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1. SOSYAL PSİKOLOJİ NEDİR?

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

Tek bir sosyal psikoloji tanımı yok

2.

Ana akım sosyal psikoloji ile eleştirel sosyal psikoloji

3.

Eleştirel ve ana akım sosyal psikolojinin sosyal dünyadan anladıkları farklıdır

4.

Modernizm ve Post modernizm

5.

Sosyal psikolojide modernizm ve post modernizm

2

Anahtar Kavramlar
Ana akım sosyal psikoloji
Eleştirel sosyal psikoloji
Sosyal dünya
Modernizm
Post modernizm
Sosyal psikolojide modernizm

3

Giriş
Bu bölüm size önce günümüz sosyal psikolojisinin genel bir manzarasını verecektir.
Bu manzara içinde sosyal psikolojinin ‘nerede olduğunu’, ‘nereye yöneldiğini’ ve ‘ nereye
gittiğini’ seyretme imkânı bulacaksınız. Modernist kalıpla şekillenen ana akım ya da
geleneksel dediğimiz sosyal psikoloji ile, postmodernist kalıplarla şekillenen eleştirel
sosyal psikolojinin nasıl birbirinden farklı bir dünya ve insan anlayışı çizdiklerine dair ilk
fikirlerle tanışacaksınız.
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1.1. Sosyal Psikolojiyi Nasıl Tanımlayacağız?
Sosyal psikolojinin ne olduğunu anlamak için elinizde bir tanımın olması gerektiği
söylenir, anlamayı kolaylaştırdığı öne sürülür. Halbuki tanımlar, bilinenin aksine çoğu
zaman cevap yerine problem yaratır. Sosyal psikolojinin ne olduğunu size anlatan, tanıtan
çeşit çeşit giriş kitapları vardır (Hogg ve Cooper, 2012; Hewstone, Stroebe ve Stephenson,
2001; Hogg ve Vaughan, 2007; Sears, Freeman ve Carlsmith,1993; Kağıtçıbaşı ve
Cemalcılar, 2014; Bilgin,2013). Her biri size bir tanım verir. Bu tanımlar tüm zamanlarda
dün, bugün ve yarın sosyal psikolojinin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini anlatan
görüşlere, yaklaşımlara dayanır. Elinizde herbir yaklaşıma göre bir sosyal psikoloji tanımı
olacaktır, birbirine hem benzeyen hem de benzemeyen bir sürü tarif olacaktır. Bu sefer siz
de aralarındaki farklılıkları göz ardı edip, benzerliklerini yakına çekerek ortak noktalar arar
hale gelirsiniz. Açıklayıcı tek bir tarif, yaklaşık heryerde aynı kabulü görecek bir tanım,
bize pek fazla birşey kazandırmaz. Farklılıkları dışarıda bırakır. Zamana mekana ve duruma
göre değişen anlayışların peşinden gitmemizi engeller. Halbuki yayılım alanları geniş,
birbirinden farklı görüş ve duruşların aynı alanda bir arada olabilmesi bize bir zenginlik ve
hareket serbestliği verecektir.
Sosyal psikoloji nedir sorusunun cevabı yirminci yüzyılda: ‘Kişinin;
davranışlarının, hislerinin, düşüncelerinin başkalarının davranış ve/veya özelliklerinden
etkilenme şekillerini ve onlar tarafından belirlenme şekillerini inceleyen bilim dalıdır.’
(sözgelimi Sears, Freeman ve Carlsmith, 1999; Şerif ve Şerif, 1996) gibi bir tarifti. Ama
bu tarifi yada yakın benzerlerini yirmi birinci yüzyılda yukarıda saydığım sebeplerden
dolayı kullanmak artık mümkün değil. Ayrıca bu yüzyılda sosyal psikoloji artık birçok
başka sosyal disiplinle iç içedir. Sosyoloji, dilbilim, antropoloji, kültürel çalışmalar
bunlardan sadece birkaçıdır. Dolayısıyla daha önceleri tarif ederek sınırlarını belirlediğimiz
alan, bugün sınırlarını oldukça gevşetmiş ve açıklama kapsamını genişletmiştir. Bu da onun
çerçevesi çizili bir tarifini yapma imkanını ortadan kaldırmıştır. Aslında bu hal bütün
akademik disiplinler için böyledir.

1.2. Ana Akım ve Eleştirel Sosyal Psikoloji
Geçen yüzyılda sosyal psikoloji alanına damgasını vuran, bugün ana akım ya da
geleneksel dediğimiz sosyal psikolojiydi; bu gücünü bugün de sürdürmektedir. Beri
yandan yirminci yüzyılın son yirmi yılında ortaya çıkan eleştirel sosyal psikoloji, alternatif
duruşu ile psikoloji ve sosyal psikoloji içinde hızla gelişmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır.
Ana akımdan tamamıyla farklı bir bilgi, insan ve dolayısıyla yöntem anlayışı vardır.
İlerleyen kısımlarda bunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım.
Bugün bu iki sosyal psikoloji arasında büyük bir gerilim yaşanmaktadır. Bu gerilim,
insanı sosyal alanı içinde inceleyen sosyal psikolojinin özellikle sosyal dünyadan ne
anlaması gerektiği, bilim ya da bilimsel olmakla neyi kast ettiği, ideolojik davranıp
davranmadığı hususunda tartışmalar üzerinden artmaktadır. Söz gelimi her iki yaklaşım da
bilimsel olduklarını ya da yaptıklarının bilim olduğunu savunmakla birlikte, ana akım
sosyal psikoloji eleştirel psikolojiyi bilim dışı olmakla itham edebilmektedir. Tabii eleştirel
psikolojinin de deneylemeye dayalı ana akımı, ideolojik bilgi üretmekle suçluyor olması
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tansiyonu artırmaktadır. Bu farklılaşmayı ve doğurduğu gerginliği üç ana başlık altında
anlatmak yerinde olacak çünkü bu üç başlık, bu iki sosyal psikolojiyi birbirinden tam
anlamıyla ayırmaktadır. Bu başlıklar: sosyal dünya nedir ne anlayacağız? sosyal psikoloji
bir bilim midir? sosyal psikolojinin bilgisi ideolojik midir?

1.2.1. Sosyal Dünya Nedir Ne Anlayacağız?
Sosyal psikologların inceleme nesnesi insanın sosyal dünyasıdır. Sosyal dünya
demekle neyi kastediyoruz ya da ne anlamamız gerekir? Bunun tek ve geçerli bir cevabı
yoktur olamaz da çünkü dünya ona nasıl baktığınıza göre sürekli değişecektir. Aynı mekanı
farklı açılardan seyretmek gibi. Dolayısıyla sosyal dünyası içinde insana ve yapıp
ettiklerine bakışınız da ona ve içinde bulunduğu ortama bakış şeklinize göre hep
değişecektir. Bakış açınızı değiştirebilirsiniz muhakkak ki değiştirirseniz çok iyi olur ama
tüm bakış açılarının üzerine çıkıp açılardan kurtulmuş serbest bir seyir elde edebilmek de
bir imkansızlıktır.
Ana akım sosyal psikoloji ile eleştirel sosyal psikolojinin sosyal dünya ve içindeki
insana bakışları gece ile gündüz gibi farklıdır.
Ana akım sosyal psikolojiye göre sosyal dünya bir sahnedir. İnsanlar bu sahnede rol
alırlar. ve rollerini oynarlar. Bazen hep birlikte oynarlar, bazen tek başlarına oynarlar. Ama
mutlaka bu sahnede yani bu sosyal dünyanın içinde oynarlar. Sahnedeki insanlar sahnenin
yani sosyal dünyanın içinde, sudaki balık misalidir. Sosyal dünya onların neler
yapabileceğini belirler (balığın yaşamı suya bağlıdır). Sosyal dünyanın akışında insanların
kendilerine özgülükleri bazen olabilse bile, bu dünyanın yapısı o kadar kuvvetlidir ki yada
o kadar temel bir şeydir ki insanların yapıp ettiklerine her zaman kalıcı bir damga vurur.
Buradaki en önemli nokta, sosyal dünya ile insanların birbirlerinden ayrı olmasıdır.
Her ikisi de birbirinden ayrı birer varlıktır. Sosyal bir dünya vardır ve insanlar bu dünyanın
içinde hareket edenlerdir. Her insanın kendi zihninde psikolojik süreçler (motivasyonları,
istekleri, öğrenme becerileri, hatırladıkları, unuttukları, kişilik eğilimleri) sürüp giderken,
zihinlerinin dışındada bir sosyal dünya vardır. Bu sosyal dünyanın (kurallar, âdetler,
kurumlar vbg.) sosyal güçleri vardır. İşte insanın kendi zihinsel/psikolojik süreçleri ile
sosyal dünyanın sosyal süreçleri etkileşim halindedir. Bu etkileşim insanların yapıp
ettiklerini biçimlendirir (sözgelimi düşüncelerinizi nasıl ifade edeceğiniz toplumun
değerlerine bağlıdır). Ama bu şekillendirmenin ana merkezi sosyal dünya değil bireyin
zihni ve zihninde işleyen süreçlerdir (algı, dikkat, hafıza, düşünce, tutumlar vbg). Dış dünya
adı da verilen sosyal dünya, bu etkileşime ancak bir biçim vermektedir. Bireyin zihni ve
zihninde işleyen psikolojik süreçler evrenseldir her yerde aynı kurallarla işler (öğrenme
gibi). Ama bu zihinsel psikolojik süreçlerin sosyal dünya ile (ki kültürden kültüre değişir)
etkileşimi, bu süreçlerin sonuçlarına farklı farklı biçimler, görüntüler verir.
Eleştirel psikolojinin sosyal dünyayı ele alışı ise tamamen farklıdır. Stainton Rogers
(2003) çok yerinde ve hoş bir benzetmeyle şöyle anlatır:
‘sosyal dünya sanki müzik yapmak gibidir-müzik ancak insanlar
yaptığında ve insanlar yüzünden vardır. Çalınan müziğe ve nasıl çalındığına
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çok çeşitli şeyler katkıda bulunur. Eldeki müzik aletleri, çalanların
söyleyenlerin becerileri, yetenekleri, çalınan parçayı idare edenin olup
olmaması, varsa yorum farklılıkları, bütün bunların hepsinin bir etkisi vardır.
Müziğin nerede ve ne zaman icra edildiği fark yaratacaktır. Bazen memnun
edilmesi gereken bir dinleyici kitlesi olacaktır hatta bazen de neyin
çalınabileceği üzerinde siyasi kısıtlamalar olacaktır. Ama müzik aletlerini
çalanlar olmadıkça ortada müzik olmayacaktır’ (italik sonradan eklenmiştir;
s/8).
Dolayısıyla sosyal dünya, müziğin sürekli çalınması ve sürekli işitilmesidir. Yani
sosyal dünya denilen şey, insanların yapıp ettikleri ile süreklilik kazanan bir alandır.
İnsanlar eylemekten vazgeçtiklerinde, ya da söz gelimi herkes öldüğünde, dünyanın
sosyalliğinden bahsetmek saçma hale gelecektir. Sosyal dünya birlikte, bir arada hareket
eden insanlar tarafından sürekli tekrar tekrar oluşturulan bir şeydir. Dolayısıyla sosyal
dünya insanın dışında bir şey değildir. İnsanların sürekli yaptıkları bir şeydir ve tıpkı farklı
farklı müzikler ve yorumlar gibi farklılaşan sosyal dünyalar yaparlar.

1.2.2. Sosyal Psikoloji Bir ‘Bilim’ Midir?
Soruya cevap verebilmek için önce burada ‘bilim’ den kastedilenin ne olduğunu
anlamak gerekir. Psikolojinin tüm dallarında dolayısıyla sosyal psikolojide bilimden kast
edilen uzun yıllardan beri aynıdır: postpozitivist 1 ve empirist bir yöntem anlayışına
dayanan rasyonel bir duruştur (ayrıntılar için bkz: Arkonaç, 2015). Bir diğer anlatımla
bilimden kast edilen fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimlerinde yapılıp edilenlerdir. Doğa
bilimleri bilimsel yöntemi kullanarak bilgi edinmeye çalışır. Bilimsel yöntem başlığındaki
bilim kelimesinin anlamı kısaca şudur: bilim, hipotezleri tümdengelimli (hypotheticodeductive) yöntemler kullanarak sınar.
Ana akım psikoloji bu konuda kendinden son derece emindir: sosyal psikoloji bir
bilimdir. Hipotezleri tümden gelimli bilimsel yöntemi kullandığı için bir bilimdir.
Sözgelimi Hogg ve Vaughan 2005’de yazdıkları (çeviri, 2007) ‘sosyal psikoloji’ adlı
kitapta buna uygun bir de tarifte bulunurlar: ‘Sosyal psikoloji bilimdir çünkü teorilerini
kurmada ve de sınamada bilimsel yöntemi kullanır’ (Hogg ve Vaughan 2005: s/6).
Dolayısıyla onlara göre hipotezleri tümden gelimli bilimsel yöntem olmayan her türlü
düşünce bilim dışı ve dogmadır.
Eleştirel sosyal psikoloji zaten tam da bu düşüncenin neticelerine (ilerleyen
bölümlerde ele alacağız) karşı durmaktadır. Getirdikleri alternatif dünya görüşlerine göre
bilgi edinmede kullanılabilecek yegâne yöntem, hipotezlerin tümdengelimli kurulması
olamaz. Bir başka ifade ile bilimi hipotezleri tümdengelimli yöntemle sınırlayan, deneysel
(sosyal) psikolojinin duruş ve anlayışlarını reddederler. İddialarına göre bu yöntem,
insanların davranış ve yaşantılarını incelemeye uygun değildir çünkü insan yaşantısı son
derece karmaşıktır, akıcıdır, durağan değildir (Burr, 2012). Bilimsel yöntemde ve bilgi
edinmede bize geçerli ve kullanışlı yollar sağlayabilecek alternatif yollar da vardır. Eleştirel
‘Post’ eki latince bir ek olup ‘sonrası’ anlamına gelir yani burada ‘pozitivizm sonrası’
anlamında kullanılmaktadır.
1
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psikolojinin bilimsel araştırmada alternatif bir mantığı vardır. Araştırmalarını yürüttüğü
tarz ana akımın yaklaşımdan farklıdır. (ilerleyen bölümlerde ele alınacak).

1.2.3. Sosyal Psikolojinin Bilgisi İdeolojik Midir?
Ana akım psikoloji dolayısıyla burada da ana akım sosyal psikoloji, bilimsel
yöntemle elde ettiği bilginin ideolojiden etkilenmediğini öne sürer. Etkilenmeme sebebi
hipotezleri tümden gelimli bilimsel yöntemin kendisidir. Bu yöntem sayesinde ideolojiden
bağımsız nesnel bilgiye ulaşabilmektedir. Sadece olgulara dayanan ve olguları sınayan bu
yöntem sayesinde elde ettiği nesnel bilgi, araştırmacının kişisel görüş ve kanaatlerinden,
değer yargılarından, ideolojiden bağımsızdır. Dolayısıyla bilgi de bilgiyi üreten araştırmacı
bilim adamı da tarafsızdır. Bilim onlara göre, siyaset ve değer yargıları ne olursa olsun
‘olgulara’ nesnel şekilde ulaşmayı mümkün kılandır. Ana akım sosyal psikolojinin bilimsel
temeli kendini ideolojilerden etkilenmeyen, ideolojinin dışında yer alan bir konuma
yerleştirmiştir.
Eleştirel sosyal psikoloji buna karşı çıkar.
‘…psikoloji, sosyal ve siyasi şartlardan sıyrılmış bilim adamları
tarafından yönetilen, değer yargısından bağımsız, nötr bir çaba içinde
olamaz, değildir. İncelediği bizzat insan ve onun sosyal çabasıdır.
Psikologlar da aynı sosyal bağlamda yaşar, birbirinden farklılaşan menfaat
ve karmaşık iktidar dinamiklerinden etkilenir’ (Fox ve Prilleltensky, 1997:
s/3).
Eleştirel sosyal psikoloji ana akımı, güçlü olanın (batılı, beyaz, Hıristiyan, erkek
olanın, esas kabul edilenlerin) menfaatlerini kayıran, böylelikle de gücü az olanlardan
(doğulu olandan, Hıristiyan olmayandan, kadından, kültüre, gruba özgü kabul edilenlerden)
istifade eden ve onları baskı altında tutan, ideolojik olarak kendini seçkinler (bilim adamı)
grubuna yerleştiren bir pozisyonda görür.

1.3. Hangi Yaklaşım?
Gördüğünüz üzere bu iki sosyal psikoloji birbirinden gece gündüz kadar farklı.
Kitap boyunca bu birbirine zıt iki yaklaşımı sürekli karşılaştırmalı şekilde okuyacaksınız.
Sosyal psikolojiye giriş kitaplarının hemen hemen tamamı aslında ana akım sosyal
psikolojiyi takip eder. Bu sebeple eleştirel psikolojiye ve onun araştırmalarına pek yer
vermez. Ana akım sosyal psikoloji ile eleştirel sosyal psikolojiyi birlikte ele alan örnekleri
ise az sayıdadır (Roger, 2003; Callaghan ve Lazard, 2011). Türkçe telif yayınlarda ise
sadece önce 2001’de daha sonra 2008’de tekrardan yazdığım sosyal psikolojiye giriş
kitaplarında bu iki yaklaşımı karşılaştırmalı şekilde ben ele aldım. Peki neden? Ana akımı
takip eden sosyal psikologlar eleştirel sosyal psikolojiyi büyük ölçüde göz ardı ederler ya
da yeteri kadar bilimsel bulmadıklarını açık açık söylerler (Hogg ve Vaughan, 2007)
Ülkemizde ise akademik bir ses olarak henüz yenilerde duyulmaktadır sadece İstanbul
Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümlerindeki eğitim programına dâhil edilmiş
olup araştırmalar yapılmaktadır (yayınlar için bkz. Arkonaç, 2012 ve 2014). Bir de,
Eleştirel Psikoloji Bülteni sanal olarak yayın hayatındadır (http://elestirelpsikoloji.org)
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Bunun dışındaki akademisyenler, eleştirel sosyal psikolojiyi ya hiç duymamıştır ya da
kabul etmemektedir.
Sosyal psikoloji dersini alan her öğrencinin bu alanı hem ana akım açısından hem
de eleştirel açıdan iyi anlaması gerekir. Bu kitap boyunca ben hangi tarafta olmanız
gerektiği gibi bir şey söylemeyeceğim. Bölümler ilerledikçe göreceksiniz ki ana akım
sosyal psikolojinin bizi getirdiği bugünkü nokta muazzamdır, okudukça eğer yöntemine ve
iddialarına ikna olursanız, hiç de boşa zaman harcamadığınızı göreceksiniz. Ama ayrıca
yine göreceksinizki ana akım insanoğlunun karmaşık sosyal problemlerine sık sık bilişsel
açıklamalar getirmekte, herşeyi bireyin zihninde olup bitenle başlatıp bitirmektedir, Yine
yaptığı deneysel çalışmaların, kurduğu teorik modellerin, açıklamaya çalıştığı gerçek
hayatla bağlantısı her zaman kolaylıkla kurulamamaktadır. Ama yine de bizim bugünkü
bilgilerimizi kuran ana akımın oldukça kullanışlı, aydınlatıcı fikirleri vardır. Ayrıca sosyal
psikolojinin şimdiki bilgilerinin nereden geldiğini bilmeniz gerekir. Bu bilgilerin nasıl
ortaya çıkarıldığına dair eleştirileri kabul ediyor olsanız bile bu durum, işe yaramaz
olduklarını düşünerek bu bilgileri bir kenara atmanız anlamına gelmemelidir.
Eğer ana akımla ilgili eleştiriler ve tartışmalar size çekici geliyorsa merakınızı ve
yüzünüzü bu tarafa, eleştirel sosyal psikolojiye döneceksiniz. Ama başlangıç olarak her
şeyden önce neyin eleştirildiğini, ne gibi öğelerle eleştirildiğini ve nasıl eleştirildiğini çok
iyi kavramanız gerekir. Nitekim tıpkı ana akım gibi eleştirel duruşun da zorlandığı ve
açıklamakta zayıf kaldığı birçok sosyal problem ve insan etkileşimi vardır.

1.4. Modernizm-Postmodernizm
Ana akım sosyal psikoloji ile eleştirel sosyal psikoloji arasındaki bu farklılık, esasta
modernist bilgi ile postmodernist bilgi ayırımı üzerinden okunmalıdır (Bkz. Arkonaç,
2015). Bunun için de öncelikle modernizm ve post modernizm hakkında biraz konuşmak
yerinde olacaktır.
On sekizinci yüzyılda başlayıp yirminci yüzyılın sonlarına kadar süren modernizm
aslında onyedinci yüzyıl Avrupa’sının sosyal ve tarihi ortamında gelişen aydınlanma
projesinin devamıdır.(Bkz. Demir,1997) Bu dönemde gelişen teorik, etik, sosyal ve kültürel
anlayış ve inançlara ve bunların uygulamalarına genel bir isim olarak modernizm adı
verilir.
Modernizm hem doğayı ve teknolojiyi, hem de sosyal ve politik dünyayı tarif eder.
Bu tarife, biricik bilgi olan bilimsel bilginin yol göstereceğine inanılır. Modernizmin
özünde ve tam kalbinde yatan ön kabul, doğru bilgiyi keşfetme kapasitesine sadece bilimin
sahip olduğu iddiasıdır (Demir, 1997). Modernist bilgi diğer her tür bilgi kaynağını -din,
mistisizm, metafizik, sağduyu, gelenek- reddeder. Bu diğer bilgi kaynaklarının irrasyonel
olduğunu bu sebeple de dogma bilgi olduğunu iddia eder. Modernist düşünceye göre bu tür
bilgi türlerinin hepsi rasyonel olan bilimsel bilgi ile değiştirilmeli, akıl ve rasyonellikle
düzene sokulmalıdır. Bu sebeple modernizmde bilim, öznel inançlar üzerine oturan
bilgiden rasyonel yollarla kazanılan bilgiye giden bir ilerlemeyi şart koşar. Bu ilerlemenin
ise görgül (görsel ve deneysel) incelemelerde uygulanan bilimsel yöntemler vasıtasıyla
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sağlanacağını savunduğundan, görgüllüğü (empirisizm) esas kabul eder. Görgüllüğe
oturmayan hiçbir bilgi doğru değildir.
Postmodernizm ise 20.yüzyılın ikinci yarısında modernizme tepkiden doğmuştur
ve modernizmin bütün kurallarına bir meydan okuyuş olduğu varsayılır. Burada bizim için
en önemli olanı bilim ile ilgili iddialarıdır. Postmodernizm, bilgi nedir ve nasıl elde
edilebilir konularında modernizmden çok farklı bir tavır takınır.
Modernizmin aksine postmodernizm bilginin keşfedilebilir bir niteliğe sahip
olmadığını, tek bir bilgi olmadığını ve her zaman bilginin iktidar ilişkileriyle iç içe gittiğini
iddia eder. Bu sebeple postmodernistlere göre bilgi insanlar arasında inşa edilir dolayısıyla
da bilgi tek, biricik değildir, birden fazladır ve iktidar ilişkilerinin etkisinde kurgulanır.
Bilgi inşa edilendir, keşfedilen değildir dolayısıyla tek değildir. Modernizim gerçek
dünyada ‘dışarıda, dış dünyada’ olan gerçek bilgiyi keşfedebilecek olanın sadece bilim
olduğunu varsayar. Postmodernistler ise gerçek, materyal dünyanın varlığını inkâr etmezler
ama bu gerçek dünyanın asla kendini bize olduğu gibi gösteremeyeceğini, bunun bir
imkânsızlık olduğunu öne sürerler. Gerçek dünya hakkında doğrudan bilgiye ulaşmanın hiç
bir yolu olmadığı için postmodernizme göre tek bir gerçeklik, tek bir doğru bilgi de yoktur.
İnsanlar çeşitli farklı bilgiler inşa ederler. Bu bilgilerin her biri insanın anlamlandırmasıyla
gerçek kılınır, gerçek etiketi alır.
Postmodernizm bilgi ile iktidar arasındaki ilişki üzerine bir dizi teori öne sürer.
Bilginin en kuvvetli iktidar gücü olarak bilimsel bilgiyi görür. Çünkü bilim kurum olarak
kendini, doğrunun tek otoritesi ilan etmiştir. Postmodernistler bu beyana karşı bizi uyarır.
Bilimin neyin doğru neyin doğru olmadığını söyleme hakkına karşı uyanık olunması
gerektiğini söyler. Özellikle insan ilişkileri, sosyal hareketler ve sosyal fenomenlerle
uğraştığımızda bu dahada önem kazanır. Çünkü bilim adamları da insandır bu sebeple
insana dair anlattıkları her hikâye bir iktidar kurma tehlikesi -doğruyu söyleme iddiasıtaşıyacaktır.

