinçli bir tüketici olsa bile toplumsal
bir hâl alan tüm bu değerlere karşı durabilmesi son derece zordur.
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Uygulamalar
Popüler kültür kavramını,Türk müzik endistürisi üzerinden inceleyin.Tartışın.

332

Uygulama Soruları
Farklı gelenek ve görenekleri olan üç farklı kültürü inceleyerek yaşam tarzları ve dünya
görüşleri arasındaki farkları analiz etmeye çalışın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir toplumun davranışlarını anlamak o toplumun kültürünü anlamakla aynı kapıya
çıkmaktadır. Toplum yaşamı, iletişimle ve iletişime aracı dil unsurları ile olasıdır. Kültürlerin
meydana gelmesinde en önemli faktörlerden biri kültürel davranışları, kendinden bir sonraki
nesle aktarabilmektir.
Kültür; toplumlarda yaşayan insanlar tarafından yaratılır, yaşatılır ve ortaklaşa paylaşılır.
Paylaşılan yani kabul edilmiş olan tutum ve değerler o toplumun kültürüdür. Zamanla değişim
gösterir ve toplumda değişimler belirginleşir. Bu değişimler insana, topluma ve onun oluşturduğu
kültüre de yansır.
Kültür, yaşam boyunca öğrenilen düşünme, hissetme ve olayları ele alma tarzı olarak, ilk
çocukluk çağlarına dayanmaktadır. Diğer insanlara nasıl davranılacağını öğrenmek, toplumu ve
kültürü algılamak, bir başka deyişle sosyal gelişim (sosyalleşme), insan yaşamının önemli bir
yönüdür. Günümüzde bu gelişim sürecinde tüketim kültürü ve medya kültürünün yeri
kaçınılmazdır.
Tüketim toplumunda, “psikolojik bir ihtiyaç duyulmadıkça” hiçbir ticari malın satılması
mümkün değildir. İster gıda ister kozmetik olsun, hiçbir mal sadece rasyonel söylemlerle satış
sağlayamaz. Ürün sağlam, dayanıklı, ucuz, verimli, garantili olsa da; güzellik, gençlik, mutluluk,
sağlık, kolaylık, sosyal statü gibi yaklaşma çağırışımları olmadan, ihtiyaçların yönü değiştirilip
psikolojik tatmin düzeyi yükseltilmeden satış şansı elde edilemez.
Reklamın temel yaklaşımı, “Saygın ve mutlu olun.” ilkesi üzerine kurulmuştur. Böylece
rakipleriyle fiyatı aynı olsa bile alınacak doyumun aynı olmayacağı izlenimi yaratılır. Tüketici,
aynı ürün grubundaki markalar yerine reklamı yapılan markaya özendirilir. Tüketicilerin satılan
ürüne psikolojik ve sosyolojik ihtiyaç duyması sağlanmaya çalışılır. Bu noktada ise motivasyon
tekniklerinden yararlanılır. Motivasyonel bir içerik taşıyan reklam, koşullandırma yoluyla
müşteriyi markaya bağlı kılmayı amaçlar. Bu durumda, iktisatçıların “işlevsel olmayan talep” adını
verdikleri boyut ağırlık kazanır. Ürüne atfedilen sembolik yarardan, sosyal kabul ve statüden
kaynaklanan işlevsel olmayan talepte, ürünün kullanım değeri ile tüketim değeri arasında ayrım
meydana gelir.
Tüketim toplumu ve tüketim kültürü ortamında gerçekleştirilen reklam ve pazarlama
faaliyetleriyle ürünün tüketim değeri, kullanım değerinin önüne geçer. Birey, asıl gereksinimin
tüketimin kendisi olduğunu düşünmeye ve hissetmeye başlar. Bu da onu, yaşamı için ihtiyaç
duymadığı birçok mal ve hizmeti, ihtiyacı varmışçasına tüketmeye yöneltir. Bir başka deyişle,
tüketimin kendisi birey için “haz alma alanı” hâline gelir. İnsanlar gerçekte ihtiyaç duyup
duymadıklarını düşünmeden alabildiğine tüketir. Böylece toplumda kendilerini kanıtlayıp
anlamlandırabilecekleri bir alan yaratmaya çalışırlar. Reklamcılar ve pazarlamacılar, bu konuda
insanların işini oldukça kolaylaştırır.
Bu noktada, “tüketim-iletişim-tutum” arasındaki ilişki önem kazanır. İletişim, tutumların
kişiler için yerine getirdiği işlevlere yardım ettiği, yaşamsal etkinliklerini kolaylaştırdığı oranda
başarılıdır. Tüketimde iletişimin oynadığı rol, kişiye dış dünyayı biçimlendirmede yardım
etmesidir. Kişi önerilen tüketim biçimine katılarak yalnızca dış dünyasını biçimlendirmekle
kalmaz, tutumların kişi için yerine getirdiği uyum, yarar, savunma ve değer açıklama
fonksiyonlarını da bu yolla gerçekleştirir.
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Bölüm Soruları
1. Bireyin ilk toplumsal ilişkisi hangi ortamda başlar?
a) Aile
b) Çevre
c) Okul
d) Üniversite
e) Toplum