1.4.1. Sosyal Psikolojide Modernizm Ve Postmodernizm
Genelde psikoloji, özelde sosyal psikoloji modernizm projesinin bir ürünüdür, onun
bir çıktısıdır (Arkonaç, 2015). Temel yapısında modernizmin özellikle iki ana kuralı yatar:
1) bilginin rotası bilimin kurallarıdır, bu sebeple sosyal psikolojinin bakışı bilimsel
olmalıdır,
2) liberal hümanizmin insanın ıslah edilebilirliği kuralına göre, sosyal psikoloji
dünyayı daha iyi yaşanır hale getirmenin yollarını aramalıdır.
Şimdi bu kuralların iddiasına, geleneksel dediğimiz ana akım sosyal psikoloji ile
eleştirel psikoloji cephesinden ayrı ayrı bakalım. Birinci kurala göre sosyal psikoloji bir
bilim olmalıdır. Peki, sosyal psikoloji bir bilim midir? Cevap bilimden neyi anladığınıza
bağlıdır. Sosyal psikolojinin pozisyonu, bilimi özellikle hipotezlerini tümdengelimli
yöntemlerle tarif edenlere göre bir yer kazanırken, bilimi doğru gözlemlerle geçerli
nedensel çıkarımlar yapmak ve sonrasında bu gözlem ve çıkarımları, tutarlı ve ahenkli bir
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şekilde birleştirmek olarak tarif edenlere göre başka bir pozisyon kazanır. Bu iki farklı
bilim tarifi ile de sosyal psikolojiden anlaşılan farklılaşır. Ana akım sosyal psikoloji
genelinde birinci görüşü edinmiştir. Onlara göre sosyal psikoloji bilimsel yöntem
(hipotezleri tümdengelimli yöntem) üzerine oturan bir bilimdir ve teorilerini kurmak ve
sınamak için bilimsel yöntemi kullanır. Bu yaklaşımda yöntem olmazsa olmaz biricik
kuraldır. Eleştirel sosyal psikoloji ise ikinci görüşü edinmiştir, buna göre ise bilim bir
yöntem sorusu değildir. Bilim bir amaç sorusudur. Bilim onlara göre teori geliştirmenin ve
bir araştırma yürütmenin sistematik yollarıdır. Sosyal psikolojinin diğer bilim anlayışını
reddederler çünkü iddia edilen bilimsel yöntemin yani tümdengelimli hipotezlerle hareket
etme şartının, bilgiye ulaşmada yegâne biricik ve en iyi yol olmadığını iddia ederler (diğer
yolların neler olduğunu gelecek bölümde ele alacağım).
Sosyal psikoloji dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeli mi? Modernist
başlangıcından beri sosyal psikoloji, sosyal değişimin yegâne aktörü olarak insan doğasına
bakar. Bu sebeple sosyal psikolojinin amacı sosyal kurum uygulamalarının insani
ihtiyaçlarla en iyi şekilde uyuşmasını sağlamaktır. Bir anlamda sosyal psikolojik bilgi,
dünyayı insanların ihtiyaçlarıyla birlikte daha iyi bir yer haline getirme projesinin
ürünüdür. Eleştirel sosyal psikolojinin dünyanın daha iyi yaşanan bir yer haline gelmesiyle
bir sorunu yoktur. Ama sosyal psikolojinin kurumsallaşmış bilgisine karşı her zaman
eleştirel bir duruş içersindedir. Doğru bilgi adına insana, insan grupları hakkında alternatif
bilgilerin bastırılmasına karşıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Sosyal psikolojinin iki ayrı yaklaşımı vardır

• Eleştirel ve ana akım sosyal psikoloji bilim anlayışları üzerinden, sosyal
dünyadan anladıkları üzerinden ayrışırlar.
• Modernizm ana akım sosyal psikolojiyi biçimlendirirken neticesinde ortaya
çıkan bilgi ve uygulamaları post modernizmin şekillendirdiği eleştirel sosyal
psikolojinin ortaya çıkışına sebep olmuştur.
• Modernizmin özünde ve tam kalbinde yatan ön kabul, doğru bilgiyi keşfetme
kapasitesine sadece bilimin sahip olduğu iddiasıdır
• Post modernizm ise bilginin keşfedilebilir bir niteliğe sahip olmadığını, tek bir
bilgi olmadığını ve her zaman bilginin iktidar ilişkileriyle iç içe gittiğini iddia eder.
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Bölüm Soruları
1. Bugün yapılacak herhangi bir sosyal psikoloji tarifi yapılamıyor?
2. Ana akım sosyal psikoloji, eleştirel sosyal psikolojiyi nelere dayanarak bilim
dışı olmakla itham edebilmektedir?
3. Ana akım sosyal psikoloji bilim olarak neyi şart koşmaktadır?
4. Eleştirel psikoloji bilimsel yöntem hakkında nasıl bir duruşa sahiptir?
5. Eleştirel sosyal psikolojiye göre bilginin temelinde yatan unsur nedir?
6. Deneysel sosyal psikologların insan tasvirlerinin temelinde yatan anlayışı
tartışınız.
7. Ana akım sosyal psikolojiye göre insanların yapıp ettiklerini biçimlendiren
aşağıdakilerden hangisidir
a)zihinsel dünya
b)sosyal dünya
c)fiziksel dünya
d)sosyal güç
e)hepsinin etkileşimidir
8. Eleştirel sosyal psikolojiye göre bilginin temelinde yatan unsur ………
9. Ana akım sosyal psikolojide nasan ve onun sosyal dünyası birbirinden……
10. Modernizmin ön kabulüne göre bilim…….

Cevaplar
1. Daha önceleri tarif ederek sınırlarını belirlediğimiz alan, bugün sınırlarını
oldukça gevşetmiş ve açıklama kapsamını genişletmiştir. Bu da onun çerçevesi çizili
bir tarifini yapma imkanını ortadan kaldırmıştır.
2. Olgulara nesnel yaklaşmayıp ideolojik davranmakla itham etmektedir
3. Hipotezlerini tümden gelimli kurup deneyleyerek sınanacak teroiler kurduğu
müddetçe sosyal psikoloji bilim yapacaktır.
4. Yegane bilimsel yöntem hipotezlerin tümdengelimli kurulması olamaz
alternatif yöntemler, insan davranışını anlamada daha uygundur.
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5. Postmodernist bilgi anlayışı yatar.
6. Sosyal dünya bir sahnedir. İnsanlar bu sahnede rol alırlar. ve rollerini
oynarlar. Bazen hep birlikte oynarlar, bazen tek başlarına oynarlar. Ama mutlaka bu
sahnede yani bu sosyal dünyanın içinde oynarlar.
7. a
8. İnsanlar arasında inşa edilendir
9. Ayrıdır.
10. Doğru bilgiyi keşfetme kapasitesine sadece bilim sahiptir.
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2. SOSYAL PSİKOLOJİNİN GEÇMİŞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

Neden bir geçmiş yazılır?

2.

Sosyal düşünce tarihi

3.

Sosyal düşünce tarihi içinde sosyal psikolojik düşünce

4.

Ana akım sosyal psikolojinin doğuşu

5.

Eleştirel sosyal psikolojinin doğuşu

6.

Türkiye’de sosyal psikoloji
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Anahtar Kavramlar
Sosyal düşünce,
Modernizm
Post modernizm
Völkerpsychologie,
Kollektif temsiller
Kalabalık Psikoloji
Kollektif şemalar
Bireyci sosyal psikoloji
Eleştirel sosyal psikoloji
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Giriş
Bu bölümde sosyal psikolojinin geçmişine uzanıp tarih içinde bir bilim dalı olarak
nasıl biçimlendiğini ele alacağız. Bunun için öncelikle kısaca da olsa zemini oluşturan
sosyal düşüncenin geçmişi ile ilgili birşeyler anlatacağım ve sosyal psikolojinin ana akım
olarak ortaya çıkışında rol oynayan kaynakların izini süreceğim. Sonrasında eleştirel sosyal
psikolojinin ortaya çıkışını ele alacağım. En son olarak tabii ki Türkiye’de sosyal
psikolojinin nasıl bir çizgi izlediğinden ve bugün nasıl bir sosyal psikoloji yapıldığından
bahsedeceğim.
"Psikolojinin geçmişi uzundur ama tarihi kısadır". Ebbinghaus'un bu sözleri sosyal
psikologların kendi disiplinleri için sık sık kullandıkları bir sözdür. Tarihçe genellikle ilk
sosyal psikolojik deneyin yapıldığı 1890 yılından veya ilk sosyal psikoloji kitabının
yayınlandığı 1908'den başlatılırken, geçmiş Plato ve Aristotle'ye kadar uzanır. 19. yüzyılın
sona ermesinden önce sosyal psikoloji ne bir şekil ne de bir içerik olarak vardı. Bu sebeple
onun uzun geçmişi ile ilgilenmek sosyal düşüncenin veya sosyal felsefenin tarihi ile
ilgilenmek olacaktır.
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2.1. Neden Bir Geçmiş Gerekir?
Herkesin ve her şeyin bir geçmişi vardır. Devletlerin, milletlerin, çeşitli kurum ve
grupların, ailelerin, bireylerin hepsinin bir geçmişi vardır. Dolayısıyla bilimin ve bilim
dallarının da bir geçmişi vardır. Bu bilim dallarından birini öğrenmek sadece şimdiki
zamanda kimin ve neyin ne olduğunu anlamak değildir. Aynı zamanda geçmişte ne
olduklarını, ne yaptıklarını da bulup anlamak demektir. Çeşitli sistemlerin, grupların şimdi
neler yaptıklarını anlayabilmemiz, daha önce neler planladıklarına, neleri hedeflerine dair
bilgileri gerektirir.
Tarihten anladığımız şey, belirgin fiziksel yada sosyal olguların kaydedilmesinden
farklı bir şeydir. Tarih, bitmeyen bir inşaat alanıdır. Bu inşaat alanında şekiller, kişiler,
veriler, olaylar belirlenmiş olabilir. Ama bunlardan hangisinin ne çerçevede ve neden ele
alınacağı, nasıl değerlendirileceği işte bu bitmeyen tarih inşaatının ve amacının meselesidir.
Tarihin inşası her zaman gelecektedir. Bir başka ifade ile geçmiş hep geleceğe bağlı bir
şekilde yani gelecek zamanda,aradığınız cevaplara göre dönüşüp değişecektir. Dolayısıyla
tarih, kaydedildiği için sabitlenen, geçmişteki bir olaylar kümesi değildir.
Öyleyse bir bilim disiplinin tarihini inşa etmenin sebepleri neler olabilir? O
disiplinin kimliği olabilir. Geçmiş ona bir kimlik sağlayacaktır.
Sosyal psikolojinin kimliği nedir? Ana akım sosyal psikoloji kimliğini, sosyal
olayların neden sonuç ilişkisini deneyleyerek arayan bir bilim dalı olarak kurmuştur.
Psikolojiden tek farkı, tekil bireyin davranışları yerine tek tek bireylerin etkileşimlerinin
neticeleri üzerine araştırmalar yapmasıdır. Araştırmalarını tıpkı psikoloji gibi deneyleme
esası üzerine oturtmaktadır. Nitekim bütün tarihçesini de bu kimliğe uyacak şekilde
yazmaktadır: ilk sosyal psikolojik deneylerin başladığı tarih. Ama özellikle 1990’lardan
itibaren eleştirel sosyal psikoloji, sosyal psikolojinin tarihinin deneyleme ile başlamadığını
ileri sürmüş ve aslında sebep-sonuç ilişkisi aramanın bunun için deney yapmanın sosyal
psikolojik araştırmalara çoğu zaman uygun düşmediğini savunmuştur. Son olarak,
incelediğimiz herhangi bir fenomende olduğu gibi, tarihin inşasında da geniş bağlamlarda
bilgilere ihtiyacımız vardır. Disipline ait tarihçe için bağlam sadece bilimle sınırlı değildir.
Disiplinin içinde geliştiği sosyal, siyasî ve ekonomik sistem bu bağlamın kendisidir. Söz
gelimi, psikoloji ve sosyal psikoloji on dokuzuncu yüzyılın son dönemlerinde serpilmiştir.
Bu dönemde Avrupa’daki devletler ve toplumları; sömürgeleştirme, kapitalistleşme, işçi
sınıfının belirginleşmesi, şehirleşme ve sanayileşmenin yoğunluk kazanması gibi birçok
siyasî ve ekonomik değişimler ve dönüşümler yaşamaktaydı. Bu değişim ve dönüşümler
toplumda yeni talepler doğurmaktaydı. Bu talepler karşısında da devletin bu talepleri ve
toplumu (her zaman olduğu gibi) kontrol etme gerekliliği doğuyordu. Bu dönüşüm ve
değişimin sonucunda ortaya yepyeni talepler çıkıyordu, devletler ya da iktidar güç sahipleri
bu dönüşüm üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorlardı. Bu talep ve ihtiyaçlar özellikle
19.yüzyılın başlarında Avrupa’da, üniversitelerde giderek sosyal bilimlerin
kurumlaşmasını ve hemen sonrasında da disiplinler halinde ayrışmasını teşvik etmiştir. O
dönemde bir tarafta artan şehir nüfusu ve buna bağlı okullaşma oranının yükselmesi, işçiişveren çatışmaları, sermaye artırımları, siyasî toprak genişlemeleri, sömürgeler ve
buradaki insanların farklı kültürden olmaları, giderek artan sayıda ve şiddette başkaldırılar,
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isyanlar gerçekleşiyordu. Diğer tarafta ise iktidar gruplarının taleplerini onlar üzerinde
daha etkin bir şekilde kabul ettirebilme arzusuyla sokaktaki insanı daha iyi anlamak,
aralarındaki farklılıkları belirlemek gibi amaçları vardı. Bütün bunlar bu geniş bağlam
hakkında size bir fikir verebilir.
Psikolojinin ve sosyal psikolojinin felsefe ile ilişkisi bir başka önemli bağlamdır.
On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında felsefeye özellikle de
bilim felsefesine hakim olan post pozitivist-empirist anlayışla Kartezyen felsefenin
tartışmasız hükümranlığı bugünkü ana akım psikolojinin dolayısıyla sosyal psikolojinin
bilim anlayışını şekillendirip biçimlendirmiştir (Danziger, 2000; Farr, 1996). Bu felsefî
düşünce sistemi genelde Kartezyen Paradigma olarak bilinir. Adını modern Batı
felsefesinin kurucusu Descartes’tan (1596-1650) alır. Avrupa medeniyetinde aydınlanma
döneminin ve onun daha sonraları tadil edilmiş hali olan modernizmin kabul gören ve doğru
bilinen felsefî faraziyeler grubunun adıdır. Psikoloji hemen hemen ilk dönemlerinden
itibaren bu paradigmayı esas almış (Markovà 1982), varsayımlarını, teorilerini buna uygun
şekilde kurmuştur. Sözgelimi zihin ile sosyal dünyanın ayrı olma kavramı, bu felsefî
düşünme sisteminin temel ürünüdür. Bugün psikolojide kullandığımız bütün
kavramlaştırmalar, ortaya koyduğumuz bütün problemler ve önerdiğimiz bütün modeller,
ortaya çıkardığımız bütün bilgiler bu Kartezyen paradigmanın faraziyelerinin bir ürünüdür
(daha ayrıntılı okuma için bkz:Arkonaç, 2015).

2.2. Sosyal Düşüncenin Geçmişi
Sosyal düşünce sahasının geçmişine bakıldığında karşımıza Platoncu ve Aristocu
denilen iki ana sosyal düşünce alanı çıkar. Platon devletin kişiye, bireye olan üstünlüğü
üzerinde önemle durmuştur. Kendisine göre kişinin tam anlamı ile sosyal olabilmesi,
uzman kişiler elinde eğitilmesine bağlıdır. Diğer taraftan Aristo için insanoğlu doğası icabı
sosyaldir. Bu doğa onu diğer insanlar ile ilişkiler kurmasını sağlar. Bu ilişkiler insanların
birlikte yaşamasını ailelerin, kabilelerin en sonunda da doğal olarak devletin gelişmesini
garantiler. Bu iki geleneksel sosyal düşünce çağımızdaki sosyal merkezli yaklaşım ile birey
merkezli yaklaşım olarak farklılaşmanın bir habercisidir. Sosyal merkezli yaklaşım,
bireysel yaşantıyı ve davranışı belirleyenin sistemler, kurumlar, gruplar gibi sosyal yapılar
olduğunu vurgular. Birey merkezli yaklaşım ise tersine sosyal sistemlerin işlevlerinin, birey
içinde işleyen süreçlerle açıklanabileceğini savunur. Bireyi açıklayan her sürecin sosyal
sistemin işlevlerini de açıklayabileceği öne sürülür.
19. yüzyılda modern sosyal psikolojiye önemli derecede katkıda bulunan iki
gelişme sosyoloji ile evrim teorisidir. Sosyolojiyi kuran ve aynı zamanda da pozitivizmin
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kurucusu Auguste Comte' a (1798-1857) göre pozitivizm, bir
felsefe sistemidir. Pozitivizme göre insan bilgisi, metafizik
(olgusal olmayan-gözlenemeyen) bilgiden, bilimsel bilginin pozitif
safhasına doğru evrimsel bir gelişme takip eder. Bu felsefe
sistemine göre fenomen (algılanabilir herhangi bir olay) gerçek
olarak kabul edilir, bilgi de bu gibi fenomenlerin tarifidir. Sosyal
evrimin farklı dönemlerinde olan kültürleri karşılaştıracak olan
sosyoloji ise bilimin en son noktasında yer almaktadır.
Bu uzun geçmişin sonuna doğru 19.yüzyılın en güçlü ve en
popüler teorisi evrim teorisinin sosyal bilim üzerindeki etkisine
işaret etmek gerekir. Darwin'e göre insan sosyal bir hayvandır,
değişen bir çevreye fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak uyum sağlayıcı bir kapasite
geliştirmiştir. Bu sebeple tür-içi ve türler arası iletişim, heyecanların ifadesinin sosyal bir
sonucudur. Psikoloji, Charles Darwin (1809-1882) ve onun takipçilerinden fazlasıyla
etkilenmiş bir bilim dalıdır. O dönem bu teoriyi destekleyen McDougall ve Spencer gibi
araştırmacılar evrim teorisini sosyal bilimlere uygulamaya çabalıyorlardı. Bu düşünceye
göre başlangıçta ‘ilkel’ ve ‘vahşi’ olan toplumlar, ‘modern’ ve ‘medeni’ toplumlara
evrilerek bugün kendilerinin yaşadığı Batılı toplumlara dönüşmüştü. Bu evrilmenin
temelinde yatan medenileşme süreciydi. Batılı modern toplumlar medenileşme
süreçlerinden geçerek evrilmişlerdi. Dönemin antropologlarının incelediği kendi
toplumlarının dışında kalanlar, evrimin daha alt düzeylerinde yer alan daha geri, aşağı
toplumlardı.
20.yüzyılın başlarında sosyal psikolojinin bir bilimsel araştırma alanı olarak kabul
edilmesini ilk savunanlardan biri olan McDougall da evrimsel psikolojiyi savunuyor ve
destekliyordu (Bkz. Schultz ve Schultz, 2002; Rogers, 2003).Teorisinin temel ön kabulü
insan eyleminin biyolojik olarak önceden programlı dürtülerden doğduğu idi. Ama bu dürtü
ve güdüler; içinde yaşadığı toplumun medeniyet düzeyine göre işleyen sosyal
düzenlemelerin etkisiyle ve kişiden sosyal olarak beklenen, kendinden kontrollü olmasıyla
yumuşatılabilirdi. Yani bu dürtüler ve güdüler, toplumun medenilik düzeyine göre
geliştirdiği sosyal kurallarla ve de bu kuralların en başında gelen kendine (duygularına,
arzularına, isteklerine) hâkim olmakla, kendini kontrol altında tutmakla, medeniyetin
kontrolüne girmiş oluyordu. Dolayısıyla bu ön kabule göre medeniyetin sağladığı sosyal
düzenlemeler, kişiyi ehlileştirerek dürtülerini kontrol altında tutmasını yada yumuşatmasını
sağlıyordu. Bu sebeple McDougall’a göre sosyal psikoloji ‘zihinsel ve bedensel faaliyetlere
dayanmalıdır ve bu faaliyetlerin idaresini düzenleyen insan eylemine dair kaynakların,
dürtülerin ve güdülerin incelenmesi’ olarak kabul edilmelidir. Bu düşünce tarzı tam da o
dönemin Batılı akademisyenlerinin aşırı ırkçı duruşunu yansıtır. Bu dünya görüşü,
günümüz sosyal psikolojisini de gizli yada açık bir şekilde halen etkisi altında
tutabilmektedir.
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Fransız sosyolog Emile Durkheim (18581917) ise sürekli bir sosyoloji geleneğini başlatması ile
tanınır (1895,1897). Kendisine göre sosyal olgular
bireysel bilinçten bağımsız, onun dışında bir şeydir.
Toplumdaki bireylerin çağrışımlarından o toplumun
toplu zihinsel temsilleri doğar ama bu temsillerin
taşıdığı özellikler, onu meydana getiren her bir bireyin
kendi zihinsel temsillerinin özelliklerinden farklıdır.
Durkheim ortak temsiller kavramıyla hocası
Wundt’un öne sürdüğü zihinsel ya da bilişsel
temsilden ayrı bir kollektiflik tanımlıyordu. Bu suretle
o dönem epey tartışmalı olan psikoloji ile sosyoloji
arasındaki sınırı belirginleştirmiş oluyordu (daha
ayrıntılı bir karşılaştırma için bkz. Arkonaç 2010) Ama
kolektif temsiller tanımı ve onun doğurdukları 1960’lara kadar psikolojinin dışında
beklemek zorunda kaldı Konuyu tekrardan ele alarak sosyal psikolojiye taşıyan yine bir
Fransız olan Moscovici (1972,1989) oldu. Moscovici kollektif teriminin yerine sosyal
terimini kullanır. Bu bilgi şeklinin yani sosyal temsillerin, toplum içinde birbirleriyle
etkileşim halindeki bireyler tarafından gündelik konuşmalar içinde ortaya çıkartıldığını ve
toplumun üyeleri arasında sağduyu halinde paylaşıldığını öne sürer (Paker, 1999; 2015).
Bugün sosyal temsiller üzerine araştırmalar giderek tek başına bir alan haline gelmiştir.
Flick (1998) bu duruma sosyalin psikolojisi adını verir.
Almanya’dan Wundt’un Völkerpsychologie’si ile Fransa’dan LeBon’un ‘kalabalık
psikolojisi’ bugünkü sosyal psikolojinin geçmişinde dolayısıyla kimliğinin inşasında yer
alan iki önemli görüştür. Alman Willhelm Wundt’un Völkerpsychologie’si sosyal
psikolojinin ilk kavramlarını bize 19. yüzyılın sonlarında verir (Ayrıntılar için bkz.
Arkonaç, 2015). Völkerpsychologie Almanca bir kelime
olarak diğer dillere çevirisinde hep sorun yaratmıştır,
Türkçe’de kullanılan karşılığı halk yada kitle
psikolojisidir. Ama daha doğru çevirisi insanların yada
sıradan insanların psikolojisidir. Darwin’in karşılaştırmalı
yönteminden etkilenen Wundt, Völkerpsychologie’yi
üzerinde çalışmakta olduğu fizyolojik psikolojiden hem
teorik yaklaşım olarak hem de yöntemsel olarak ayrı tutar.
Fizyolojik
psikolojiyi
bir
doğa
bilimi,
Völkerpsychologie’yi ise sosyal bir bilim olarak
nitelendirir. Bu sebeple Völkerpsychologie’nin odak
noktasına sosyal olanı yerleştirir. Sosyal olan kültür, dil ve düşüncenin karşılıklı
etkileşimleri ve uygulamalarıdır. Wundt gözlemler yaparak bunları karşılaştırır ve
yorumlar (Farr, 1996). Wundt bir doğa bilimi olarak gördüğü fizyolojik psikolojisinde,
araştırmanın meşru nesnesinin bilinçte o an var olan şey olduğunu savunmaktaydı. Bu
sebeple, araştırmalarında kullandığı içebakış tekniğinin ancak temel duyusal süreçlerin
incelenmesinde kullanılabileceğini savunuyordu. Völkerpsychologie ise sosyal bilimlerin
bir parçasıydı. İnceleme nesnesi dil, din, âdet gibi üst üste binen etkileşimlerden ortaya
çıkan kolektif bir fenomendi. Bunlar ona göre zihnin dış tezahürlerinden biriydi. Düşünme,
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dil gibi yüksek düzeyli zihinsel süreçler laboratuarda içebakış yöntemi ile incelemezdi.
Çünkü zihnin kendisine dönüp kendi ürünü olan şeyi, araştırma nesnesi olarak incelemesi
imkansızdı.
Wundt’un bütün çabası bilinçte var olan (fizyolojik psikoloji) ile toplum (völker)
arasında bağlantı kurmaktı. Wundt’un bu özgün yaklaşımı, deneylemeden uzak olması
sebebi ile yirminci yüzyılın hemen başlarında sosyal psikolojiden dışlandı ve bilim dışı
kabul edildi. Biraz önce, psikolojik hareketlerin içinden çıktığı kültürün bulunduğu
dönemde ve mekânda hâkim olan siyasi, ekonomik, kültürel anlayışla şekillendiğini
anlatmıştım. İşte, Völkerpsychologie de on dokuzuncu yüzyılın sonlarında bölgeler,
kısımlar halindeki Alman prensliklerinin bir Alman milleti olarak ortaya çıkışını anlama
çabalarından doğmuştu.
Benzer bir şekilde, on dokuzuncu yüzyılı devrimlerle
geçiren Fransa’da 1870’deki Paris ayaklanması Le Bon’u
fazlasıyla etkilemişti. İnsan kitlelerinin ne zaman ve nasıl bir araya
gelerek bir kalabalık oluşturduklarını ve birey olmaktan çıktıklarını
anlamaya çalışan Le Bon, bu yığınları Kalabalık Psikolojisi adı
altında incelemişti (1895/1976). LeBon’a göre bazı hallerde ve
yalnız bu hallerde insan yığını onu oluşturan ayrı ayrı kişilerin
sahip olduğu özelliklerden çok farklı yeni özelliklere sahip olur.
Kalabalıklarda geçici ama açık özellikler taşıyan ortak bir zihniyet
ortaya çıkar. Kalabalığın tesiri ile oluşan bu ortak yada grup zihniyeti bireylerin normalde
kontrol altında tuttukları bilinçsiz dürtülerini açığa çıkartır ve gerçek ilkel ve barbar
renklerine geri dönmelerine yol açar. LeBon’a göre, heyecan ve dürtülerle hareket eden ve
zihnen geri bir kalabalık davranışıyla karşı karşıya kalınır.

2.3. Geleneksel Ana Akım Sosyal Psikolojinin Doğuşu
Bugün anladığımız anlamdaki sosyal psikolojinin başlangıç tarihini 20. yüzyılın ilk
yılları olarak belirlemek mümkün. Amerikan sosyal psikoloji ders kitapları başlangıç
olarak, sosyal psikolojideki ilk deneyin tarihi olan 1898 yılı ile ilk iki ders kitabının yayın
yılı olan 1908 yılını kullanmayı tercih eder. Aslında bu iki "ilk" in ikisi de yanlıştır çünkü
19. yüzyılın sonlarında sosyal psikoloji terimi kullanılmaktaydı. Sosyal psikolojinin ilk
programlarına bakıldığında iki farklı sosyal psikolojinin vurgulanarak öne çıkartılmak
istendiğini görürüz. Bunlardan birincisine göre sosyal "psikoloji", psikolojinin bütününde
yaptığı gibi bireysel düzeyde zihinsel süreçlerle çalışmalıdır. İkincisine göre ise "sosyal"
psikoloji, sosyal bağlamın bireysel süreçlerdeki rolü üzerine odaklaşmalıdır Bu iki açı sık
sık sözü edilen 1908'deki "ilk" ders kitaplarında gayet iyi tarif ve temsil edilmekteydi.
McDougall'ın "Sosyal Psikolojiye Giriş" kitabı, kişinin zihnindeki doğal eğilimler ve onun
kapasitesi üzerine teorik bir kitaptı. Sosyal psikolojiye içgüdü teorisi yoluyla getirilen
bireyselci bir yaklaşımdı. Bu teori bugünün şartlarında ise bir motivasyon teorisiydi
(ayrıntılar için bkz.Farr, 1996).
Sosyal psikolojik bireyselciliğin kökeni Kartezyen düşüncede yatar. Sosyal
psikolojinin psikolojik bir disiplin olarak kurulmasıyla bu yöntemsel bir önem kazandı.
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Özellikle mantıksal pozitivizmin yaygın ve egemen bir bilim anlayışı getirmesi ile de
perçinleşti. F.H. Allport'un 1924 yılında yayınladığı sosyal
psikolojiye giriş kitabında deneysel - davranışsal yaklaşımla,
bireyselcilik kavramı, ilk defa ve aynı zamanda birleşti. Bu
birleşme sosyal psikolojiyi çok uzun bir süre etkisi altında
bıraktı. Davranışçı geleneğin ilk sosyal psikologu olan Allport
için sosyal psikoloji, "bireyin davranışı diğer insanların
davranışlarını uyardığı veya kendisi bizzat böyle bir davranışa
tepki oluşturduğu müddetçe bireyin davranışını inceleyen bir
bilim" di (1924, s/12). Olguları anlayabilmenin yegâne yolu
davranışı gözlemek olduğundan, bu bilimin sırtını dayayacağı
tek yer olan deneysel yöntemi kullanmak şarttı (s/vi).
Bireyselci yaklaşım, davranışın gözlenmesi ve deneysel
yöntemin bir araya getirilmesi demek, sosyal psikolojiyi de
bilimsel olarak saygı duyulan bir disiplin haline getirmek
demekti.
Deneyselciliğin Avrupa kökenli olmasına rağmen sosyal psikolojinin "bireyin
bilimi" haline gelişi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sosyal
ve bilimsel atmosferde gerçekleşti. Sosyal psikoloji, sosyal konuları büyük ölçüde göz ardı
etti. Denek dedikleri katılımcılarını yaşadıkları sosyal bağlamdan soyutlayarak araştırmalar
yaptılar. Bu durum Büyük Ekonomik Depresyon yılları ve 2. Dünya Savaşı gibi ekonomik
ve siyasî krizlerin yol açtığı sosyal problemlerin aciliyeti, laboratuarı aşırı bir şekilde
meşgul etmeye başladığı ana kadar devam etti. 1920'lerin ortalarından itibaren tutumların
ölçülmesi ile ilgili teknikler çoğalmaya ve gelişmeye başladı. 1930 ve 1940'lardaki en
büyük başarı tutumların incelenmesi ve esas olarak da tutumların ölçülmesiydi. Bunu
1950'li ve 1960'lı yıllarda tutumun değişmesi ile ilgili kavramlarda merkezileşme takip etti.
Buradaki önemli nokta şuydu: tutumların ölçülebilirliği her yeni teknik vasıtasıyla her
seferinde doğrulanıyor ve bir belirginlik kazanıyordu; tutumların ölçülebilirliği, incelikli
deneysel yöntemin giderek olgunlaşmasına yol açmakta bu da sosyal psikolojinin o
dönemlerdeki bilimsel mevkisini yükseltebileceğini gösteriyordu. Bugün artık deneysel
araştırma düzenlerinin alan araştırması düzenine, ölçmenin gözleme tercih edilişi
kurumsallaşmıştır; ilgili dergilerde makalelerin yayınlanabilmesi için bir kriter haline
gelmiştir. Buna ilâveten artık araştırmalara ayrılan paralar, verilen destekleyici burslar
azımsanmayacak ölçüde araştırmanın yöntemsel inceliğinin seviyesine bağlı kalmaktadır.
Fakat bununla birlikte 1970'lerde sosyal psikolojinin içine düştüğü “kriz", onun temel
araştırma işinin ne olduğunun ve anlamının birçok açılardan tartışılmasına yol açtı.
Tarihsel açıdan baktığımızda sosyal ve siyasal problemler arttığında bu problemleri
sosyal psikologlara havale edip, işbirliğine gitme talep ve teşebbüslerinin arttığını görürüz.
1930'larda Avrupa’da, Sosyal Konuları Psikolojik Olarak İnceleme Derneği (Society for
the Psychological Study of Social Issues) kurulduğunda yine böyle bir durum söz
konusuydu. 1940'larda yine aynı şey gerçekleşti. Nazi ve Faşist baskıların artması ile
birlikte sosyal psikologlar savaşın kazanılmasına yardım etmenin yanı sıra, o günkü
anlayışlara göre, demokratik toplumların yaşadığı daha iyi bir dünyanın planlarını yaptılar.
Bu psikologlardan biri olan Kurt Lewin (1890-1947) Hitler Almanya’sından Amerikaya
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kaçmıştı ve sosyal psikolojiyi doğrudan veya dolaylı bir şekilde çok farklı yönlerden
etkilemiş olan Gestalt grubunun önemli bir üyesiydi. Lewin kendi "alan teorisini" gruplara
uygulamış ve sosyal psikolojide epey etkili olmuştur. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra
Amerika'da ve sonuçta Avrupa'da sosyal psikolojiyi şekillendiren Cartwright, Deutsch,
Festinger, French, Kelley, Schachter ve Thibaut gibi sosyal psikologlar onun yaklaşımını
benimsediler. Dolayısıyla Lewin gibi, göçmen diğer bilim adamlarından etkilenen
Amerikalı bilim adamlarını da ilâve edecek olursak, Amerikan sosyal psikolojisini Lewin
usulü bir gelişme olarak tasvir etmek hiç de abartılı olmayacaktır. Cartwright (1979) bu
kişilerin Amerika'ya hiç gelmemiş olsalardı bugün sosyal psikolojinin varmış olduğu
noktayı hayal etmenin çok zor olacağını öne sürer. Hitler'in Avrupa'da sosyal psikoloji
yapılan her yeri boşaltması sebebi ile ortaya çıkan boşluğu 1945'lerden
sonra
göçmenlerin Avrupa'ya geri dönüşü değil "Amerikan"
psikolojisinin doldurduğu da bir gerçektir. Bu arada bu göçmenlerden
biri de Türkiye’den kaçarak giden Muzaffer Şerif’dir. Sosyal
psikolojinin en önemli araştırma başlıklarından biri olan grup ve
gruplar arası davranış üzerine yaptığı alan deneyleriyle grup ve gruplar
arası davranış alanını
ve yöntemsel yaklaşımı baştan aşağı
değiştirmiştir. Grup ve gruplar arası davranışla ilgili bölümlerde
teorisini ve yöntemsel duruşunu ayrıntılı bir şekilde ele alacağım
(Muzaffer Şerif hakkında bkz: Batur ve AslıTürk, 2007).
Amerika ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nı takip eden onlu yıllarda yöntemsel
ilerlemelerin yanı sıra iki teorik değişiklik meydana gelmiştir. Bunlardan birincisinde
davranışsal görüşten bilişsel görüşe doğru bir kayış olmuş, ikincisinde ise teoriler artık
geniş ölçekli olma özelliklerini kaybetmişler ve daha dar çerçeveli kurulmaya başlamıştır.
Savaş öncesi Avrupa'sında sosyal psikolojinin düzgün bir kurumlaşması yoktu, tek
tek akademisyenler sosyal psikolojide bazı konulara ilgi duyuyorlardı. Söz gelişi
İngiltere'de Bartlett vardı. Hatırlama (1932) adlı kitabında aktardığı çalışmalar ancak çok
sonraki yıllarda bilişsel sosyal psikologların ilgisini çekmeye başladı. Yine İsviçre'de
çocuğun ahlâkî gelişimi üzerine odaklanan ve bizim bugünkü sosyalleşme kavramımıza
katkıda bulunan Jean Piaget (1932) vardı. Almanya’daki çalışmaları ile aslında F. Allport'u
etkilemiş olan, ilk deneysel grup psikolojisini yapan Moede (1920) ve 1921 de kısa ömürlü
ilk Sosyal Psikoloji Enstitüsü'nün kurucusu ve Almanca ilk sistematik sosyal psikoloji ders
kitabının yazarı Hellpach(1933) vardı. Bu ve bunun gibi diğer Avrupalı akademisyenler tek
başlarına çalışmaktaydılar. Hiç biri ne bir sosyal psikoloji geleneğine vasıta olmuş ne de
kurucusu olmuşlardır Bilimsel bir sosyal psikoloji topluluğu da oluşturmamışlardı.
Dolayısıyla 1933’den sonra Hitler sayesinde kolaylıkla birbirlerinden koptular. Bu durum
1945 sonrası Avrupa'sında da devam etti. Amerikan yardımıyla ilk sosyal psikoloji
merkezinin kurulmasından sonra bile bu merkezlerin üyeleri, birbirlerinin varlığından
habersizdi, iletişim hatları her bir merkezle bir diğerinden habersizce Amerika arasında
işliyordu. Bugün benzer bir manzara Türkiye sosyal psikolojisi için de söylenebilir. İşte bu
iletişimsizlik 1960'lı yıllarda Avrupa Sosyal Psikologlar Birliği'nin kurulmasını motive
eden güç oldu. Fakat, Avrupalı sosyal psikologların kendi aralarında bir iletişim kurma
motivinden daha güçlü ve derinden gelen bir başka motiv vardı. Bu motiv, sosyal
psikolojinin tarifinde, teorilerinde, yöntemlerinde giderek artan Amerikan hegemonyasına
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bağımlığının farkına varılmasıydı. Bu rahatsızlığı ve Avrupa'daki
sosyal psikolojinin kimlik arayışını düzenli bir şekilde ilk defa
birbirine bağlayanlar arasında İngiliz Henri Tajfel ile Fransız Serge
Moscovici vardı. Her ikisi de kendi tarzlarında, Amerika'da
kurulmuş ve gelişmiş olan sosyal psikolojiden daha sosyal bir
sosyal psikolojiyi savundular. Tajfel ve arkadaşları birey ve grup
davranışının sosyal boyutunu önemsiyorlardı (1981,1984). Bireyin
ve grubun davranışının sosyal boyutu; içersinde yaşadığımız
toplum ve kültür tarafından şekillendirildiği ve içine gömülü
olduğu ölçüde söz konusuydu.
Öte yandan ‘toplumun kendine has bir yapısı vardı ve
bireylerin
özellikleriyle
onu
tanımlamak
imkansızdı’
(Moscovici,1972 s/54). Bu sebeple sosyal psikolojinin kendi teori ve
araştırmaları, insanın psikolojik işleyişi ile bu işleyişi şekillendiren
ve onun tarafından şekillendirilen büyük ölçekli sosyal olaylar ve
süreçlerle arasındaki doğrudan bir ilişkiyi kapsamalıydı
(Tajfel,1981,s/7).

2.4. Eleştirel Sosyal Psikolojinin Ortaya Çıkışı
1970’lerde sosyal psikolojide patlak veren krize ana akım çözüm ararken bazı
araştırmacılar 1980’lerde başlayıp 1990’larda giderek güçlenen bir tarzda, sosyal
psikolojinin nasıl bir bilim olması gerektiği üzerine radikal fikirler üretmeye başladı. İnsan
düşüncesi, gerçeklik, dil, zihin gibi temel kavramların nasıl ele alınması gerektiği
konusunda radikal bir insan modeli ortaya koydular (Ayrıntı bir okuma için bkz. Arkonaç,
2015).
Aslında bu düşünceler o sıralar Avrupa’yı, gündelik yaşantısını ve dolayısıyla
sosyal bilimleri etkisi altına alan postmodernizmin bir neticesi idi. Düşünce ve eylemi
kartezyen dualizmden yeni bir bilgi sistemine kaymaktaydı. Bu paradigmatik kayışın
karşılığını öncelikle ve en etkin bir şekilde sosyal psikolojide gördük. Sosyal inşacılık
ve/veya eleştirel psikoloji genel başlığı altında söylem ve söylemsel psikoloji gelişmeye
başladı (Edwards (1997, 2008, 2012).
Bu sayede psikoloji disiplininde
bilginin döneme, zamana gömük olduğu ve
her zaman siyasi olduğu konuşulur oldu
(Parker 2007, 2009; 2012 Parker ve
Burman, 2008).Özellikle 1990’lardan
itibaren Potter ve Wetherell (1995), Shotter
(2015), Parker (2015), Potter, (2004;),
Wetherell (2001), Edwards (1997, 2008,
2012) gibi öncü ve kurucu kişilerin
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çalışmalarıyla alan söylem analizi, eleştirel söylem analizi, söylemsel psikoloji, eleştirel
söylem analizi gibi alt başlıklarda özelleşmeye başladı. İlerleyen bölümlerde bu alt
başlıkların ilgili fenomenlere dair iddialarını ve duruşlarını ayrıntılı bir şekilde ele
alacağım.

2.5. Türkiye’de Sosyal Psikoloji
Türkiye’de psikolojinin tarihi, bölümün kuruluşu ve psikoloji adı altında derslerin
verilmeye başlaması ile başlatılır. Psikoloji Bölümü Türkiye’de ilk olarak 1915 yılında o
zamanki adıyla Darülfünün bünyesinde Kayzer Almanyasından gelen Alman Profesörler
tarafından kurulmuştu. Ama aslında psikoloji ile ilgili söz gelimi algı, bilinç, motivasyon
heyecan gibi başlıklar Darülfünün’un kuruluşu olan 1875 yılından beri ders olarak
okutulmaktaydı (İhsanoğlu,2010). Özelde sosyal psikoloji genelde psikoloji alanı, 1933
üniversite reformu ile birlikte yenilenen adıyla Istanbul Üniversitesi’nde yer aldı, 1950’li
yıllara kadar da tek bölüm olarak kaldı. Sonraki yıllarda kurulan devlet üniversitelerinde
ve de 1990’ların sonu itibarı ile özel ve vakıf üniversitelerinde psikoloji bölümleri
açılmıştır.
Sosyal psikoloji alanı tıpkı genelinde
psikolojide olduğu üzere özellikle İkinci Dünya Savaşı
sonrasında canlılık kazanır. Istanbul Üniversitesinde
Mümtaz Turhan 2. Dünya Savaşı sırasında Bartlett ‘in
yanında ‘Kültür Değişmeleri’ isimli doktorasını yapıp
geldikten sonra deneysel esaslı bir psikoloji ve sosyal
psikoloji yaklaşımını bölüme yerleştirir. Bu sırada iki
büyük dünya savaşı arasında Ankara Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi’nde felsefe bölümünde Muzaffer
Şerif’in bazı çalışma ve yazılarını yayınladığı
görülmektedir.
1950’li ve sonraki yıllarda kurulmaya başlanan üniversitelerin psikoloji bölümleri
içersinde sosyal psikoloji özellikle, doktorasını Amerika Birleşik Devletleri’nde yapmış
dolayısıyla da bu ekolü devam ettiren kişilerce kurulmuş ve geliştirilmiştir. Çok uzun
seneler sosyal psikoloji Türkiye’de bilginin Türkçe’ye çevrilmesi ve aktarılması şeklinde
devam etmiştir. Ancak 1980’lerden itibaren alanda özgün bilgiler üretilmeye başlamıştır.
Özgünlüğe daha yakından bakıldığında ise ortaya çıkanın, yabancı model ve teorilerin
burada sınanması ve/veya uygunluğunun tartışması olduğu görülmektedir. Yakın
zamanlarda bu durum oldukça eleştiriye tutulmuş ve özgün modellerin geliştirilmesi
gerektiği tartışılmıştır. Nitekim yerli bilgilerden hareketle yerli modeller kurulmaya
başlamıştır. Sözgelimi Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın Aile modeli bunun en iyi örneğidir.
Türkiye’de akademik psikolojide bilgi yaygın ve baskın bir şekilde tek ses olarak
eski paradigma üzerinden ana akım dediğimiz post pozitivist, görgül, gerçekçi bir dünya
görüşü üzerinden seyretmektedir. Niteliksel araştırma ise bilgiye yönelik geleneksel duruş
değiştirilmeksizin, bir yöntem olarak anlaşılmaktadır. Özünde sebep sonuç ilişkisi kuracak
şekilde doğru ya da gerçek olan bilgiye ulaşma inancı ve de düsturuyla sorular sorulmaya
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devam edilmekte sadece nitel veriler toplanmaktadır. Diğerlerinin tersine İstanbul
Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalında on beş yıla yakın bir
zamandır eleştirel psikoloji, niteliksel psikoloji ve özelinde söylem çalışmaları ve konuşma
analizi çalışmaları, hem lisans hem yüksek lisans ve doktora çalışmalarında devam etmekte
ve yayınlar yapılmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Bir kimlik bilim olma kimliği inşa etmek üzere bir yazılan bir geçmişe, yazıldığı
sosyal bağlam üzerinden bakmak gerekir.
• Modernist ve post modernist dönemlerde psikolojinin bilimden ve bilgiden
anladıkları dönüştü.
• Sosyal psikolojik bireyselciliğin kökeni Kartezyen düşüncede yatar. Bireyin
bilimi haline gelişi 2.Dünya Savaşı ile perçinleşir.
• Eleştirel sosyal psikoloji 1990’larda sosyal psikolojinin nasıl bir bilim olması
gerektiği üzerine radikal fikirler üretmeye başladı.
• Darülfünün’un kuruluşu olan 1875 yılından beri ders olarak okutulan psikoloji
konuları 1915’den sonra psikoloji bölümü adı altında verilmeye başladı.
• Türkiye’de akademik psikolojide bilgi yaygın ve baskın bir şekilde tek ses
olarak eski paradigma üzerinden ana akım dediğimiz post pozitivist, görgül, gerçekçi
bir dünya görüşü üzerinden seyretmektedir. Eleştirel ya da niteliksel psikoloji ve
özelinde söylem çalışmaları ise yaygın bir şekilde özellikle Istanbul Üniversitesi’nde
sürdürülmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Bir disiplin inşa etmenin sebepleri neler olabilir?
1. Sosyal olayların neden sonuç ilişkisini deneyleyerek arayan bir bilim dalı olarak
kendini tanımlayan sosyal psikoloji akımı hangisidir?
2. Psikoloji ilk dönemlerinden itibaren hangi felsefi paradigmayı esas almıştır?
3. Wundt Völkerpsychologie’de neyi savunuyordu?
a)zihni
b)kollektif zihni
c)kollektif temsili
d)bilinci
e)bireyi
5. Allport sosyal psikolojiyi ne ile tanımlıyordu?
6. Evrimsel psikolojiyi savunan ilk psikologlardan olan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Comte
b)McDougall
c)Darwin
d)Wundt
e)Allport
7. Sosyal Psikolojide bireyselciliğin kökeni …….. düşüncede yatar
8. Eleştirel sosyal psikolojinin ortaya çıkış sebeplerinden olan praadigmatik kayışta
ne olmuştu?
9. Psikolojide kartezyen düşünceden kayış sosyal bilimleri etkisi altına
alan………neticesi ortaya çıkmıştı
10. Türkiye’de sosyal psikolojinin genelde dayandığı sosyal dünya görüşünü ve
bilimden anladığı zemini nasıl anlatabilirsiniz?
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CEVAPLAR
1.Kendine bir kimlik ve geçmiş sağlamak olabilir
2. Ana akım sosyal psikoloji
3. Kartezyen paradigma
4. b
5. Allport için sosyal psikoloji, "bireyin davranışı diğer insanların davranışlarını
uyardığı veya kendisi bizzat böyle bir davranışa tepki oluşturduğu müddetçe bireyin
davranışını inceleyen bir bilim" di
6. b
7. Kartezyen düşüncede
8. Postmodernizmin etkisi ile düşünce ve eylemi yer değiştirdi
9. postmodernizm
10. Türkiye’de akademik psikolojide bilgi yaygın ve baskın bir şekilde tek ses
olarak eski paradigma üzerinden ana akım dediğimiz post pozitivist, görgül, gerçekçi bir
dünya görüşü üzerinden seyretmektedir.
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3. ANA AKIM SOSYAL PSİKOLOJİDE BİLGİ MODELİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
1.