2. ………… göre “toplumsallaşma”; insanların gerek toplumun norm ve değerlerini
içselleştirerek gerekse toplumsal rollerini (işçi, arkadaş, yurttaş vb.) yerine getirerek
toplumun üyeleri hâline gelmeyi öğrenme sürecidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Laswell
Marshall
Piaget
Ross
Allport

3. Babanın ve annenin biyolojik yapılarını hem aileleri hem de içinde yaşadıkları toplum
etkiler.
Yukarıda açıklması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kalıtımsal Etki
Fiziksel Etki
Ailesel ve Grupsal Etki
Psiko-Sosyal Davranış Modeli
Öğrenme Kuramı ve Etki-Tepki Modeli

4. Aşağıdakilerden hangisi temel davranış modellerinden birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Psiko-Sosyal Davranış Modeli
Öğrenme Kuramı ve Etki-Tepki Modeli
Davranışları Etkileyen Etken Olarak Gereksinim ve Güdü
İnsan Davranışlarını Etkileyen Sosyolojik Etkenler ve “Sosyoloji Davranış Modeli”
Fiziksel Etki

5. ………… etkileri üzerine yapılan ilk çalışmalar, kitle iletişiminin toplum üzerindeki
politik etkisi ile sonraları film ve radyonun ahlaki ve sosyal sonuçlarıyla ilgilenmişlerdir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Propaganda
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b)
c)
d)
e)

İkna
Tutum
Reklam
Kitle iletişim

6. ………… tüketicinin satın alma kararını verirken kullandığı yöntemleri, mal veya
hizmetlere karşı içsel veya dışsal faktörlerle oluşturduğu tutumları, mal veya hizmeti seçme
ve kullanma özelliklerini kapsamaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Propaganda
İkna
Tutum
Tüketici davranışı
Pazarlama

7. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarının özellikleri arasında sayılamaz?
a) Tüketici davranışı güdülenmiş bir süreçtir.
b) Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.
c) Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir.
d) Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılık gösterebilir
e) Tüketici davranışı sadedir
8. Bir ürünü satın alma sürecinde kararımızı etkileyen birçok faktör söz konusudur. Bu
durum tüketici davranışının karmaşık yapısının kaynağını oluşturur.
Yukarıda açıklması verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüketici davranışı güdülenmiş bir süreçtir.
b) Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.
c) Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir.
d) Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılık gösterebilir
e) Tüketici davranışı karmaşıktır
9. Tüketici davranışı modeki aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kurt Lewin
Marshall
Piaget
Ross
Allport
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10. ………… tüketicilerin satın alma davranışlarını nasıl gerçekleştirdiklerini ve bunların
ortaya çıkış biçimlerini açıklayan bir mantık yolu olarak tanımlanabilir. Modeller bilimsel
anlamda amaç değil, betimlemeye, analiz etmeye hizmet eden düşünce araçlarıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tüketici davranışı modeli
Demografik değişkenler
Durumsal etkiler
Satın alma kararı
Medeni Durum ve Gelir Düzeyi

Cevaplar: 1)a,2)b,3)a,4)e,5)e,6)d,7)e,8)e,9)a,10)a
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