Ana akım sosyal psikolojinin bilgi yapısını öğreneceğiz.

2.

Bu bilgi yapısındaki araştırma stratejisini öğreneceğiz.

3.

Bu bilgi yapısının insan modelini öğreneceğiz.
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Anahtar Kavramlar
Ontoloji
Epistemoloji
Post pozitivist
Realist
Zihin
Fail
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3.1. Ontoloji ve Epistemoloji Nedir?
Ontoloji ve epistemoloji birbirine örülü temel iki faraziye 2 grubudur. Birincisi
varlığın ne olduğuna dair bize bir zemin sağlarken ikincisi bu varlığın kendisi hakkında
bize bir zemin kurar. Sosyal psikolojideki farklı yaklaşımların adları ana akım, eleştirel,
niteliksel, niceliksel gibi isimler alsa da hepsi bu iki temel faraziye üzerinden ayrışır.
Şimdi iki temel felsefi faraziyenin ne olduğuna gözatalım.
1. Ontoloji felsefede şeylerin ne olduğunu, dünyadaki varlıkların temel
kategorilerinin neler olduğunu sorar. Sosyal psikolojiye bunu şöyle uyarlayabiliriz.
Ontoloji sosyal dünyanın nelerden oluştuğuna, onu meydana getiren birimlerin neler
olduğuna, ve birbirleri ile nasıl bir ilişki içinde olduklarına dair faraziyelerdir.
2. Epistemoloji ise bu varlıklara, şeyler hakkında neyi bilgi olarak göreceğimiz
ya da haklarında neyi geçerli bilgi sayayacağımız, bu bilginin nasıl elde edeceğimiz
ile ilgili faraziye grubudur. Sosyal psikolojiye uyarladığımızda; sosyal dünyaya dair
geçerli bilgiyi neyin ortaya koyduğu (inançların ya da kanaatlerin tersine) ve sosyal
psikologların bunları nasıl elde etmesi gerektiği hakkında ki faraziyelerdir.
3. Bu üçüncüsü bizim ontolojik ve epistemolojik duruşlarımızdan doğan
metodolojidir. Tercih ettiğiniz ontoloji ve epistemolojiye göre kullanacağınız
metodoloji de değişecektir. Ama genelinde metodolojinin vazifesi şu soruları
cevaplamaktır: Bilgiyi isteyen kişi bilinebileceğine inandığı şeyi nasıl aramaya
başlayabilir? Aradığı şeyi bulmanın en iyi yolları nelerdir?
Dünyamızı bu ontolojik ve epistemolojik faraziyeler vasıtasıyla biçimlendiririz.
Şimdi sosyal bir bilimci olarak ontolojik esas meselemiz sosyal dünya hakkında ne
düşündüğümüzü belirginleştirmektir. Sosyal dünyayı, tek ve nesnel gerçek bir dünya
olarak mı düşünüyoruz buna karar vermemiz gerekiyor. Şayet sadece bir tane sosyal
gerçek olduğu görüşünü (realist ontoloji) kabul ediyorsak bu kabul bizim sosyal bilim
doğamızı belirler; buradaki sosyal bilimci rolümüz bu nesnel gerçeği ortaya çıkarmaktır.
Bu gerçekliği daha iyi bilmenin ve ölçmenin yollarını bulmak olmalıdır.
Bir önceki bölümde gördünüz ana akım sosyal psikoloji insan eyleminin dışında,
ondan ayrı bir sosyal dünya olduğunu iddia eder ve savunur. Buna göre insanın
eylemlerinin kaynağı(zihin) ile eylemlerinin sergilendiği ve etkilendiği yer (sosyal
dünya) birbirinden ayrıdır. Eylemler iç dünya yada zihin denilen yerde, sergilendikleri
yer ise dış dünya dedikleri sosyal dünyadadır. Dolayısıyla mesele iç dünyanın dış
dünyadaki eylemlerini ortaya koyuşu yada sergileyişidir. Sosyal dünyada insanlar
arasındaki ilişkiler, etkileşimler sergilendikleri sosyal dünyada birey tarafından algılanır,
yorumlanır ve (olumlu yada olumsuz) bir tepki gösterilir. Algılamadan tepki vermeye
kadar geçen aşamalar zihinde işleyen süreçlerde bir başka ifade ile bilişsel süreçlerde
gerçekleşir. Bu süreçlerden davranış vasıtasıyla sosyal dünyaya taşınır. Dolayısıyla
insanların birbirinden bağımsız ve tekil zihin dünyaları vardır, bu dünya içinde
Faraziye, İngilizcedeki ‘assumption’ karşılığı kullanılmaktadır. Türkçe’de kullandığımız
varsayım kavramını da kapsayan bir üst kavramlaştırmadır .
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gerçekleştirdikleri eylemler (tutumlar, sebep arama, düşünme gibi) sosyal dünyada
davranışlarla sergilenir. Böylelikle de başka tekil bağımsız zihinlerle etkileşime girilmiş
olunur. Sosyal dünyadaki etkileşimin neticeleri de tekrar her bireyin kendi tekil zihin
dünyasında yaşanır. Döngü bu şekilde devam eder gider. Bu ontolojik varsayımı kabul
eden ana akım sosyal psikolojinin takip ettiği epistemolojinin amacı, sosyal dünya içinde
zihnin sosyal fenomenleri nasıl işlettiğinin evrensel kurallarına ulaşmaktır.
Yukarıdaki sosyal dünyayı belirleme işine geri dönelim. Şayet bu realist ontolojiyi
kabul etmiyor isek yani ortada tek bir gerçek dünya olduğu görüşünü kabul etmiyor isek
sorduğumuz soru karmaşıklaşır. Eğer dışarıda bilmemiz gereken tek bir dünya yok diyor
isek bilmemiz gereken nedir o zaman? Eğer gerçek daha görece bir şey ise yani bilecek
kişinin bakış açısına bağlı olarak bilinebilecek bir sürü gerçek versiyonu varsa o zaman
işler karmaşıklaşır (görece -rölativist ontoloji). O zaman sosyal dünyamızın bağlamsal
doğasına karşı daha hassas yaklaşan bir bilgi yaklaşımı gerekir bize. Kendi
gerçekliklerimizi nasıl kurguladığımızı ve açıkladığımızı anlamanın yollarını ortaya
çıkarmaya çalışırız.
Eleştirel sosyal psikoloji bu sebeple ana akımdan tamamen farklı bir ontolojiye
oturmaktadır. Zihin ile sosyal dünya birbirinden ayrı değildir, sosyal dünya insanlar
arasında sürekli kurgulanır. Bu kurgular ve etkileri bireysel zihinlerde yaşanır. Buna göre
insanlar sürekli karşılıklı eylemleriyle birlikte, sosyal dünya yada sosyal gerçeklik
denilen anlamları inşa ederler. Bu anlam inşaları peşlerinde eylemlerini de taşır. Bir
başka ifade ile inşa edilen her anlamanın kendine özgü eylemi vardır. Söz gelimi
sarhoşluk uzun zaman insanlar arasında bir suç olarak anlamlandırıldığından, suçun
cezası da hapis oldu. Şimdiki anlamalarımızı kurgulayan ve bu kurguya hâkim olan tıp
anlayışı sarhoşluğu hastalık olarak tanımladı adına alkolik dedi. Alkolikliğin eylemi de
tedavi oldu. Aynı şekilde 1950’li ve 60’lı yıllarda ülkemizdeki insanların inşa ettikleri
demokrasi anlayışına uygun eylemlere ‘demokratiktir’ denilirken 2000’li yılların ilk on
yılı içinde demokratik olma anlayışı ve buna uygun eyleme tarzları dönüştü ve değişti.
Anlam, insanların etkileşimleri arasında sürekli tekrar tekrar inşa edilir. Bu sebeple
durağan yada sabit değildir, durağan olmadığı için de evrensel kanunları olamaz. Bu
sebeple bu yaklaşımdaki metodoloji sadece bu şekilde sürekli inşa edilen anlamaların
nasıl ve neden o şekilde inşa edildiğine dair bir anlayış ve iç görü elde etmeye
çalışmaktır.

3.2.Ana Akım Sosyal Psikoloji: Pozitivist ve Realist
Ana akım sosyal psikoloji realist bir ontolojiye pozitivist bir epistemolojiye oturur
ve niceliksel bir metodoloji kullanır. Niceliksel yöntemler sayısal ölçümler yapar ve
sayısal miktarlar kullanır. Bu belli bir davranış örneğinin sayısını saymak olabilir. Söz
gelimi sokakta bir dilencinin önünden geçen kadın ve erkeklerden hangisi daha çok para
vermektedir gibi bir yardımseverlik çalışmasında para veren kadın ve erkekler sayılır.
Psikometrik bir test kullanarak kişilik ölçülebilir, Eysenck’in kişilik tesinden insanların
aldıkları içe dönüklük puanı çıkartılabilir ya da survey temelli bir soru varakası
kullanarak tutumlar sayılabilir. Gruplar arasındaki farklar aranabilir ya da aynı grup
içinde farklı zamanlarda tepkiler ölçülebilir ve karşılaştırılabilir.
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Hemen hemen tüm niceliksel araştırmalar ve belki bir kısım niteliksel araştırma
post pozitivist ve realist bir dünya görüşüne yaslanır. Ana akım sosyal psikoloji de bu
dünya görüşüne yaslanır. Post pozitivizm realist(gerçekçi) bir ontolojiye oturur. Bu
ontoloji; dışarıda insanları, davranışlarını ve de etkileşimlerini nesnel bir şekilde
gözlemleme yoluyla doğrudan bilinebilecek bir sosyal dünya olduğunu varsayar. Post
pozitivist bilimin hedefi gözlem yapmak, gözlediği şeyi açıklamak daha sonraki zaman
için bunu önceden tahmin edebilmek dolayısıyla da kontrol altında tutabilmektir.
Dolayısıyla ana akım sosyal psikoloji de aynı şeyi hedefler: insan davranışını sosyal
dünyası içinde gözlemek, açıklamak, tahmin edip kontrol etmek. Araştırmalar hipotezler
üzerinden yürür. Sadece test edilebilir (ya da sınanabilir) olanla ilgilenir. Bunun birinci
şartı da gözlemlenebilir fenomenle ya da olgularla araştırma yapmak gereğidir. Hipotezi
test etmenin ana kuralı ise yanlışlanabilirlik kuralının işletilmesidir. Yanlışlanabilirlik
kuralını psikolojiye giriş derslerinizden ya da yöntem derslerinden hatırlayacaksınızdır.
Ontolojisi

Tümevarım

Bu sosyal dünya
‘orada dışarıda’
doğada, insan
eyleminden
bağımsız şekilde
vardır.

Epistemolojisi Araştırma amacı

Pozitivizm

Baskın
paradigması

Sosyal dünyayı
gözlemek ve
evrensel kurallar
geliştirmek üzere
sebeplerle
sonuçlar arasında
sistematik
düzenlilikleri
tanımlamak.
Modernizm

Tümdengelim

Kurallı şekilde
ilişkili, göze çarpan
ve gözlenebilir
sosyal olaylarla
fenomenlerden
oluşur.

Rasyonalizm

Hipotezleri
yanlışlanabilir
şekilde sınayarak
evrensel kuralları
keşfetmek üzere
teoriler
geliştirmek

Karl Popper herhangi bir şeyi, tartışma götürmez bir şekilde doğru olduğunu ispat
etmemizin imkanı olmadığını öne sürmüştü. Ancak yanlış inançları kesin bir şekilde
reddedebiliriz. Dolayısıyla bir bulgu yanlışlanana ya da yanlış olduğu gösterilene kadar
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geçerlidir. Psikolojik araştırmada sıfır hipotezinin temelindeki kural, yanlışlanabilirlik
kuralı budur (Arkonaç, 2015).
Ana akım sosyal psikolojinin epistemolojik konumu bu post-pozitivist yaklaşıma
oturur. Buna göre
• Dünya ve içindeki herşey bizden, bizim onu gözlemlememizden bağımsız bir
şekilde var olmaktadır.
•

Dünyadaki şeyler bizden ayrıdır.

•

Dünyadaki şeylerin kendi ayrı var oluşları vardır.

• Eğer nesnel, üzerinde herhangi bir değer yükü olmayan (olumlu olumsuz gibi)
gözlemler yapmamızı sağlayacak metodolojiler kullanırsak, şeylerin gerçek doğasını
bulabilir ve bilebiliriz.
Post pozitivizmin doğru ve kesin olarak baktığı bu faraziyeler akla uygun
görünmektedir yani şeyler ve biz, birbirimizden ayrı ayrı varlıklarız öyle değil mi?
Bu son derece aşikar birşeydir. Ama bazılarımız etrafımızdaki şeylerin bizden ayrı
varlıklar olmadığını iddia eder. Bu iddia bize saçma hatta akla bile gelmez gibi
görünebilir. Birşeyi daha iyi anlamaya çalışıyorsak ya da ne olduğunu çıkarmaya
çalışıyorsak tarafsız bir görüş ararız ve etrafımızdaki insanların da böyle
davranmasını isteriz. Ama dünyanın nasıl işlediği, sosyal fenomenleri ortaya nasıl
çıkartacağımız her zaman bu derece açık ya da aşikar değildir. ya da bir başka ifade
ile tarafsız bakış açısı dediğimiz şey aslında bir sağduyudan başkası değildir. Bu sizi
şaşırtabilir. Ama 17.yüzyıldan itibaren Batıyı biçimlendirmeye başlayan modernist
düşünce ve onun kurduğu modernist paradigma idi. Bu modernist paradigma Batı’da
sağduyuyu, dolayısıyla düşünceyi rasyonel düşünce ve akıl etrafında biçimlendirdi
bunları biricik kıldı. Bilim de bu düşünce çerçevesinde sosyal ve tarihsel olarak
gelişti. Bilim rasyonel bir yöntemdi, yapması gereken olgularla (fenomen, olay) ilgili
bilgi elde edinmekti. Bu düşünce tarzı yani rasyonel düşünce ve akılla biçimlenen
bilim anlayışı, dünyayı anlamanın ve bilmenin söz gelimi inanç yoluyla bilmenin ve
anlamanın önüne geçerek popülerlik kazandı. Bilimin ne olduğu ve ne yapması
gerektiği ile ilgili bu düşünce 20.yüzyılın sonlarına kadar baskın hatta biricik düşünce
olarak Batı’da var oldu. Psikoloji, tüm alanlarıyla, bilimden anladığını bu düşünceye
oturttu. Bugün ana akım dediğimiz yaklaşımın bilim anlayışı bu düşünce ve
varsayımlarına dayanır (ayrıntılar için bkz.Arkonaç, 2015).
Bu yaklaşıma göre:
•

araştırmacı dış dünyanın gerçekliklerini nesnel olarak gözleyendir.

• araştırmacının nesnel gözlemini etkileyecek her tür kaynak noktası
araştırmanın en başında ortadan kaldırılmalıdır.
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• Sosyal gerçeklik yani dış dünya nesnel ve tarafsız bir şekilde gözlenmelidir.
Bunun için iyi bilimsel yöntemler, uygun bir şekilde işletilmelidir.
Eğer bu tarafsız ve nesnel bilim yöntemlerini iyi ve uygun bir şekilde
uygularsak, post pozitivist yaklaşıma göre araştırmacının kendisinin kim olduğu, ya
da söz gelimi siyasi düşüncesinin ne olduğu veya fenomene dair hislerinin ne olduğu
önemsizleşir, çünkü o tarafsız ve nesnel gözlem yaparak bilimin yöntemlerini
yerinde kullanan bir araştırmacı rolündedir. Bu bilimsel yöntemin saflığı, bilim
adamının ortaya koyacağı açıklamanın doğruluğunu garanti altına almalıdır.
Post pozitivist bilim anlayışına göre bilim ilerlemeci ve birikimlidir, yani gelen
her yeni bilgi eskisinin üzerine inşa edilir. Bilgi ve bilim bu şekilde ilerleyerek ileri
gider. Yeni bilginin eskisinin yerini alarak ilerler bu suretle biz de bilinebilir
gerçekliği anlamaya daha yaklaşmış oluruz. Sosyal dünya bu bilim anlayışına göre
gerçektir ve biz bu gerçekliği nesnel bir şekilde bilebiliriz. Dolayısıyla aradıklarımız
bilmeye çalıştıklarımız evrensel doğrulardır. Evrenin her yerinde aynı işleyen
doğrulardır. Bu kuralın ana akım sosyal psikolojideki işleyişine göre; sosyal
psikolojik bilgi kültürler üzeridir. Her yerde her zaman doğru olan bilgidir, kültür bu
bilgiyi belki biraz kendine göre ayarlar. Ama esası kalır. Söz gelimi ilerleyen
bölümlerde göreceğiniz üzere gruplar arası davranışın ortaya çıkışında, gruplar farklı
olmak üzerinden birbirlerini ayırdederken kendilerinden olmayanla arasına mesafe
koyarak bu farklı oluşu sergilemektedirler. Bununla birlikte bu mesafenin, az ya da
çok, ne kadar olduğu kültürden kültüre değişmektedir.87
Post pozitivist bilim anlayışının pratikte nasıl yürütüldüğüne psikoloji
dersinden aşinasınızdır. Buradaki işleyişi bu sebeple size çok tanıdık gelecektir:
hipotezleri sınama/test etme, yanlışlama, nesnellik vs. Araştırma standartları arasında
en tepede olanı tabii ki deneysel yöntemdir. Bu yöntemi gelecek bölümde ayrıntıları
ile ele alacağım. Şimdi post pozitivist bilim anlayışının psikolojide dolayısıyla sosyal
psikolojide bize nasıl bir insan modeli çizdiğine yakından bakalım.

3.3. Kullandığı İnsan Modeli
Post pozitivist bilim yaklaşımına göre görece sabit, gerçek bir dünya vardır. Bu
gerçek dünya üzerinde kişiler ve eylemleri vardır. Kişilerin eylemleri bir sebep sonuç
ilişkisi üzerinden yürür. Sebepler, kişilerin bu dünyaya dair zihinsel-bilişsel
dünyalarındaki düşüncelerdir. Eylemleri ise bu sebep düşüncelerin neticeleri,
sonuçlarıdır. Dolayısıyla insanın sosyal ortamdaki her davranışının altında yatan
zihinsel-bilişsel bir sebep vardır. Söz gelimi önyargılı ırkçı davranışın sebebi her
zaman o kişi ve kişilerin zihinlerindeki ırkçı tutumlardır.
Bu modelde insan nedenseldir. İnsan hayatı burada, bireyde işleyen zihinsel
mekanizmaların birbiri ile, çevre ile, davranışla etkileşimlerinin bir toplamıdır ve her
biri sebep-sonuç ilişkisi içersinde açıklanabilir. Aşağıdaki şekli takip ederseniz,
burada insanoğlu yüksek zihin mekanizmalarının (bilişsel) bir kümesidir.
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Tablo 1:Deneysel Sosyal Psikolojinin Araştırma Stratejisi
Kaynak: Arkonaç,S.(2008)

DIŞ DÜNYA-SOSYAL BAĞLAM
UYARAN GİRER

İNSAN

Bilişsel dünyasının
hiyearşik düzeni vardır
İşleyişinin bir kısmını fark eder

DAVRANIŞ ÇIKAR

Açıklama Düzeyi: Bireyde işleyen mekanizmaların +Çevrenin+Davranışın Karşılıklı
Etkileşimleri
Açıklama Şekli : Sebep - Sonuç ilişkisi aranır

Bu mekanizmalar hiyeararşik düzenlenmiştir. Ama kişi bunların işleyişinin
büyük bir kısmından habersizdir. Bu nedensel tabloyu savunan psikologlar, verilen
uyaranlarla gösterilen davranış arasında ilişkiler bulma ve bu ilişkilerin arkasındaki
zihinsel mekanizmaları hipotez etme çabasını kapsayan bir yöntem anlayışını
savunmaktadırlar. Psikolojinin nedensel insan tasviri ve zihinde işleyen temel
zihinsel mekanizmaları keşfetmeyi amaçlayan yöntem anlayışı, edindiği doğa
bilimleri modelinden kaynaklanmaktadır.
Bugün ana akım sosyal psikologların büyük bir kısmı bu derece iddialı değildir.
Çünkü insan zihninin yanılabilirliğini yani algılamasında ve algıladığı şeyi
anlamasında yanılabilir olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte yanılgı gerçek
dünyanın algılanmasını ve doğru değerlendirilmesini bozucu faktör olarak ele alınır.
Sosyal dünyanın göreceli olarak değişmez bir gerçek dünya olduğu ama insan
zihninin işleyişindeki birtakım sebepler yüzünden bu dünyanın algılanıp
anlaşılmasında birtakım engeller olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla doğru
davranmanın doğru sebepleri yani doğru düşünce yapıları vardır. Bu yapıları
sağladığımızda ilgili davranışlar da doğru bir şekilde icra edilecektir. Dünyayı ırkçı
bir tutumla gözleyip ayırımcı davrananların ırkçı tutumları değiştirildiğinde
davranışları ayırımcı olmayacaktır gibi.
Psikolojinin ve sosyal psikolojinin insanı ve bireyi kavramlaştırması ve bu
kavramlaştırmayı yaparken kullandığı yönelimler kendi içinde çeşitlilikler gösterse
de kullandığı insan modeli aynıdır. Peki bu insan kimdir? Psikolojinin ve sosyal
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psikolojinin insanı ve bireyi kavramlaştırması ve bu kavramlaştırmayı yaparken
kullandığı yönelimler, kendi içinde çeşitlilikler gösterse de kullandığı insan modeli
aynıdır.
Post pozitivist bilim anlayışı ile hareket eden ana akıma göre insan, zihin
düzeyinde kavramsallaştırılır Dolayısıyla her zihin tekil ve biriciktir. Bir diğerinden
bağımsızdır ve işleyişi tutarlıdır ayrıca kendine hastır. Kendi-zihni dışındaki sosyal
bağlamda yapıp ettiklerinin yani eylemlerinin sebebi bu zihindir. Bu zihin kendi
kendine yetebilendir. Fail olan bu zihin dünya üzerinde eylemleri ile sosyal
çevresindeki değişikliğe sebep olabilendir. Bu olayları belirleyebilendir. Bir başka
ifade ile zihnin dışındaki o insanın kültürü, sosyal çevresi onun ne yapıp etmelerinin
eylemlerinin sebebi değildir sebep o zihnin kendine özgü işleyiş mekanizmasıdır.
Kültür, çevre beden diye kısaca isimlendirdiğimiz zihin dışı sosyal dünya o insanın
davranışlarının ne olacağını belirlemez, onlara sebep olamaz sadece bu davranışları
tabiri caizse renklendirir, çeşitlendirir. Yukarıda verdiğim örneğe devam edecek
olursam gruplar arası davranışı ortaya çıkaran grupların birbirleri arasında
algıladıkları farklılık zihinsel-bilişsel bir algı mekanizmasıdır. Algı mekanizmasının
bu ayırd edici işleyişi dünyanın her yerinde aynı şekilde gerçekleşir. Sosyal dünya
ise sözgelimi kültür ise bu ayırd edici davranışın nasıl gösterileceğini
belirlemektedir. Avrupalılar aralarına en uzun mesafeyi koyarken Yeni Zelandalı
yerli gruplar bu mesafeyi en kısa tutmayı yeterli görürler (Wetherell,1996; daha
ayrıntılı bilgi için Gruplar arası davranış ve çatışma çözümüyle ilgili bölümlere
bakınız).
Ana akım sosyal psikoloji bu insan modelinin getirdiği anlayışla, tekil bireyi
yaşantılarının hem kaynağı hem de merkezi görürler. Sosyal dünyadaki kişiyi
anlamak için o insanın tepkilerini ve atıflarını incelemenin yeterli olduğunu
düşünürler çünkü kişinin yaşantılarının kaynağının da, merkezinin de bireyin kendisi
olduğunu varsayarlar. Dolayısıyla sosyal davranışı kurdukları deneysel ortamlarda
bireylerin gösterdikleri tepkiler, yaptıkları atıflar, edindikleri veya vazgeçtikleri
tutumlar vs. üzerinden incelerler.
Tablo 2: Ana Akım Sosyal Psikolojinin İnsan Modeli
KİŞİ-ZİHİN

SOSYAL DÜNYA
Bağlam-Çevre-Kültür

Faildir

Kişinin dışındadır

Bağımsızdır

Yönelimi değiştirebilir

Belirleyicidir

Yönelimi belirleyemeyez

Sebep olandır

Sebep olamaz

Tekil olandır

Davranışları çeşitlendirir

Kaynak: Arkonaç,S.(2008)
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3.4. Ana akım Sosyal Psikoloji Yapmaktaki Sıkıntılar, Problemler
Bu insan ve bilgi anlayışı sosyal psikolojide yaygın bir kabul görmektedir. Ama
işin özündeki soruların cevapsız bırakıldığını öne süren araştırmacıların sayısı da
artmaktadır. Psikoloji biliminin inceleme nesnesi, diğer bütün bilim dallarının inceleme
nesnelerinden farklı bir nitelik taşır. Bir kimyacı molekülleri, bir biyolog bedendeki
hücreleri inceler. Onların inceleme nesneleri bunlardır. Sosyal bilimciler dolayısıyla
sosyal psikologlar ise tam tersine, insanı yani kendisini inceleme konusu edinir. Kendisi
hem inceleyendir hem de incelenendir. Ayrıca araştırmacı ile araştırdığı nesne arasındaki
ilişki de diğer bilim dallarından tamamen farklıdır. Söz gelimi biyologların incelediği
nesnel dünyada hücreler; kimyacıların araştırdıkları nesnel dünyada moleküller, atomlar;
jeologların incelediği nesnel dünyada taş ve toprak vardır. Bu inceleme nesneleri insanın
aksine, kendi eyleminin anlamını açıklamak işine girmez çünkü anlam dünyaları yoktur,
anlam üretmezler. Taşlar, moleküller, hücreler veya böbrek kendisine neden sorusunu
sormaz. Halbuki sosyal bilimlerde ve tabii psikoloji ve sosyal psikolojide, araştırma
‘nesnesi’ olan insan, maddesel nesnelerden farklı olarak, kendi eylemine anlam ve önem
yükler. İşte bu sebeple sosyal psikolojiyi incelediği şeyden ayırt edebilmek mümkün
değildir. İnceleyen de ve incelenen de aynıdır: İNSAN. Sokaktaki insan da, sosyal
psikolog da, kendi sosyal çevrelerini anlamaya ve açıklamaya çalışır. Sokaktaki adam
sosyal bilimin sosyal psikolojinin, söz gelimi şiddet içerikli filmlerin davranış üzerine
olumsuz etkilerine dair bilgilerine rahatlıkla ulaşmakta (medya, internet) ve eylemlerini
ona göre değiştirmektedir. Değişen eylem de tekrar sosyal psikolojinin konusu haline
gelmektedir (refleksivite). Dolayısıyla eğer sosyal psikolojik bir teori hakkında
öğrenilenler teorinin açıklamaya çalıştığı davranışın değiştirilmesine yol açıyor ise
teorinin ancak geçici bir süre için geçerli olduğu ortadadır (Gergen, 1985).
Bu eleştirileri getiren araştırmacılara göre tamamı ile nesnel olabilmek elde
edilemez bir şeydir. Bu sebeple, özellikle deneysel yöntemler sosyal psikoloji için uygun
yöntemler değildir. Sosyal psikologların temel nedensel mekanizmalar olarak (söz gelişi
atıflar, sınıflama, benlik kavramı, bilişsel denge gibi) teklif ettikleri, sadece, tarihsel ve
kültürel olarak sınırlı bazı verileri açıklayan çok iyi tahmin edilmiş kavramlardır. Bu
kavramlar tarihsel ve kültürel olarak görecelidir. Meydana çıktıkları tarih ve kültürde
geçerli olan, sosyal ve ekonomik şartların bir ürünüdürler. Zaman ve mekan değiştikçe
bu bilgiler de değişime uğramaktadır. Aynı eleştirmenler, insanlara deneysel olarak
değiştirilebilen değişken hedefleri olarak muamele etmenin yani kısaca denek olarak
muamele etmenin zengin bir öznel (subjektif) veriler hazinesini göz ardı etmemiz
anlamına geldiğini öne sürer. Ayrıca katılımcılara birer organizma muamelesi yapmak
anlamına da geldiğini iddia ederler. 1980’lerin başlarında duyulmaya başlanan bu
itirazlar ve tartışmalar eleştirel psikolojinin ve de eleştirel sosyal psikolojinin ilk
adımlarıydı.
Ana akım sosyal psikolojide sosyal olanla ilgili problemlerini, getirilen
çözümlerdeki eksiklikleri ayrıca bir bölüm olarak Sosyal psikolojide Sosyal Olan ve
Bağlamın Önemi başlığı altında en sonda ele alacağım.
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Uygulamalar
Televizyonda reklamlarda satılan ürün hakkında ‘bilimsel araştırmalara göre…’
ve ‘bilim adamlarının…’ cümleciklerinin bir listesini yapınız.
•

Sundukları bilimsel veriler neler?

•

Reklamcılar bilim ya da bilimsellik kavramlarını nasıl kullanıyorlar?

Aynı reklamı bu sefer işin içine bilim ya da bilimsellik lafını sokmadan hayal
edin.
•

Bilimsel olduğunu söyledikleri için daha mı kolay ikna oluyorsunuz?

•

Neden?

•

Bilimsel açıklamanın cazibesi sizce nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Realist bir ontolojiye ve pozitivist bir epistemolojiye oturur

•

Niceliksel bir metodoloji kullanır.

•

Post pozitivist bilim anlayışı ile hareket eder

•

İnsanı zihin düzeyinde kavramsallaştırılır: her zihin tekil ve biriciktir.

•

Kişinin yaşantılarının kaynağını da, merkezi de bireyin kendisidir

•

Kişiyi anlamak için insanın tepkilerini ve atıflarını incelemek yeterlidir.

•

Bu bilimde araştıranda insandır araştırılan da insandır.
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Bölüm Soruları
1.

Ontolojinin sorusu nedir?

2.

Epistemoloji nasıl bir faraziye grubudur?

3. Tek bir sosyal gerçek olduğu görüşünü kabul ediyorsak kullandığımız
ontoloji….
4.

Gerçek onu bilecek kişiye göre değişiyorsa kullandığımız ontoloji….

5.

Hipotezi test etmenin ana kuralı nedir?

6.

Post pozitivist bilim anlayışına göre bilim……..

7.

Post pozitivist bilim anlayışına göre sosyal dünya nasıl bir yerdir?

8.

Ana akım sosyal psikoloji tekil bireye nasıl bakmaktadır?

9.

Ana akım sosyal psikoloji insanı hangi düzeyde ele alır?

CEVAPLAR
1. Ontoloji felsefede şeylerin ne olduğunu, dünyadaki varlıkların temel
kategorilerinin neler olduğunu sorar.
2. Varlıklar, şeyler hakkında neyi bilgi olarak göreceğimiz ya da haklarında
neyi geçerli bilgi sayayacağımız, bu bilginin nasıl elde edeceğimiz ile ilgili faraziye
grubudur
3. Realisttir
4. Rölativisttir.
5. Yanlışlanabilirlik kuralının işletilmesidir
6. İlerlemecidir
7. Sabit ve gerçek bir dünyadır
8. Yaşantılarının kaynağı ve merkezi
9. Zihin
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4. ANA AKIM SOSYAL PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

Sosyal psikolojide deneysel yöntemler

2.

Değişkenler ve değişken kontrolü

3.

Kontrol ve geçerlilikler

4.

Survey ve Ölçekler

5.

Deneysel yöntemin doğurduğu problemler ve karşı eleştiriler
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Anahtar Kavramlar
Deney
Survey
Geçerlilik
Değişken
Operasyonelleştirme
Etik kurallar
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Giriş
Bu bölümde ana akım sosyal psikolojinin bilimsel yöntem anlayışına dayanan
araştırma yöntem ve tekniklerini ele alacağım. Ana akım sosyal psikoloji tıpkı psikolojinin
tüm dallarında olduğu gibi deneylenebilir bilgiyi bilimsel bilginin en üst kademesine
yerleştirir. Aşağıda göreceğimiz diğer yöntemleri söz gelimi survey ya da ölçekler
üzerinden düzenlenen bir araştırma stratejisini ve sonuçlarını daha aşağı kademelerde
değerlendirir. Kısacası deneysel bir çalışmanın verisinin yerini hiç birşey tutmaz.
Dolayısıyla bu bölümde ayrıntılı bir deneysel yöntem ve terminolojisi anlatacağım daha
sonra diğer yöntemleri aktaracağım. Ayrıca uygulama bölümünde verdiğim makale
örneğini soruları takip ederek okumanızı tavsiye ederim. Daha sonra vereceğiniz cevaplar
konuyu anlamanızı epey kolaylaştıracaktır. Bölümde son olarak, araştırmalarda uyulması
şart olan etik kuralları anlatacak ve tabii ki bu yöntemle karşılaşılan zorluklardan
bahsedeceğim.
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4.1. Ana Akım Sosyal Psikolojinin Kullandığı Yöntemin Esasları
Ana akım sosyal psikoloji bilimsel yöntem olarak tümden gelimli hipotez sınamayı
esas alır. Bu suretle olgular üzerinde daha ayrıntılı çalışabileceklerini öne sürerler.
Dolayısıyla da dış dünyadaki herhangi bir fenomenin sözgelimi ırkçılığın toplum içindeki
bireyin zihinsel süreçlerinde nasıl işlediğini gösteren ve gerçeğine yakın bir model ortaya
koyabileceklerini iddia ederler. Öyleyse bu hipotetik tümdengelimlilik nedir? Tümden
gelimlilik bugünün halen yaygın olarak bilimden anlaşılan şeyin kendisidir. Uzun zaman
mutlak ve tartışmasız bir anlayış iken artık eleştirilmekte olan bir yöntemdir. Popper’ın
(1959) hipotetik tümdengelimlilik anlayışına oturur. Buna göre hipotetik tümden
gelimlilik, hipotezlerden çıkarımlarda bulunma sürecidir. Öyleyse öncelikle elimizde bir
hipotez olmalıdır.
Hipotez, deneysel şekilde sınayabileceğiniz, işlevsel (operasyonel) şekilde tarif
edilmiş bir tahmindir. Hipotez bir dizi basamaktan geçerek düzenlenir.
Bilimsel yöntemde araştırmacı, deney ve gözleme dayalı bir bilgi elde etmek için
sebeple sonuç arasında mantıksal, açık ve kesin bir ilişki kuran tahminlerde bulunmalıdır.
Bu tahminleri, deneysel olarak gözlemleyebileceğimiz, en önemlisi ölçebileceğimiz bir
şekilde hipotez cümlesi haline sokmamız gerekir. Ancak bu suretle tahminimiz, sonucu
ölçülebilir bir şekilde tariflenmiş yani işlevsel (operasyonel) tarzda tarif edilmiş olur. Bu
tarif bir hipotez cümlesidir.
Bu formel hipotez cümlesi yine de yeterli gelmez. Hipotezde öne sürülen
değişkenler arasındaki farkın düzeyinin ne olması gerektiği bir problem vardır. İşte bu
noktada istatistiğe başvurmamız gerekmektedir. İstatistik terimi olan anlamlı farklılık,
deneysel hipotezin alternatifi olan sıfır hipotezi ile mukayese edilmesidir. Sıfır hipotezi,
deneysel hipotezde öne sürülen iki değişken arasında hiçbir farkın ortaya çıkmayacağını
öne sürer. İstatistik delil tersine işaret ettiğinde ise sıfır hipotezi geçersiz sayılır.
Bilim felsefecisi Popper, hipotezde öne sürülen gözlemlerle desteklendi diye teori
ispatlanmış olmaz der. Elde ettiğiniz sonuçların, ne kadar gözlem yapmış olursanız olun,
anlamlılık düzeyi ne kadar ikna edici olursa olsun, her zaman, mantıksal olarak, küçük ama
her şeye rağmen gerçek, bir şans olma ihtimali hep vardır (Stainton Rogers, 2003). Bir
hipotezin sınanması için tümdengelimli bir yaklaşımın kullanılması şarttır. Tümdengelim
yanlışlama üzerine kuruludur. Yanlışlama; teorinin beklentilerini, hangi şartlarda
doğrulanmamış sayılacağını ortaya koyacak şekilde kurması anlamına gelir. Bu ne
demektir? Popper araştırmacıların teorilerini, bile bile yanlış olduğunu gösterecek şekilde
mi kurmalarını söylüyor? Hem de bunun şart olduğunu mu iddia ediyor? Evet! Popper
araştırma hipotezlerinin yanlışlanabilir şekilde kurulması gerektiğini savunur. Buna göre
araştırmacılar çalışmalarında hipotezlerinin hangi şartlarda geçersiz yada yanlış olacağını
belirtmek zorundadırlar. Dolayısıyla işlevsel şekilde tarif edilmiş bir hipotez aslında tahmin
edilen olayın hangi şartlarda geçerli hangi şartlarda geçersiz, yanlış olacağının bir
ifadesidir.
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Tümden gelimlilik, tümevarım vasıtasıyla yapılan genellemelerin ürettiği
hipotezlerin sınanmasında şart olan düşünce yoludur. Kısaca deneylenebilirliğin ya da
sınanabilirliğin esas yoludur diyebiliriz.
Tümevarım ise genellemeler yapmak üzere gözlemlerden çıkarımda bulunmaktır.
Bazı deneysel sosyal psikoloji araştırmalarının böyle bir tümevarımsal niteliği vardır
(Stainton Rogers, 2003). Bu gibi çalışmalara tasvir edici yada betimsel (descriptive)
araştırma adı verilir. Bu araştırmalarda bir durum yaratılır yada doğal şekilde meydana
çıkan bir olay gözlenir ve araştırmacı da neler olduğunu kabaca kaydeder.
Deneyselci ana akım sosyal psikologlar da tümevarım yolunu kullanırlar. Amaçları
ya da bu yolu kullanmalarındaki niyet tümdengelimli hipoteze dayalı bir araştırma
başlatmaktır. Yani timden gelimli bir yola girebilmek için önce tüme varımcı bir yol takip
ederler. Bunun için olguları herhangi bir model ya da hipotez kullanmaksızın önce gözler
sonra kaydeder ve karşılaştırarak incelemeye başlar. Bu inceleme araştırmacıya olgular
arasındaki ilişkileri seyretme imkanı sağlayacaktır,bu suretlede bu ilişkiler hakkında
genellemeler de bulunabilecektir. Bu genellemeler seyredilen olguya dair sonraki
gözlemlerle sınanacaktır.
Tümevarımsal ve Tümdengelimli yaklaşımların karşılaştırılması
(Stainton Rogers, 2003)
Bilginin elde
edilişindeki
varsayımı
nedir?

Delilin elde
edilişindeki
amacı nedir?

Toplanan delil
ile yapmak
istediği nedir?

Tümevarım

Gözlemlerden
çıkarımlar
yapar

Gözlenen
olaylarda
düzenlilikler
ve kalıplar
arar

Genellemeleri
kurabilmek

Tümdengelim

Hipotezleri
sınar

Yanlışlanması
na izin
verecek
şekilde
hipotezler
ortaya koyar.

Hipotezin
sınamak üzere
düzenlendiği
teoriyi geçici
olarak
desteklemek

Yaklaşımın
Adı

İlerleme nasıl
sağlanır?

Bu genellemeleri
tümden gelimli
şekilde
sınanabilecek
hipotezler
geliştirmede
kullanmak
Yanlışlanan teorileri
elemek ve henüz
yanlışlanmamış
olanları geliştirip
saflaştırmak

4.2. Sosyal Psikolojide Deney Düzenlemek
Sosyal psikoloji veri toplamak ve analiz etmek için tıpkı psikolojinin genelinde
olduğu gibi doğa bilimlerinden türetilen niceliksel deneysel yöntemler kullanır. Sosyal
psikoloji dersleriniz boyunca bu yöntemle yapılmış araştırma örnekleriyle çok sık
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karşılaşacaksınız çünkü deneysel yöntem ana akımda sosyal psikolojik araştırmanın kurucu
temelidir.
Deneyin amacı; merak edilen söz gelimi ırkçı, ayırımcı davranışları veya
başkalarının bu ayırımcı davranışlara sebep yükleyişlerini, ya da bir eş rolünden futbol
takım taraftarlığına tek bir sözle -‘akşama maç var’- geçebiliyor olmak gibi sosyal süreç ve
fenomenleri açıklamak amacıyla yapılır. Bu açıklama, gözlenen fenomenin ortaya
çıkmasına yol açan sebep ya da sebeplerin deneysel şartlar altında tanımlanmasıyla
gerçekleştirilir. Deney, araştırmacının bizzat kurguladığı bir ortamdır. Bu kurgu ortamlar
vasıtasıyla araştırmacı, deneysel ortamların özelliklerini değiştirerek, değiştirdiği bu
özelliklerin insan davranışı üzerindeki etkilerini görmeyi amaçlar.
Şimdi sosyal psikolojide deneysel bir araştırmaya yakından bakarak ortamı ve
işleyişini anlamaya çalışalım. 1969 yılında Moscovici, Lage ve Naffrechoux dönemin
üniversite ve sokak olaylarından etkilenerek azınlıkta kalan fikirlerin çoğunluğun fikrini
nasıl etkilediklerini deneysel bir yöntemle inceledikleri bir makale yayınlamışlardı
(çoğunluk-azınlık: sosyal etki bölümüne bakınız). Kurguladıkları deneysel ortamlar birden
fazla idi. Bu suretle ortamların niteliklerini değiştirerek, deneklerin (ana akım sosyal
psikolojide araştırmaya katılanlara denek adı verilir.) davranışları üzerindeki etkilerini
seyretme imkanına sahip oluyorlardı. Bu deneysel ortamların her biri birer deneysel şart
olarak tanımlanır. Araştırmaya katılan katılımcılar (denekler) random bir seçme işlemi ile
bir araya getirilmiş yetişkinlerdi. Hepsi bir arada deney odasına alınmışlar ve gösterilen
renk kartlarının mavi mi yeşil mi olduğunu söylemeleri istenmişti. Araştırmacılar
katılımcıların arasına kendileri ile işbirliği yapacak iki sahte katılımcı kattılar. Deneysel
şartlar, bu sahte katılımcıların aynı renk kağıda tutarlı bir şekilde aynı cevabı vermeleri
(‘yeşil’) ve de birbirleri ile tutarsız olacak şekilde farklı farklı (biri yeşil derken diğeri mavi
demiştir) cevaplar vermesi şeklinde iki ayrı deneysel ortam halinde düzenlenmişti. Bu iki
deneysel şart üzerinden araştırmacılar; sayıca çoğunluğu oluşturan gerçek katılımcıların
renk kartlarına verdikleri cevapların (‘mavi’), yanıbaşlarında duran sahte katılımcıların
verdikleri bu ters kararlardan söz gelimi ikisinin de aynı cevabı verdiği ve de vermediği
deneysel ortamlardan nasıl etkilendiklerini ölçmüşlerdir. Bundan sonraki basamakta ise bu
sefer gerçek katılımcılar, bir başka deney odasına tek tek alınmış (3.deneysel şart) ve aynı
renk kartlarına tek başlarına cevap vermeleri istenmiştir. Araştırmacılar bu üç deneysel şart
arasındaki farkı değerlendirmişlerdir.
Laboratuar deneylerinde bu ortamları oluştururken deneysel bir senaryoya
ihtiyacınız vardır. Çünkü katılımcılarınızı sözgelimi Moscovici, Lage ve Naffrechoux’un
deneyinde olduğu gibi renklere karar verme ile ilgili bir deneye katıldıklarına ikna etmeniz
gerekir. Milgram otorite deneyinde ise katılımcılar bir öğrenme deneyine katıldıklarını
zannediyorlardı. Aslında bu senaryo, deneyinizde cevabını aradığınız soruyu gizlemenin
şartıdır. Böylelikle deneyinizde aradığınız etkiyi, katılımcıların deney ortamına
taşıyacakları biraz sonra anlatacağım etkilerden mümkün olduğunca soyutlamış olursunuz.
Deneysel araştırmalarda araştırmacılar gözledikleri sosyal fenomenin ortaya
çıkmasına sebep olduğunu düşündüğü değişkenleri değiştirerek, deneysel şartta ortaya
çıkan neticelerini ölçerler. Buna göre araştırmacının deney düzeninde değiştirdiği, bir
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başka ifade ile sebep olarak tahmin ettiği değişkene bağımsız değişken adı verilir. Söz
gelimi azınlık etkisi ile ilgili araştırmanın bağımsız değişkeni, azınlıktaki görüşlerin (sahte
katılımcıların) tutarlı ya da tutarsız şekilde verdikleri cevaplardı. Bu cevapların, çoğunluğu
oluşturan gerçek katılımcıların cevapları üzerindeki etkisisine ise bağımlı değişken adı
verilir. Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkende gözlersiniz dolayısıyla da
ölçebilirsiniz. Üzerlerinde deneysel olarak çalışılabilmesi için kullanılan tüm değişkenlerin
gözlenebilir ve ölçülebilir değişkenler olması şarttır. Kullanılan tüm kavramların
(değişkenler gibi) ölçülebilir niteliklerle tariflenmesine işevurukluk-operasyonelleştirme
denir.

4.3. Alan Deneyleri
Sosyal psikologlar deneylerini genellikle laboratuvarda yapar ama bazen deneysel
şartları oluşturmanın en iyi yolu bizzat alanın kendisinden geçer, o zaman da deneylerini
alanda yürütürler. Alan deneyinde ise katılımcılar çoğu zaman bir deneye katıldıklarının
farkında değildir, söz gelimi Muzaffer Şerif’in 1950’li yıllarda arka arkaya yürüttüğü
meşhur üç alan deneyinde çocuklar bir yaz kampında olduklarını zannediyordu (bkz.
gruplar arası davranış). Değişken kontrolü deneylerde hep zorlayıcı bir faktördür. Bu
sebeple araştırmacılar değişkenlerin doğal olarak değiştiği ortamlarda yarı deney (quasiexperiments) dediğimiz araştırma düzenleri kurarlar. Katılımcılar sadece araştırmada
etkisi aranan değişken üzerinden farklılaşırlar. Sözgelimi Black ve Benan’ın 1992’deki
saldırganlık üzerine yaptıkları yarı deney düzenli araştırmalarında; şiddet içerikli bir filmin
kapısında bekleyen insanlar ile şiddet içerikli olmayan bir filmin kapısında bekleyen
insanlar arasından, araştırmaya katılmayı kabul edenler katılımcı olarak kullanılmışlardır.
Kabul edenler arasındaki yegane ayırd edici değişken, seyrettikleri filim olmuştur. Başka
değişkenlerin bu filmi tercih etmedeki etkilerini inceleme dışı kalmıştır.

4.4. Diğer Niceliksel Araştırma Yöntemleri
Deneysel sosyal psikologların hepsi araştırmalarında deney yöntemini kullanmaz.
Deneylemenin mümkün olmadığı yada elverişli olmadığı durumlar vardır. Bu durumların
bazıları ahlaki sebeplerden kaynaklanır. Sosyal psikologlar deneylemenin mümkün
olmadığı yada elverişli olmadığı durumlarda deneysel olmayan çeşitli yöntemler
kullanırlar. Bu yöntemlerde katılımcılar deneysel şartlara random dağıtılmaz, bir bağımsız
değişken manipulasyonu da yoktur. Bu sebeple nedensel bir çıkarımda bulunmak hemen
hemen imkansızdır. Deneysel düzenlerde araştırmacı bağımlı değişkeni ölçerek bağımsız
değişken ile nedensel ilişkiyi ortaya çıkarmaya çalışır. Bağımsız değişkenin manipule
edilemediği dolayısıyla da nedensel çıkarımın yapılamadığı yerlerde korelatif ilişkiye
bakılır. Bu araştırma düzenlerine korelatif düzenler denir.
Niceliksel araştırma düzenlerinin yada tekniklerinin sayısız biçimleri vardır.
Burada sadece aralarından en sık kullanılan survey ya da anketler ile psikometrik testlere
değineceğim. Survey Türkçe’de anket uygulaması, kamuoyu yoklaması, örneklem
yoklaması adlarını alır. Çok geniş bir örneklemden fazla miktarda veri elde etmek
amaçlandığında survey yöntemi kullanılır. Bu tip araştırmalarda nedensellik soruları
sorulmaz. Hedef daha ziyade bir veya daha fazla gruptaki insanların niteliklerini tasvir
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etmektir. Sözgelimi seçimlerde A partisine oy vereceğini söyleyenlerin ya da belli bir
marka diş macununu kullanan kişilerin nitelikleri veya özel sağlık sigortası yaptıranların
özellikleri gibi. Survey araştırması yapan araştırmacı katılımcılarının, niteliklerini ölçeceği
populasyonu ne derece temsil ettiğinden emin olmalıdır. Seçtiği örneklem grubunun
populasyonu temsil edecek güçte olması şarttır. Survey araştırmaları, çok büyük örneklem
gruplarıyla yürütüldüğü için elde edilen verileri populasyona genelleme problemi
yaşamaz. Buna karşın araştırmacı tarafgirliği, katılımcı tarafgirliği ve değerlendirme
sorunları yaşar. Anonimleştirilmiş ve güvenilir soru varakaları saydığımız bu engelleri
asgariye indirebilir. Psikometrik testler belirli psikolojik nitelikleri ölçmek üzere
düzenlenir. Kişilik testleri, tutum ölçekleri, klinik testler vs. Bu testler ve de ölçekler
sayesinde araştırmacılar soyut bazı psikolojik nitelikleri işlevselleştirilmiş
şekilde(operasyonel olarak) tarifler ve bu suretle ölçebilir. Test sonucunda aldığı puanlar
üzerinden incelenen nitelikle ilgili bir neticeye varılır. Dolayısıyla söz gelimi sosyal
psikologlar olarak, düşük gelirli sosyal bir gruptan olmanın, kendine güven üzerinde
olumsuz etkisi olacağını hipotez olarak öne sürüyor olalım. Bu hipotezi test edebilmek
için, bu soyut ve geçici kendine güvenmek kavramını ölçmenin bir yolunu bulmamız
şarttır. Bunu yapmanın en tipik yolu kendine güvenin çeşitli unsurlarını yansıttığını
varsaydığımız bir dizi ifade ya da cümle kurmak sonra da cevaplayıcılardan bunları
cevaplarını istemektir. Bu cümlelerle hemfikir olduklarını ya da olmadıklarını veya
kararsız olduklarını belirteceklerdir (birden beşe kadar sıralanan bir skala üzerinden
işaretleyeceklerdir). Bu açıdan bakıldığında psikometrik testler kendi başlarına bir
araştırma düzeni ya da bir araştırma yaklaşımı değildir. Niceliksel araştırmalarda sık sık
araştırma konusu edinileni ölçmekte kullanılırlar. Bir ölçme aletidirler.

4.5. Niceliksel Araştırmanın Değerlendirilmesi
Post pozitivist paradigmanın altında çalışan bir sosyal psikoloğun önemli bir
sorunu vardır. İnsan herşeyi anlamlandıran bir varlıktır. İnsan olmanın bir özelliği de bu
anlamı yansıtma kapasitemizdir. Bununla birlikte sosyal psikolojik araştırmalarda ve diğer
niceliksel yaklaşımlarda insan doğasının bu özelliği, sürekli ya azımsanır ya da hafife alınır.
İnsan -yani biz sosyal ortamın içinde edilgen değiliz, içinde bulunduğumuz ortamı
anlanmaya çalışır, bir anlam yükler ve bu anlam içinden hareket ederiz. Dolayısıyla bize
yabancı, bilmediğimiz bir ortama girdiğimizde bu anlama kapasitemizi; ortalıkta nelerin
döndüğünü anlamak üzere, araştırmacının niyetinin ne olduğunu, araştırmanın amacını
anlamak üzere işe koşarız. Bu sebeple sosyal psikolojik bir araştırmada talep edici
özellikler (deneyde bizden nasıl davranmamız gerektiğine dair ipuçları aramak),
değerlendirilme endişesi (çalışmada gözlendiğiniz duygusuyla sökün eden kaygı durumu)
ve sosyal kabul edilebilirlik (sosyal olarak ‘uygun’ ya da ‘doğru’ olanı yapmak arzusu)
hemen hemen çözülemez bir mesele halini alır. soru varakası temelli araştırmalarda söz
gelimi tutum ölçeklerinde ‘yalan skalası’ kullanılır. Deneylerde katılımcılar baştan
araştırmanın amacı hakkında aldatılır, yalancı işler yaptırılır ya da deneyin amacını
anlamasınlar diye dikkatleri dağıtılır. Bu gibi kontroller bir yere kadar başarılı olmaktadır,
katılımcılar herşeye rağmen doğal ortamda davrandıkları tarzda tepkiler-cevaplar
vermemekte, araştırmacının niyetini anlamaya çalışmaktadırlar.
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Kontrol, bilimsel yöntemin en önemli noktası olmakla birlikte deneysel
araştırmanın hem en güçlü yanı hem de zayıf yanıdır. Deneycinin deneyi ve katılımcıları
üzerinde bütünüyle bir kontrole sahip olması imkansızdır. Her zaman araştırmacının
kontrolünün ötesinde araştırmaya bulaşacak risk faktörleri vardır. Bunun yanısıra deneysel
araştırmaların doğal geçerlilikten yoksun olması da ayrı bir endişe kaynağıdır.
Araştırmacılar inceledikleri bağımsız değişkenin etkisini, muhtemel tüm diğer bağımsız
değişkenlerden soyutlayarak tek başına seyredecek düzenler kurarlar. Bu da ortaya çıkan
sonucun doğallığını oldukça zayıflatır. Ayrıca nesnel gözlem eyleminin kendisinin de
gözlenen şeyin doğasını değiştirdiği tartışılmaktadır (Callaghan ve Lazard,2011). Tabii bir
de bunun yanında araştırmacının araştırma beklentisi vardır. Deneyci beklentisi olarak
adlandırdığımız bu durum, deneycinin kendi hipotezinin veya araştırmasının sonucu
hakkındaki beklentilerine dayanır. Bu beklenti deneycinin katılımcılarına olan
davranışlarını istemeden etkileyebilir.
Biraz önce bahsetmiştim sosyal psikologlar sık sık yarı deney düzeninde
araştırmalar yaparlar. Deneysel düzene benzer bir yapıyı takip eder ama katılımcılar sadece
ölçülecek değişken üzerinden seçilir. Bu örneklem stratejisi yapılan araştırmanın
açıklanmasında bir zafiyet oluşturmaktadır. Yukarıdaki örnekten devam edecek olursam
saldırganlık tutumunuz sadece o filmi tercih edip etmemenize bağlı açıklanabilmektedir.
Sosyal psikolojik araştırmalara yöneltilen bir diğer önemli eleştiri, sosyal psikolojinin
dünyayı anlayışının çoğu zaman üzerinde araştırma yaptığı Amerikalı üniversite
öğrencilerine dayanmasıdır. Beyaz, genç ve orta sınıftan öğrenciler olup çoğunlukla
dünyanın geri kalanına hiç benzemezler ya da gerçeğine hiç benzemezler. Sözgelimi
ilerleyen bölümlerde sık sık karşılacağınız tutum ya da uyma davranışı deneylerinde ya da
gruplar arası davranış üzerine deneylerde yer alanlar bu populasyondan seçilen katılımcı
öğrencilerdir. Ne kadarı değerlendirilmeye çalışılan sosyal süreçlerin karmaşıklığını
yansıtabilir?
Tüm niceliksel araştırmalar ister sosyal psikoloji alanında ister psikolojinin başka
alanlarında olsun bir düzeyde işe vurukluk taşır. Niceliksel sosyal psikoloji araştırmaları
post pozitivist realist ontoloji kısaca doğa bilimleri paradigmasına dayanır. Bu dayanak
bize, alanda yaptığımız niceliksel sosyal psikolojik araştırmaların büyük bir kısmının
sosyal davranışı nesnel olarak gözlemeyi, ölçmeyi ve tahminde bulunmayı sağladığını öne
sürer. Bununla birlikte sözgelimi testler, soru varakaları, ölçekler ölçtüklerini söyledikleri
nesnelerin gerçekliğini doğrudan ölçüyor gibi değildirler, gerçek nesnelerin ölçümlerini
doğrudan yapamamaktadırlar. Operasyonelleştirme yani her kavramın ve değişkenin
işevuruk bir şekilde yeniden tanımlanması dediğimiz şey teorik bir açıklama işidir.
Gözlemlerimiz nadiren doğrudan kavram inşalarına dönüşür: gözlenebilir bir hale
dönüştürülmeleri gerekir, bu suretle nicelikleştirilebilir ve ölçülebilir bir şeye dönüşmesi
gerekir. Sayı ile ölçülebilecek bu ölçümler üzerinden skorlanabilecek birşeye dönüşmelidir.
Sözgelimi kişinin başına gelenlere açıklama getirme ve sebep bulma konusunda
depresyonun etkilerini araştırıyor iseniz ve Beck Depresyon Ölçeğini kullanacaksanız,
depresyonun ne olduğu ve ne anlayacağınız Beck’in teorisine göre olacaktır. Bu teorinin
dediklerine göre bir depresyon tanımlayacak ve hareket edeceksinizdir. Psikometrik testler,
ölçekler, soru varakaları ister istemez onları hazırlayan bilim adamlarının dünya görüşü
doğrultusunda şekillenir. Bu anlamda bize bu dünyanın bir çevirisini vermektedirler, bu
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çeviriye bir de araştırmacı ve araştırılan olarak bir başka kültürden olmayı eklemeniz
gerekir.
Sosyal psikoloji ile ilgili bölümlerin sonunda daha açıklayıcı olsun diye ele
alacağım çok önemli bir konu var. Sosyal psikolojinin sosyalliği ya da insan davranışının
gerçekleştiği bağlamın öneminden bahsedeceğim. Bağlam dediğimizde işin içine ideoloji,
iktidar, baskın söylemler ve kimlikler güç ilişkileri girmektedir. Burada kısaca değinmek
istiyorum. Ian Parker, eleştirel psikolojinin kurucusudur, artık klasikleşen The Crisis in
Modern Social Psychology-And How To End It adlı kitabında (‘Modern Sosyal
Psikolojideki Kriz-Nasıl Sona Erer’) post pozitivist realist ontolojili bu ana akım sosyal
psikolojiyi, ilk defa derinden sallar. Ana akım sosyal psikolojik araştırmaların dışına çıkıp
bakar ve sosyal psikolojinin güç ve ideolojiyi araştırmalarının dışında ‘tuttuğunu’ halbuki
sadece bunu çalışması gerektiğini savunur. Sosyal bağlamı (davranışın sergilendiği ya da
meydana getirildiği ortamı) deneysel araştırmadan soyutlayarak dışarıda tutmakla,
gözlemlerimizi bağımlı bağımsız değişken etkileşimlerine indirgeyerek aslında kendi
sosyal dünyamızı gerçeğinin dışında yazmaktayız. Yani bilim adamları olarak kendimize
bir sosyal dünya yazıp kurgulamaktayız. Sözgelimi ilerleyen bölümlerde gruplar arası
davranışla ve çatışma çözümleriyle ilgili temel laboratuvar deneylerini ve alan deneylerini
göreceksiniz. Bu deneylerin neticesinde elde ettiğimizi düşündüğümüz açıklamalar
çağımızdaki ırkçılığın siyasi ve sosyal karmaşıklığını verebilmekte midir? Deneylerde
sınanan bağımlı bağımsız değişkenler gerçek hayatta birbiri ile çoklu kesişme halinde
olduğu gibi ayrıca hepsi tekrar tekrar değişen değer yükleriyle bize her seferinde yeni
anlamlar kazandırmaktadır. Ayrıca sosyal psikolojide araştırmacıların kendi sosyal
konumları yani bilim adamı konumunlarının araştırmayı ne kadar çarpttığını ciddiye
almamaktadır ya da pek ciddiye almamaktadır, çünkü bilim adamı olarak nesnel bakış açısı
ile hareket ettiklerine inanmaktadırlar. Halbuki bu durum sosyal gerçekliği, ‘dışarıda’
bilinmesi gereken olarak şeyleştirmektedir. Aksine bilim adamının, yorumlayıcı
gözlükleriyle üretilmiş bir sosyal gerçeklik anlayışı ile hareket etmesi gerekmektedir.

4.6. Niteliksel Araştırma
Ana akımda niteliksel araştırmadan anlaşılan genellikle söz gelimi açık uçlu bir soru
varakası yoluyla toplanan verilerdir. Ölçülebilir hale gelmeleri gerektiğinden sözel olarak
toplanan tüm veriler bir şekilde sayısallaştırılır ve değerlendirmeler bu sayısal ölçüler
üzerinden yapılır. Sayısallaştırılmayan verilerin incelendiği araştırmalarda ise gelecek
bölümde göreceğimiz üzere,realist ontoloji ve peşi sıra taşıdığı post pozitivist dünya
anlayışı devam ettiğinden, araştırma araştırmacının soruları ve değerlendirmeleri üzerinden
yürümeye devam eder.
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Uygulama
1. ADIM
Aşağıdaki araştırmayı okuyun:
Coşkun, H. (2005). Beyin Yazımında Iraksak Düşünme ve Grup Ortamının
Düşünce Üretimine Etkisi Türk Psikoloji Dergisi 20(55):25-42
http://www.turkpsikolojidergisi.com/PDF/TPD/55/25-42.pdf
2.ADIM
Makaleyi okurken aşağıdaki soruları da cevaplamaya çalışın.
• makalenin öne sürdüğü araştırma sorusunu özetleyin
• kullanılan metodolojiyi özetleyin
• makalede sunulan ana bulguları ve tartışmayı yazınız.
• ŞİMDİ okuduğunuz bu araştırmanın sonuçlarını anlamanın bir başka yolu
olabilir mi düşünün, söz gelimi
• bir başka örneklem düzenlenebilir mi?
• çalışmanın ‘doğallığı’
söyleyebilirsiniz?

ya

da

‘yapaylığı’

açısından

neler

• sosyal olarak arzu edilebilirlik, beklenti vs gibi meseleler nasıl
çözümlenebilirdi?

3.ADIM
Buradaki okumanız ve üzerinde düşündüklerinizden hareketle, sosyal
psikolojideki deneysel yöntemin avantajı ve de dezavantajı olarak sıralayabilecekleriniz
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Ana akım sosyal psikoloji doğa bilimlerinden türetilen niceliksel deneysel
yöntemleri kullanır.
• Tümevarımsal ve tümdengelimli raştırma stratejisi kullanabilir ama genelde
araştırmalarında tümden gelimli düzenler kurar.
• Tümdengelim yanlışlama üzerine kuruludur. Yanlışlama; teorinin
beklentilerini, hangi şartlarda doğrulanmamış sayılacağını ortaya koyacak şekilde
kurması anlamına gelir.
• Deneysel araştırmalarda araştırmacılar gözledikleri sosyal fenomenin ortaya
çıkmasına sebep olduğunu düşündüğü değişkenleri deneysel şartta değiştirerek, ortaya
çıkan neticelerini ölçerler.
• Araştırmacının deney düzeninde değiştirdiği, bir başka ifade ile sebep olarak
tahmin ettiği değişkene bağımsız değişken adı verilir.
• Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkende gözlersiniz dolayısıyla da
ölçebilirsiniz.
• Kullanılan tüm kavramların (değişkenler gibi) ölçülebilir niteliklerle
tariflenmesine işevurukluk-operasyonelleştirme denir.
• Yarı deney (quasi-experiments) araştırma düzenlerinde katılımcılar sadece
araştırmada etkisi aranan değişken üzerinden farklılaşırlar.
• Survey araştırması çok geniş bir örneklemden fazla miktarda veri elde etmede
kullanılır.
•

Psikometrik testler belirli psikolojik nitelikleri ölçmek üzere düzenlenir.

• Post pozitivist paradigmanın altında çalışan sosyal psikoloğun önemli
sorunları vardır: Doğal geçerlilik, Deneyci beklentisi, Örneklem seçimi, İşevuruk
tarifler, Güç ve ideolojinin imcelenmemesi, Sosyal bağlamın yok sayılması ve
Araştırmacının sosyal konumu ve araştırmaya etkisi
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Bölüm Soruları
1. Tümevarım nedir?
2. Deneyselciler tümdengelimli yolu …..için kullanırlar.
3. Tümden gelim nedir?
4. Yanlışlanabilirlik nedir?
5. Hipotez nedir?
6. İşevuruk tarifleme ile yapılan nedir?
7. Değişkenlerin doğal değiştirildiği deneylere ne ad verilir?
8. Korelatif ilişkilere ne zaman bakılır?
9. Hedefin bir ya da daha fazla grubun niteliklerini tasvir etmek olduğunda
kullanmanız gereken yöntem hangisidir?
10. Survey ve ölçekler neden deneyler kadar sağlam yöntemler sayılmazlar?

CEVAPLAR
1. Tümevarım genellemeler yapmak üzere gözlemlerden çıkarımda bulunmaktır.
2. ..tümdengelimli hipoteze dayalı bir araştırma başlatabilmek..
3. Deneylenebilirliğin ya da sınanabilirliğin esas yoludur
4. Yanlışlama; teorinin beklentilerini,
sayılacağını ortaya koyacak şekilde kurmasıdır.

hangi

şartlarda

5. Deneysel şekilde sınayabileceğiniz, işlevsel (operasyonel)
edilmiş bir tahmindir.

doğrulanmamış
şekilde tarif

6. Kullanılan tüm kavramlar (değişkenler gibi) ölçülebilir niteliklerle tariflenir.
7. Yarı deney
8. Nedensel çıkarımın yapılamadığı ortamlarda
9. Survey
10. Nedensellik ilişkisi aramadığı için sağlam yöntem sayılmaz
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5. ELEŞTİREL PSİKOLOJİDE BİLGİ MODELİ ve ARAŞTIRMA
YÖNTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

Niteliksel Yöntemden ne anlamalıyız?

2.

Sosyal inşacı ve eleştirel yaklaşımlar

3.

Açıklayıcı fenomenolojik analiz

4.

Söylem analizi
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Anahtar Kavramlar
Niteliksel analiz
Metodoloji-yöntem
Gerçeklik inşası
Fenomenolojik analiz
Söylem analizi
Sosyal inşacılık
Dilin eylemi
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Giriş
Bu bölümde ana akım psikolojinin post pozitivist bilim anlayışının karşısında
eleştirel ve inşacı yaklaşımın bilim ve bilgi anlayışını ele alacağım. Hemen sonrasında
kullandıkları araştırma yöntemleri ve analizleri hakkında bilgi vereceğim.
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5.1. Sosyal Psikolojinin Eleştirel ve İnşacı Yaklaşımları: Niteliksel
Yöntemler
Niceliksel yöntemlerle niteliksel yöntemler arasındaki en temel fark sordukları
soruda aradıkları şeydir. Buna göre niceliksel yöntem araştırdığı meselede kaç tane ya da
ne kadar olduğuna odaklanan nasıl soruları sorar. Nasıl oluyor ya da nasıl olmuş sorusunun
cevabını kaç defa ya da ne kadar düzeyinde verir.
Niteliksel yöntemler ise aksine ‘ne’, ‘neden’ sorularını sorarlar. Şöyle
örnekleyecek olursam; niteliksel yöntemle çalışan araştırmacılar söz gelimi işsizler için
işsizliğin ne gibi bir anlam taşıdığı, ya da neden şiddet gören kadınların sığınma evlerinden
her seferinde evlerine geri döndükleri gibi sorular sorar. Buradaki neden sorusu niçin
anlamındadır. Ne kadar olduğu yerine olanın ne olduğuna ve niye öyle olduğuna odaklanır.
Bu soruları sorduğunuzda araştırmacı olarak miktarı değil niteliği aktaran bir metodoloji
kullanmanız gerekecektir. Bu sebeple niteliksel araştırmalarda fokus grup, mülakat
(yüzyüze görüşmeler) gibi teknikler çok sık kullanılır.
Şimdiden görebildiğiniz üzere niceliksel yöntem ile niteliksel yöntemin teknikleri,
tüm araştırmanın kendisini yönetecek metodolojide farklılaşırlar. Türkçede method
karşılığı genelde yöntem kelimesini kullanıyoruz. Ama iş metodoloji kavramına gelince
kavram kargaşası yaratacak şekilde metodoloji ya da araştırma yöntemleri diyoruz. Halbuki
metod ile metodoloji arasında niteliksel araştırma ile niceliksel araştırmayı baştan farklı
kılan bir ayırım vardır. Yani bu ikisi bambaşka iki anlam taşır. Ama tüm sosyal bilimciler
arasında da bu iki kavram birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır. Cümlenin
gelişine göre bazen metod bazen metodoloji kelimesini aynı şeye işaret etmede
kullanmaktadır (Willig, 2008). Halbuki metodoloji terimi; sadece veri toplama yöntemi ya
da soru varakası vermek, mülakat yapmak gibi, analiz yapma yöntemi demek değildir.
Bunları da içinde taşıyan, araştırma sürecine bir biçim veren geniş bir felsefi faraziyeler
grubudur. Tüm araştırmacılar felsefi bir konum ya da daha doğru bir ifade ile epistemolojik
bir konumdan hareket eder. Bu konumun bakış açısından, inceledikleri konu hakkında daha
fazla bilgi edinmeye çalışır. Geçerli bilgi olarak neyin sayılacağı hakkında varsayımlar öne
sürerler. Bu varsayımlar sosyal fenomeni anlamlandırmak üzere yazıldıkları teoriler kadar
hangi yöntemlerin kullanılabileceği, verileri nasıl toplamaları gerektiğini de kapsar (kısaca
tüm buna biz epistemoloji diyoruz).Yapılan bir araştırmayla ortaya konan bilgi, araştırmayı
yapan araştırmacının bu epistemolojik duruşu ya da konumu ile biçimlenecektir. Geçen iki
bölüm boyunca okuduğunuz niceliksel araştırmaya dayanak sağlayan post pozitivist
varsayımlar, fazlasıyla garantilenmiş muhakkak addedilen araştırma düzenleri kurar.
Dolayısıyla bilimin ortodoks kısmıdır.
Çoğu niteliksel metodoloji ise ya eleştirel teoriden ya da inşa edilen sosyal dünya
anlayışından çıkar. Kökleri bu iki büyük yaklaşımdan beslenir. Kısaca anlatacak olursam
eleştirel teori ‘gerçek’ denilenin saydam kendini gösteren nesnel bir dışsallık olmadığını
söyler, dışarıda orada duran nesnel bir gerçek yoktur. Aksine ‘gerçek’ her zaman sosyal
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kültürel ve tarihsel değerlerimizin içinde yerleşiktir ve bunlar yoluyla yorumlanandır. Etnik
kimliklerimiz, toplumsal cinsiyetlerimiz, ekonomik, sosyal konumlarımız hepsi bizim bu
‘gerçekliği’ yorumlayışımıza katkıda bulunur. Bir başka ifade ile gerçek, bu
yorumlayışlarımızdan başkası değildir 3 (Burr, 2012). Dolayısıyla bu epistemolojik
duruşun, bilimsellik argümanını nesnel bir dış gerçekliğe dayandıran metodolojilerle
uyuşan hiçbir yanı olmadığı aşikardır. Bu epistemolojik duruşta ya da metodolojik
yaklaşımda bilgi asla keşfedilecek birşey değildir. Bilgi her zaman için bağlamsaldır ve
bağlama yerleşik olandır. Araştırma da her zaman araştırmacı ile araştırmaya katılanların
ortak bir yapımı olarak görülür. Araştırmacının araştırma boyunca nesnelliği ya da kendini
dışında tutması diye birşey yoktur; merakları, soruları, arzuları vs başından itibaren
araştırmayı biçimlendirir.(Metodolojinin dünya görüşünü ve araştırma yapma süreçlerini
daha ayrıntılı okumak isterseniz bkz: Sibel Arkonaç (2014) Psikolojide Söz ve Anlam
Analizi, Ayrıntı Yayınevi,Istanbul).
Şöyle bir deneme yapalım. Sosyoloji alanında eğitim görüyorsunuz, muhtemelen
sizi bu alana çeken birtakım konular, olaylar olsa gerek. Söz gelimi ben sosyal psikoloji
alanında doktoramı yapmaya karar verdiğimde (1980 başları), aklımda tek bir konu vardı
o da çatışmalar ve kimliklerdi. Çünkü 1980 öncesi lisans eğitimimi tamamlamış biri olarak
geçmişim ve o günlerim beni ve benim gibi çoğu genci şekillendiriyordu. Kişisel,
akademik, sosyal ve siyasi geçmişiniz yapacağınız bilimsel araştırma sorularını
biçimlendirir. En başından itibaren söz gelimi ‘ben bu otoriteye itaat konusuyla
ilgileniyorum’ ya da ‘gruplar arası çatışma çözümü konusu ilgimi çekiyor’ dediğiniz andan
itibaren bu araştırmanın merkezinde bir ‘Ben’ vardır o ‘ben’ soruyu kurgular. Niteliksel
araştırmalarda o ‘ben’ denilenin, o bilenin bu kimliği her zaman çok önemlidir.
Araştırmacının kendi arkaplanı her zaman niteliksel araştırmaya ve analizine dahil edilir
(refleksiivite). Halbuki niceliksel araştırmada tüm bunlara araştırmacının tarafgirliği olarak
bakılır ve nesnel duruşunu engelleyen en büyük engel olarak işaret edilir. Bu sebeple
araştırmacının araştırılan meseleye etkisini en aza indirip kontrol altında tutmak için herşey
yapılır. Olumlu olumsuz değerlerden uzak, nötr nesnel bir araştırma ortaya koymak için
tüm ilgiler, meraklar, dahil oluşlar kontrol altında tutulur. Halbuki bu bir imkansızlıktır.
Bunlardan kurtulmak, dışına çıkmak ya da kontrol altında tutmak bir imkansızlıktır. Ayrıca
da doğal olanın, doğal akışın dışına çıkmaktır. Niteliksel araştırma bu sebeple nesnellik ya
da tarafsızlık gütmez. Bilgi anlama ve yorumlama dünyasındaki ortak bir inşadır.
Dolayısıyla araştırmacı ile araştırmaya katılanlar birlikte, incelenen konu üzerinde birlikte
bir yorum ve anlama biçimi üreterek ortaya sererler.

Hakikat anlamını gerçek anlamından farklı tutuyorum. Bu arada ilgilenenler olursa:
http://sibelarkonac.blogspot.com.tr/2015/01/bu-cografyada-oznenin-anlamin.html
http://sibelarkonac.blogspot.com.tr/2015_05_01_archive.html
3
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5.2. Açıklayıcı Fenomenolojik Analiz
Açıklayıcı Fenomenolojik Analiz ya da bilinen adı ile IPA’yı (interpretatitive
phenomenological analysis) Smith (2008) fenomenoloji geleneğinden hareketle geliştirir.
Fenomenoloji, yaşantı üzerine incelemelerle ilgilenen felsefi ve metodolojik bir gelenektir.
Husserl ve Heidegger gibi felsefecilerden etkilenmiştir. İnsanların öznel yaşantıları, kişisel
açıklamaları, belli olay ya da yaşantılara dair algıları ile ilgilenir bu esnada psikolojik
gerçekliğe dair evrensel ve nesnel açıklamalar ortaya çıkarmak gibi bir çabası da yoktur.
Beş temel özelliği vardır. Bunlar:
1.fenomenolojik- üstü kapalı küçük ayrıntılarla ve insanların yaşantılarının
nitelikleriyle ilgilenir;
2.öznel-bu yaklaşım o kişinin dünya görüşü ile ilgilenir,belirli bir fenomenle ilgili
içerden bir görüş açısı geliştirmekle ilgilenir.
3.idiyografik 4-çoğu niceliksel araştırma nomotetik 5 bir yaklaşım kullanır. Kant’a
göre nomotetik yaklaşım genelleme yapma eğilimde iken idiyografik yaklaşımım amacı
ayrıntılarıyla belirlemektir. IPA bireysel yaşantının niteliklerini ve belirli özelliklerini
yakalamaya çalışır.
4. açıklayıcı-IPA’nın açıklayıcılığı birbirine geçen iki ayrı açıklayıcılıktır. Buna
göre; insanların yaşantılarını nasıl anlamlandırdıklarını yani yapıp ettiklerimizi düşünüp
taşındıklarımızı nasıl anlamlandırıp açıkladığımızı anlamaya çalışırken araştırmacının da
bu esnada kendi açıklama düzeylerini hesaba katmasını şart koşar. Bireysel katılımcının
hayat dünyasına girebilmek, araştırmacının bu hayat dünyasını anlamaya çalışmasını
gerektirir. Bu da haliyle kendinden bir açıklamayı kapsayacaktır. Bu anlamda
araştırmacının kendisi birincil bir analitik alet halini alır, katılımcının anlam kuruşunu
anlamlandıran bir alet olur.
5. refleksif-IPA ile bir analiz yaptığımızda karşımızdaki katılımcının kişisel
hayatını anlamaya çalışırız ama bu açıklayıcı bakış açıcı bunu doğrudan ve bütünüyle
bileceğimiz anlamına asla gelmez. Bu sebeple araştırmacılar araştırmaya mutlaka kendi
konumlarını yansıtmalıdır, kendi dünya görüşlerinin yaptıkları bu araştırmaya nasıl gömük
halde olduğunu, bunun araştırmayı nasıl kurguladığını yansıtmalıdırlar.
Fenomenoloji eleştirel-realist bir yönelime sahiptir. İnsanların söylediklerinin kendi
iç dünyalarını yansıttığını varsayar ama insanların bu açıklamalarının üzerine inşa ettiğimiz

İdiyografik yaklaşım: Genel ilke ve yasalarla değil, belli bir bireysel duruma özgü olarak ve önceden
tahmin edilemeyen koşullarla açıklanabilen
5
Nomotetik yaklaşım: Genel veya evrensel yasaların, ilkelerin incelenmesiyle ya da formüle edilmesiyle
ilişkili. Bu yaklaşımda tekil bir olay yerine, davranışın altında yatan genel yasaları veya ilkeleri (örneğin
davranışın veya kişiliğin, sınıflandırma ve tahmin amacıyla kullanılabilecek olan önemli yanlarını)
belirlemek amacıyla birçok olay veya kişi incelenir ve ortak, evrensel özellikler belirlenmeye çalışılır.
4
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araştırma ister istemez kısmi olacaktır, araştırmacının açıklama faaliyeti ile yerini
bulacaktır. Bir başka ifade ile insanların anlattıkları biz araştıranların açıklamaları içinde
yerini bulur dolayısıyla kısmi olacaktır. Ayrıca bu açıklamalar ve bu açıklamalar üzerine
kurulan araştırma her zaman sosyal kültürel bir bağlamda gerçekleşir. Ya da şöyle
söyleyeyim tüm anlam kuruşlarımız ve de ortaya serdiğimiz anlamlar; ilişkilerimizde, aile,
okul, işyeri gibi sosyal kurumlarla ilişkilerimizde sosyal bağlamlarda karşılıklı etkileşerek
inşa edilir. Bir örnek verelim: sözgelimi öğrencilerin kopya çekme yaşantılarını anlamak
istiyorsunuz. Araştırmacı olarak bunu anlamanız için öğrencilerin kopya çekme eylemini
ve anlamını hangi bağlamlarda ele aldığını dikkate almanız gerekir. 2014 yılında yaptığım
(yayınlanmamış) bir araştırmamda, öğrenciler kopya çekmeyi suç olarak görmüyorlardı.
Yani kopya çekme eyleminin sosyal bağlamı suç ya da suç işlemek değildi. Öğretim üyeleri
ise tam tersine gözden kaçırdıkları yakalayamadıkları ya da önleyemedikleri suç olarak
anlamlandırıp bu suçu konuşuyorlardı. Dolayısıyla taraflardan biri suç içinden konuşurken
diğeri bunun dışında kalıyordu.
IPA ile bir araştırma nasıl yürütülür? Araştırmacı burada niceliksel araştırma
verilerine göre çok ayrıntılı ve hacimli verilerle baş başadır. Genellikle katılımcıları ile
yüzyüze görüşerek ses kayıtlarını alır. Sonra bu ses kayıtlarını son derece ayrıntılı bir
şekilde yazıya döker. Yazıya dökülen konuşmada katılımcının yaşantısını aktarışında
kendini tekrar eden anlam kalıplarını ve bağlantı kuruşlarını arar. Bunu nasıl yaptığını pek
de ayrıntılara girmeden şöyle anlatayım:
1. yazıya dökülmüş olan görüşmeyi defalarca okuyun. Bu esnada ilginizi çeken
noktaları, düşünce ve sözleri kenara not alın. Diğer bir tarafa da sizin bunları açıklayan
fikirlerinizi yazın.
2. birkaç kere okuduktan sonra katılımcınızda dikkatinizi çeken cümlecikleri,
yaşantısını aktarırken kullandığı dilin dokusunu, niteliklerini göz önünde
bulundurmaya başlayın ve not alın. Katılımcıların açıklamalarındaki benzerliklerin ve
gerilimlerin neler olduğunu takip etmeye çalışın. Gerginlik ve benzerlik nasıl
kuruluyor, sözgelimi bir önceki ifadesinde benzer bulduğunu bu sefer buluyor mu ya
da gerginlik ya da gerilim noktasına nasıl çekiyor. Söz gelimi görüşmenin başlarında
ben hiç pişmanlık duymadım diyen katılımcının görüşmenin ilerleyen kısımlarında
sevdiklerini incitmekten pişman olduğunu söylemesi gibi. Burada araştırmacının
açıklayıcı ya da yorumlayıcı dediğimiz görevi, bu ters düşmeleri, zıtlıkları
anlamlandırmaktır.
3. Her katılımcıda yazdığınız başlangıç düzeyindeki kodlamaları listeleyin sonra
aralarında bağlantı arayın ve yine açıklamalardaki benzerlikler ve gerginlikler üzerinde
kümeleyin. Bu şekilde oluşturmaya çalışacağınız kategorileri sürekli verilere geri
dönerek doğrulamaya çalışın.
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4. Bu kategori listelerinden, verilerden ortaya çıkacak üst başlıkları ve alt
başlıkları kurmaya başlayın.
5. Tüm yaptığınız görüşmeler için bu döngüyü döndürün ve ortaya çıkan
başlıkları birbirleriyle karşılaştırın. Neticede elinizde tüm verilerinizi kuşatıcı temalar
çıkana kadar bu işleme devam ediniz.

5.3. Sosyal İnşacılık: Söylem Analizi
Sosyal inşacılık bugün artık bugün söylem analizi (Edwards ve Potter, 1992;
Edwards, 2012; Potter, 2010, 2012), söylemsel psikoloji (Wetherell, 2001, 2008, 2012;
Harré, 1998), eleştirel söylem analizi (Fairclough, 2009; van Dijk, 2009; Wodak ve Meyer,
2009) ya da eleştirel psikoloji (Parker,2007, 2009; Parker ve Burman, 2008); gibi ayrı
başlıklar altında gördüğümüz bir şemsiye başlıktır(Burr, 2012). Bu şemsiye başlık altında
onları bir araya getiren, modernist psikolojiye karşı hepsinin en baştan kabul ettiği ve
paylaştıkları belli varsayımlardır. Arkaplanlarında post modernist anlayışa uygun bir
şekilde çok disiplinlilik yatar. Fikirlerini bir dizi kaynaktan, eleştirel edebiyattan, insan
bilimlerinden ve feminist çalışmalardan, Foucault ve Derrida gibi Fransız post
yapısalcılardan almaktadırlar.
Paylaştıkları bu varsayımlar eleştirel teorinin varsayımlarının da ötesindedir.
Fenomenolojinin eleştirel realist duruşuna karşılık söylem analistlerinin büyük bir kısmı
eleştirel görececi/rölativist duruşa sahiptir. Gerçeklik ile ilgili varsayımları da bu eleştirel
görece zeminden çıkar . Bu varsayıma göre gerçeklik diye bildiğimiz, özellikle sosyal
gerçek dediğimizin şeyin kendisi bizzat kurgudur. Bizim sosyal gerçekliğe dair kendi
inşalarımızdır. Gerçek dediğimiz her zaman dünyaya bakış açımızın bir kurgusudur.
Yaşımız, cinsiyetimiz, sosyal statümüz, ekonomik düzeyimiz, etnik kimliğimiz, politik
inançlarımız vs gibi sosyal duruşlar içinde inşa ettiğimiz sosyal ve bireysel
gerçekliklerimiz vardır. Dolayısıyla dışımızda, nesnel bir şekilde gözleyebileceğimiz bir
dünya gerçeği yoktur. Nesnel bir dış bir dünya yoktur bunun yerine sosyal olarak inşa
edilen birden fazla gerçek vardır. Bu sebeple bir araştırmada sadece araştırmacının keşf
edeceği ya da nesnel olarak gözlemleyebileceği bir gerçeklik yoktur. Bunun yerine hem
araştırmacının hem de katılımcının bilfiil dahil olacağı bir sosyal gerçeklik inşası vardır.
Yani bir araştırmacının post pozitivistlerin anladığı anlamda bir nesnel duruşu olamaz
aksine her araştırma her zaman için büyük ölçüde özneldir her zaman nasıl üretildiğini
sorgular.
Ana akım psikolojinin görüşüne göre ister biyolojik/genetik ister çevre tarafından
verilmiş olsun, kişinin içinde onu tarif eden, keşf edilebilir bir doğası vardır, onu öyle kılan
bir öze sahiptir. Bu durumda genelde pek değişmeyen kişilik yapılarımız, patolojik
yapılarımız vardır. Sosyal inşacılar ise tersine insanların ve olayların içinde onları
belirleyen bir öz olmadığını öne sürer (anti-essentialist). Böyle bir belirleyici öz ya da esas
yoktur, çünkü insanların, önceden verili herhangi bir doğası yoktur. Hepsi sosyal süreçlerin
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ürünüdür (bir kişiliğimiz olduğu iddiası gibi). Peki benim benden anladığım nedir? ya da
tutarlı bir benlik duygum nasıl meydana gelmektedir? Sosyal inşacılar bu öznellik ya da
benlik fikrini ilerleyen bölümlerde ele alacağımız üzere kendimiz hakkında anlattığımız
hikayelerde, narasyonlarda inşa edildiklerini söyler. ‘Siz kimsiniz?’diyen birine İstanbullu
olduğumdan, Istanbul Üniversitesinden emekli bir akademisyen olduğum, kadın
olduğumdan bahsederek anlatmaya başladığımda özne pozisyonlarımı kullandığım bir
strateji kullanmış olurum. Ya da bir dizi hikayeleştirme ile anlatırım: ne zaman
akademisyen olmaya karar verdim, niye erken emekli olduğumu anlattığım bir strateji
kullanırım. Kendimizi anlatmakta kullandığımız bu iki strateji ağızımızı açtığımız andan
itibaren bizi sosyal bir bağlam bir tarihçeye ve anlatıya yerleştirir. Bu da bizde ve
karşımızdaki kişi de bir çizgiyi takip eden bir tutarlılık, tutarlı bir benlik anlayışı örmeye
başlar.
Sosyal inşacı metodoloji denilence akla her zaman söylem analizi ve varyasyonları
gelir (Arkonaç, 2014). Söylem başlığı altında toplanan tüm yaklaşımlar dili bir eylem
olarak görür bu sebeple dilin eylemini inceleme nesnesi olarak kullanırlar. Buna göre bir
gazete yazısı ya da bir telefon konuşması veya bir bildiri ama çoğunlukla konuşma eylemi
anlam üreten bir eylemdir; üreten ve inşa eden bir eylemdir (Wetherell, 2001;Taylor, 201).
1990’ların sonuna gelindiğinde sosyal psikoloji tabanlı ya da psikoloji tabanlı söylem
analizi çalışmaları konuşmanın eylem yönelimine odaklanan söylemsel psikoloji ile
konuşmada güç, söylem ve konumlandırma üzerine odaklanan eleştirel söylemsel
analizciler vardır.(Arkonaç, 2014) Bu sonuncu grup söylem güç ve ideoloji üzerindeki
hassasiyetleri ile bilinirler. Bu araştırma grubunun kullandığı söylem analizi versiyonu
genellikle Foucaultcu söylem analizi olarak bilinir. Bir diğer araştırmacı grubu Foucaultcu
söylem analizi versiyonundan pek farklılaşmamakla birlikte daha mikro düzeyde
analizlerini yaparlar. Sözgelimi söylem analizini açıklayıcı repertuarlar kavramı
çerçevesinde ele alırlarken güç ilişkilerini ideolojik ikilemler ve özne konumları
çerçevesinde analiz ederler. (Wetherell, 2001,Edley, 2001). Edley (2001) bu çalışma
alanına eleştirel söylemsel psikoloji adını vermektedir. Bu kısımda size esas olarak bu
eleştirel söylemsel psikolojinin temel metodolojisini aktaracağım. (Söylem çalışmaları,
sosyal psikoloji ve insana bakış açısını ayrı bir bölümde ele alacağım).
Önce Nil Karaibrahimgil’in kendi yazıp bestelediği “Pırlanta” şarkısının sözlerini
bir kere daha okuyunuz:
“Sağ eller havaya, pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya”

Bu sözlerle Nil Karaibrahimgil bir kadın tarif etmektedir: tek taşını kendi alan
kadın. Bu sözleri duyduğunuzda tek taşını kendi alan kadın ya da almayan kadın veya ona
tek taş bile alınmayan kadın vs tüm bu sözlerin çağrışımları zihninizi dolduracaktır. Bu
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çağrışımlar size çeşit çeşit kadın tiplemesi taşıyacaktır;güçlü, zayıf, akıllı, saf, aciz kadınlar
gibi. İşte dil tam da bu anlamda hem bir işleve hem de bu işlevi yürüttüğü bir bağlama
sahiptir. Bir tür eylemdir. Okuduğunuzda duyduğunuzda ya da söylediğinizde size ve
karşınızdakine bir izlenim yaratır; belirli bir sosyal gerçekliği inşa eder: ‘tektaş yüzüğünü
bile kendi alan kadın’. Bu kadın olmaya dair nesnel bir gerçekliğin temsil edilişi değildir
belirli bir amaca hizmet eden bir anlam inşasıdır: ‘tektaş yüzüğü bile kendi başına alıp
kendi parmağına kendisi takacak kadar güçlü ama yalnız, bir modern kadın’ Söylem
analizinin bakış açısından bakıldığında dilin eylemi bireysel bir eylem değildir yani sizin,
onun, diğerinin kendiliğinden gerçekleştirdiği bir eylem değildir. Aksine dil sosyal bir
uygulama neticesi sürekli kurgulanan, inşa edilendir (Parker, 2005). Bu sebeple de anlam
sürekli dilin eylemlerinde döne döne inşa edilir. Ana akım psikolojinin dil anlayışının tam
tersine dil artık bir ifade aracı değildir. Yaşantıları düşünceleri aktaran bir araç değildir.
Dil gündelik hayattaki uygulamaları hem üretendir hem de bu gibi uygulamalar tarafından
üretilendir. Modern kadın dilinin üretilmesi kadar modern kadın kimliğinin ürettiği dil gibi.
Yine bu şarkı sözlerine geri dönecek olursak modern kadın, tek taşını kendi alan
kadın, kadın gibi terimleri ve kavramları şarkı sözlerini dinlerken ya da diğerleri ile
konuşurken bir arkaplan terimler repertuarından çekip alarak kullanırız. Yürüttüğümüz
konuşma esnasında anlamları bu repertuarlar içinden kurarız (Edley, 2001) dolayısıyla
inşa edeceğimiz anlamlar sözgelimi Türkçe konuşanların Kadın kimliği ya da yalnız ve
güçlü kadın hakkında kurabilecekleri anlamlar bu repertuar kadar olacaktır. Çünkü
konuştuğumuz dilde o kişi , olay ya da nesne ile ilgili daha önceden inşa edilen anlam kadar
tercih edebileceğiniz anlam inşaları olacaktır. O güne kadar kurgulanmamış bir anlamı o
repertuar içinden çekip çıkarmanız mümkün değildir. Ayrıca bazı anlam inşaları bu
repertuarlar içinde baskındır hegemoniktir. Sözgelimi modern kadın kimliği söylemi size
bu repertuar içinde üniversite mezunu olduğunuz halde çalışmayı erkeklere bırakma tercihi
yaptırtmayacaktır. Böyle bir argümanı kuramayacak kadar sizin okumuş kadın olarak
çalışan kadınlığınız normalleştirilmiş ve doğallaştırılmış anlam inşaları haline gelmiştir.
Yine şarkı sözüne dönecek olursak; Nil Karaibrahimgil’in kendini kadın olarak
konumlandırdığı bir yerden bahsetmemiz gerekmektedir. Özne olarak pozisyonu.
Okuduğunuz metnin size hitabında ya da sizin bir başkasına hitabınızda ya da bir
başkasının size hitabında kısacası her türlü dilsel eylemde, karşılıklı bir hitap ediş vardır.
Her seferinde konuşanların birbirlerini çağırdıkları pozisyonlar-konumlar vardır. Bir dost
meclisinde psikolog olduğunuzu öğrenen kişiler size oradakilerden biri olmanız yerine bir
bilen, psikolog kimliğinize seslenecektir. Bu özne konumlarından kaçınamaz ve bu
kimlikler yani özne konumlarından konuşmaya başlarız. her kestirip atışınız yani
çağrıldığınız konuma gelmemeniz karşı taraftan bir itiraz ya da gücenme vs.
karşılanacaktır. Ama eğer söylemin çağırdığı bu özne konumuna direnmez kabul edersek
bu sefer bu konumun taşıdığı mecburiyetlere ve haklar sistemine kilitleniriz. Deminki
örnekte bizden psikolog olduğumuz için cevaplar bekleyen kişiye cevap vermek zorunda
kalırız (Arkonaç, 2014).
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Söylemsel yaklaşımlar gücü, güçlü olanların ellerinde tuttukları ve bu suretle
yığınlar üzerinde baskı kuran bir kuvvet olarak görmez. Bunun aksine güç, kendine özne
konumları kuran çoklu söylemsel uygulamalardır. Sözgelimi Türkiye devlet
üniversitelerinde hâkim olan “demokratik eğitim” söylemleri içinde, sizin ne
olabileceğiniz ve nereye kadar bunu sürdürebileceğiniz bu söylem tarafından üretilen
konumlara göre belirlenir. Nihayetinde kararı verenin dekanlık yönetimi ve öğretim üyeleri
kurulunun olması sebebi ile sizin öğrenci konumunuz, fikri sorulan ama kararları
etkilemeyen olarak belirlenir ve size buradan “demokratik eğitim” adına hitap edilir.
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1. UYGULAMA
Açıklayıcı Fenomenolojik Analiz (IPA) ile kısa bir alıştırma:
1.ADIM
Aşağıda Bayan V ile yapılan bir mülakattan bir parça okuyacaksınız. Bayan V’nin
kocasına Alhzemier tanısı konmuş. Karşısındaki danışmana bu hastalığın başlangıcında
olan kocasını ve ilişkilerini anlatıyor.
Yukarıda size anlattığım IPA veri analizi basamaklarını kullanarak, görüşmeden
bu alıntıyı kodlayın ve bu kodların nasıl tema /başlık haline gelebileceğine dair birkaç
başlangıç kabilinden fikir üretin.
Bayan V
: Dün gece kocamın yatmaya hazırlanmasına eşlik ettim,
bıraktığımda gece boyu uyumaya hazır gibi görünüyordu. Bu yüzden
bilgisayarı kontrol etmek için aşağı indim. Kısa bir süre sonra
merdivenlerden “o buradaydı” diyen bir ses duydum. Sorumun
üzerine; bir adamı misafir edip etmediğimi kontrol ettiğini söyledi.
Gerçekten bir ses duyduğunu ve neler olduğunu kontrol ettiğini
söyledi. İki veya üç defa bu oldu ama aylardır değil. Aynı zamanda
yorgun olduğumu bildiğini, yatakta olmadığım için endişelendiği ve
bir adamla birlikte olduğumdan emin olduğunu söyledi. Ona neden
akşamın 8’inde yatmadığımı açıkladım ve aynı zamanda bir ilişkim
olduğunu düşündüğü için hayal kırıklığına uğradığımı söyledim.
Neden kendini eksik hissettiğini ve güvensiz olduğunu anladım. Ama
bizim evliliğimizde güvensiz olmamalıydı. Sanırım onun muhakeme
gücünden fazla şey bekliyorum. Bu gece konuştum, özür diledi ama
bu tekrarlanmayacağı anlamına gelmiyor. İyi geceler dediğimde
“hayatımızın bu hale geleceğini hiç düşünmediğini biliyorum” dedi.
Steve, benim kocam yorulmayan, acı duymayan güçlü biriydi, onu hiç
böyle hayal etmezdim. Fakat hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Ne
kadar süreyle ona bakabileceğimi doğrusu merak ediyorum.
(Harré, Moghaddam, Cairnie, Rothbart, ve Sabat, 2009).
2.ADIM
• Analizi yürütürken size yardımcı olacak şu sorulara cevap arayın:
• Alıntıyı baştan sona iki üç defa dikkatlice okuyun. Aklınıza gelen ilk fikirleri bir
kenara yazın.
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• Alıntıyı kodlamaya başlayın,metinde anlam birimleri arayın, Bayan V’nin
kocası, hastalığı ve evliliği ile ilgili anlattığı yaşantılara özellikle dikkat edin
• Metin içinde herhangi bir bağlantı ya da zıt düşme arayın ve notunu alın.
• Ortaya çıkabilecek açıklayıcı ya da tematik başlıklar sizce neler olabilir?
• Bu tür veriden sizce daha ne gibi başka temalar çıkabilir?
• Aynı başlık altında yapılmış olan görüşmelerde başka neler arardınız?

2. UYGULAMA
Söylem Analizi ile bir alıştırma
Kürt meselesini konuşan bir Kürt kökenli katılımcı ile görüşmecinin mülakatından
alınan bu kısmı okuyunuz.
1.E: yani ergenekonu yönetenleer şu anda bazı güçleri türkiyeye hakim
olanları yönetiyo mu yönetmiyo mu yani çok böle ııı (
) karmaşık bişey
aslında
2.M: bu dış güçler dediğin kim olabilir
3.E: kim olabilir
4.M: ya sence kim
5.E: amarika diyoz biz ama amarika içerisinde amarikaya yani hakim olan (
…) kişiler de olabilir farklı kişiler de olabilir yani
(Arkonaç, 2012)
Dış güçler üzerine mülakatçı ile katılımcı arasındaki 2.sıra alıştan 5.sıra alışa kadar
geçen karşılıklı konuşmaya odaklanın ve mülakatçının onun görüşünü sorduktan sonra
katılımcının ‘biz’ görüşüne geçtiğine dikkat edin.
•

Mülakatçı ‘ya sence kim’ diyerek katılımcıyı neye zorlamış olabilir?

•

Katılımcı neden sizce ‘amarika diyoz biz’ diye cevaplamış olabilir?

•

Buradaki özne pozisyonu sizce neden kaydırılmış olabilir?

•

Sizce bu soruda işaret edilen zamir ile cevaptaki zamir neden farklı
kurgulanmış olabilir ?

•

Sıra alışlarda 2. ile 4. sıra alış sırasında olanları tarif etmeye çalışın sizce
katılımcının cevabı neden hemen gelmiyor bu esnada neler olmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Çoğu niteliksel metodoloji, ya eleştirel teoriden ya da inşa edilen sosyal dünya
anlayışından çıkar.
• ‘Gerçek’ her zaman sosyal kültürel ve tarihsel değerlerimizin içinde yerleşiktir
ve bunlar yoluyla yorumlanandır.
•

Bilgi her zaman için bağlamsaldır ve bağlama yerleşik olandır.

• Fenomenoloji, yaşantı üzerine incelemelerle ilgilenen felsefi ve metodolojik
bir gelenektir. İnsanların öznel yaşantıları, kişisel açıklamaları, belli olay ya da
yaşantılara dair algıları ile ilgilenir
•

Fenomenoloji eleştirel-realist bir yönelime sahiptir.

•

Sosyal inşacılık şemsiye başlıktır

•
yatar.

Arkaplanlarında post modernist anlayışa uygun bir şekilde çok disiplinlilik

• Fenomenolojinin eleştirel realist duruşuna karşılık söylem analistlerinin büyük
bir kısmı eleştirel görececi/rölativist duruşa sahiptir.
• Sosyal gerçeklik dediğimizin şeyin kendisi bizzat kurgudur. Bizim sosyal
gerçekliğe dair kendi inşalarımızdır.
• İnsanların ve olayların içinde onları belirleyen bir öz olmadığını öne sürer
(anti-essentialist).
• Dil sosyal bir uygulama neticesi sürekli kurgulanan, inşa edilendir Yaşantıları
düşünceleri aktaran bir araç değildir.
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Bölüm Soruları
1. Niceliksel yöntemlerle niteliksel yöntemler arasındaki en temel fark nedir?
2. Niceliksel yöntemler araştırdıkları meselede ne gibi sorulara odaklanır?
3. Ne kadar yerine ne olduğuna odaklandığınızda hangi yöntemle çalışmanız
gerekecektir?
4. Metodoloji terimini açıklayınız.
5. Postpozitivist varsayımların kurdukları araştırma düzenleri nasıldır?
6. Niteliksel yöntemde araştırmacı araştırma ilişkisi nasıldır?
7. Fenomenoloji neyle ilgilenir?
8. IPA’nın açıklayıcılığını anlatınız
9. Sosyal inşacıların gerçeklik ile ilgili duruşu nedir?
10. Söylem analizine göre dil nasıl bir eylemdir?

CEVAPLAR
1. Sordukları soruda aradıkları şeydir.
2. Kaç tane ne kadar olduğuna odaklanan nasıl soruları sorarlar.
3. Niteliksel yöntemle
4. Araştırma sürecine bir biçim veren geniş bir felsefi faraziyeler grubudur.
5. Fazlasıyla garantilenmiş muhakkak addedilen araştırma düzenleridir
6. Araştırma her zaman araştırmacı ile araştırmaya katılanların ortak bir yapımı
olarak görülür. Araştırmacının araştırma boyunca nesnelliği ya da kendini dışında
tutması diye birşey yoktur.
7. İnsanların öznel yaşantıları, kişisel açıklamaları, belli olay ya da yaşantılara
dair algıları ile ilgilenir.
8. Birbirine geçen iki ayrı açıklayıcılıktır. Buna göre; insanların yaşantılarını
nasıl anlamlandırdıklarını yani yapıp ettiklerimizi düşünüp taşındıklarımızı nasıl
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anlamlandırıp açıkladığımızı anlamaya çalışırken araştırmacının da bu esnada kendi
açıklama düzeylerini hesaba katmasını şart koşar.
9. Gerçeklik ile ilgili varsayımları eleştirel görece zeminden çıkar. Bu varsayıma
göre gerçeklik diye bildiğimiz, özellikle sosyal gerçek dediğimizin şeyin kendisi bizzat
kurgudur. Bizim sosyal gerçekliğe dair kendi inşalarımızdır.
10. Bireysel olmayıp, sosyal bir uygulama neticesi sürekli kurgulanan, inşa
edilendir
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6. SOSYAL DÜNYANIN İNŞASI: BİLİŞSEL DÜNYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Dış dünyadan zihne giren malumatın işlenmesi
• Malumat prosesleme yaklaşımı
• Bilişsel psikoloji ve biliş kavramı
• Stratejik prosesleme
• Şematik kodlama
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Anahtar Kavramlar
• malumat prosesleme
• biliş
• stratejik prosesleme
• stereotipleme
• kategorizasyon
• şema
• senaryo
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Giriş
Psikologlar ve tabii sosyal psikologlar felsefenin en eski bir o kadar da temel
sorusunun peşindedir: ‘İnsanlar sosyal dünyaya dair bilgileri içeri, iç dünyalarına ya da
zihinlerine nasıl alırlar?’ ‘Bu bilgileri zihinlerinde nasıl anlamlı kılarlar, diğer insanlarla
etkileşimlerinde nasıl kullanırlar?’ Bu bölümle birlikte insanoğlunun zihin süreçlerine
giriyoruz. Sosyal psikologlar bu konu ile çok eskiden beri ilgilenmekle birlikte, kabul
ettikleri bilimsel yönteme uygun çalışmalar 1950’li yılların sonuna kadar beklemek
zorunda kaldı. Zihnin gözlenebilirliği meselesi ve deneylenebilirliğin egemen bir yöntem
halini alması zaman aldı (Arkonaç, 2015). 1950’li yıllarda bugün adına Bilişsel Devrim
denilen hareketle (Harre, 1998) psikologlar, verilen uyaranla gösterilen davranış arasında
zihinde neler olup bittiğini bilimsel olarak inceleyebileceklerini öne sürdüler. Post
pozitivist bilgi anlayışı ile hareket eden bilişsel psikologlar zihni dolaylı bir yoldan
inceleyebileceklerini söylüyorlardı. Yani zihinde olup bitenin izini gözlenebilir davranış
üzerindeki performası üzerinden değerlendireceklerdi. Bugün bilişsel psikolojinin
psikolojiye kazandırdığı çok zengin bir yaklaşıma, teoriye ve zihinsel dünya ile ilgili zengin
bir bilgi kaynağına sahibiz. Sosyal psikolojinin, nedensel atıflar, stereotipleme ve tutumlar
gibi bir çok araştırma alanında kullanılan teorik çerçeve bu bilişsel yaklaşımdan
türetilmektedir.
İşte bu bölümde insanların sosyal dünyanın bilgilerini nasıl edindiklerini, farklı
sosyal bağlamlarını nasıl algılayıp tanıdıklarını ve nasıl anladıklarını açıklamaya çalışan
deneysel sosyal psikologların çalıştıkları konu başlıklarına ve araştırmalarına yakından
bakacağız. Bunun için önce, insanın sosyal dünyayı nasıl anladığını açıklamaya çalışan ilk
ve oldukça etkili olmuş olan malumat prosesleme modellerini ele alacağım. Sonraki
kısımda ise sosyal bilişe kayacağız. Dış dünyayı algılayışımız ve onu anlamlı kılışımız
zihnimizde işleyen bilişsel süreçlerin ve bilişsel yapıların bir neticesi olarak ortaya çıkar.
Bunu tek tek ele alacağız.
Şimdi dış dünyadan gelen, çarpan uyaranların içeride nasıl algılanıp
anlamlandırıldığı açıklamaya çalışan ilk bilişsel model, malumat prosesleme modelleri ile
işe başlayalım.
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6.1. Malumat Prosesleme Modelleri
Sabah işe gitmek üzere sokağa çıktığınızda sizin gibi bir sürü insan da işine ya da
okuluna, gitmektedir. Onları hemen fark edersiniz; otobüse koşan bir kadını, kuyruktaki
yerini kaptıran genci, vapurda gazetesini okuyup sabah çayını içen adamı, otobüsün yine
geç geldiğinden şikayet eden kadını hepsini seyredersiniz. Seyrederken yaptığımız
gözlemektir. Hareketleri, davranışları, tavır ve tutumları gözleriz. Otobüse son dakikada
yetişen kadının telaşını, kuyrukta yerini kaptıran gencin homurdanışını, otobüsün geç
gelmesinden şikayet eden kadının sinirli halini, vapurda çayını yudumlayan adamın
gazetesine dalışını gözlersiniz.
Bu sırada yaptığınız tek şey seyretmek ve gözlemek değildir, gözlediğiniz davranış
ve tutumlar hakkında birtakım izlenimler oluşturmaya başlarsınız. Çay içen adamın esnaf
olabileceğini, otobüsten şikayet eden kadının memur olabileceğini düşünürsünüz.
Seyrettiklerinizden elde ettiğiniz ipuçlarını toplar ve kim oldukları, neden böyle
davrandıkları hakkında varsayımlarda bulunursunuz. İnsanlar zamanlarının büyük bir
kısmını diğer insanlar hakkında izlenimler oluşturmakla geçirir. Tanıştığımız,
gördüğümüz, bize anlatılan yada televizyonda seyrettiğimiz insanlar hakkında birtakım
izlenimler oluştururuz. Bu izlenimleri diğerleri ile paylaşır ve nasıl hissedip nasıl hareket
edeceğimize karar verme zemini olarak kullanırız.
İnsanlar diğer insanlar hakkında izlenimlerini nasıl oluşturur? Bize haklarında
anlatılanlar vardır, duyduklarımız vardır, diğer başkalarının o insan için düşündükleri
vardır. Peki, biz bütün bu bilgileri nasıl bir araya getirip o insan için bir izlenim ediniyoruz?
O sırada olup bitenler nedir? Asch (1946) ilk izlenimlerin nasıl oluştuğunu izlenim
oluşturma modeli ile açıklar. Asch’in geliştirdiği modele göre, insanlar bir diğer kişi ile
ilgili bir izlenim geliştirdiklerinde manidar nitelikleri söz gelimi sıcak samimi oluşlarını,
diğerleri gölgede kalacak şekilde en öne çekerler. Karşımızdaki kişi için bir izlenim
oluştururken bazı kişilik özellikleri, söz gelimi sıcak biri ya da soğuk biri olması daha ağır
basar ve diğer vasıfların ağırlığı pek olmaz Buna göre eğer bir insanı ‘sıcak biri’ olarak
görmüşsek hakkında daha olumlu vasıfları bir araya getirerek izlenim oluştururuz. Sıcak
birinin söz gelimi cana yakın olduğunu da ekleriz ama mesafeli biri olarak tanımlamayız.
Daha sonraları Rosenberg ve arkadaşlarının 1968’deki araştırma sonuçları, izlenim
oluşturmanın bundan daha da karmaşık olduğuna işaret etmiştir
Asch çalışmasında ayrıca bir de, katılımcılarına verdiği listede sıraladığı sıfatların
soğuk sıcak gibi niteliklerinin geliş sırasının, izlenim oluşturmada etkili olduğunu
görmüştür. Buna göre listede verilen sıfat listesinde ilk sıralarda yer alan özellikler
izlenimin oluşmasında daha etkiliydi. Asch buna öncelik etkisi demektedir. Eğer bütün
olumlu vasıflar listenin başlarında yer almışsa, olumsuzların listenin başında yer almasına
oranla izlenim daha tercih edilir bir kişilik olmuştur. Yapılan araştırmalar, insanların karar
vermeleri sırasında zamanları kısıtlı ya da az ise ve de doğru kararın verilmesi pek de
önemli değil ise bu öncelik etkisinin daha güçlü şekilde kendini gösterdiğine işaret
etmektedir (Krugulanski ve Freund, 1983). Öncelik etkisi hep gözlenir. Ama bu etkinin tam
tersi de söz konusudur. Özellikle, denekler yorgun ve dikkatleri dağılmış ise sonralık etkisi
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ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte öncelik etkisi daha sık rastlanan bir etkidir, bu sebeple
ilk izlenimlerin önemli olduğu söylenir.
Deneysel araştırmalar, insanların aksine bir bilgiye sahip değiller ise diğerleri
hakkında olumlu izlenim edinme eğiliminde olduklarını öne sürecek bulgular vermektedir.
Ama olumsuz bir bilgi bu etkiyi bozabilmektedir. İyi izlenim hemen kötüye
dönebilmektedir (Fiske, 1980). Dahası olumsuz izlenim oluştuktan sonra değişmesi pek
kolay olmamaktadır. Bu sebeple izlenim oluşturmanın bir de olumsuz tarafgir oluşu
vardır.

6.2. Biliş
1960’larda iletişim ile ilgili teoriler malumat prosesleme modellerine dayanıyordu
ama 1970’ler de iletişim konusu psikolingüistik teoriye kaymaya başladı. Bu kayış aslında
o sıralar deneysel temelli postpozitivist psikolojinin bilişsel teoriye genel olarak kayışıydı.
Post pozitivist bilim anlayışı içinde insana ve zihinsel süreçlerine bilişsel temelli ve bilişsel
kaynaklı bakan bu görüş açısı, bugün bilişsel psikoloji başlığı ile bilinir. Sosyal
psikolojinin sosyal biliş çalışmaları da bu genel bilişsel psikoloji modellerinin fikir ve
teorilerine dayanır.
Öyleyse başlangıç olarak soralım biliş nedir? Buna bir tanımla cevap vermek yerine
açıklayarak anlatmaya çalışayım. İnsanın zihin dünyasına malumat (information) dış
dünyadan gelir, ama olduğu gibi gelmez yani ayna gibi yansımaz. Yeni gelen eskiden
gelmiş olanlarla birlikte işleme sokulur ve yeniden inşa edilir. Dolayısıyla insanın zihin
dünyası sürekli bir inşaa halindedir. Bu inşaatın mimarı ise kişinin kendisidir (Markus ve
Zajonc, 1985). Bu arada hatıralar, duygular, eskiden öğrenilenler, duyduklarımız,
gördüklerimiz her biri zihnimize sürekli malumat akıtır. İşte bütün bu malumatın işlendiği
faaliyet takımına biliş adı veriyoruz. Bu faaliyet, gelen uyaran ile çıkan tepki arasına giren
çok sayıda basamakta gerçekleşir. Dışardan gelen malumat bu çeşitli basamaklarda işlenir.
Bilişsel psikolojinin kurucu babası Ulrich Neisser, (1966) bilişi-kognisyonu bir bilme
faaliyeti olarak tarif eder. Gelen malumat alınır, düzenlenir, bilinir hale gelir ve sonucunda
bilgi (knowledge) ortaya çıkar. Gelen malumat bilgi haline gelene kadar algı, hafıza,
düşünce ve dil gibi süreçler tarafından işleme tutulur. Bütün bu işlemler birbirine çok sıkı
örülü ve birbirine gömülü bir vaziyette gerçekleşir sözgelimi bilgi hafızadan ve düşünce
çıkarımlarından gelir. Bu işlemler birbiriyle etkileşim halindedir, biri diğerini takip eder ve
diğer birini önceler. Aşağıdaki şekilde bu sistemin işleyişi şematik olarak gösterilmektedir.
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Dış Dünya
Uyaranlar

Duyular

Uyaranın işlendiği bilişsel sisteme giriş
Gelen malumat

Algı, Hafıza, Dil,Düşünce süreçleri tarafından yeniden düzenlenir

Bu sırada
algı çarpıtılır

Dış dünyaya dair gerçekle ilgili bir temsil kurulur
ve
Bilgi inşa edilir

Biliş birincil olarak dış dünyadaki nesneyi içeri taşıma faaliyetidir. Bu nesne onu
algılayan organizmanın dışında olan karmaşık ya da değil ama onun duyu organlarına
çarparak içeri girendir: bir ışık, bir kedi, bir araba, bir başka insan da nesnedir. Nesnelerin
farklı olması bilişsel kuralların işleyişini etkilemez, belirlemez hepsinde aynı işler.

6.3. Genel olarak Biliş Teorisi
Neisser (1966) malumat prosesleme modelinin insan düşüncesine çok mekanistik
bir pencereden baktığını öne sürmüştü. Bütün yaptıkları duyuları yoluyla gelen malumatı
almak, belli şekillerde bu malumatı işlemek ve sonra bir tepkide bulunmaktır. Neisser
(1966) yeni bir bilişsel psikoloji dizayn eder ve bu modelle bu mekanistik insan imajına
karşı durur. Bu yeni biliş modeli ile Neisser mekanistik insan imajı yerine insanın son
derece stratejik işleyen zihinsel kapasitesini odak noktasına taşır. Buna göre insan, dünyaya
dair son derece karmaşık imaj ve modelleri inşa eder; bu modelleri, düşünce süreçlerini ve
stratejik malumat işleme yollarını kullanarak inşa etmektedir.
Dış dünyadan gelen uyaranlar büyük ölçüde gözümüzden kulağımızdan geçerek
gelirler buna duyusal girdiler deriz. Neisser dışarıdan içeriye giren bu duyusal verilerin
(ışık, ses vs) zihin dünyasında bilişsel düzeyde hem aşağıdan yukarıya hemde yukarıdan
aşağıya dediğimiz iki şekilde işlendiğini öne sürer. İnsanların algıladığı, anladığı ve
birbirleriyle etkileştikleri dünya bu iki rotanın bir ürünüdür: dünyadan malumatın alınması
ile bu gelen malumatın hafızada depolanan ilgili eski bilgilere dayandırılarak açıklanması.
Gelen malumatın yukarıdan aşağı işlemesi yoluyla duyusal girdi her zaman anlamla
doldurulur, proseslenen anlama bu anlamadır. Bir başka ifade ile işlenen, proseslenen
duyusal girdinin kendisi değildir, içi doldurulan anlamadır. Görme söz gelimi bir kamera
gibi çalışmaz, ışık kalıplarını beyne zihinsel resimler olarak yollayan bir kamera değildir.
Görme aksine iki yönlü işleyen bir süreçtir, insanların etraflarında gördüklerinden bir
anlam çıkartabilmelerini sağlayacak şekilde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya
işleyen bir süreçtir (Rogers,2003).
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6.3.1. Sosyal Biliş ve Tanıma Süreci
Neisser ortaya koyduğu bu biliş modelinin hedefi, insanı sosyal biliş modeli ile
yeniden kurgulamak idi: sosyal dünyasını anlamlandırmaya gayret eden, bu karmaşık,
sofistike dünya hallerini açıklamaya mecbur olan, aktif, amacına yönelik düşünen.
Roger(2003) güzel bir örnekle bunu anlatmaya çalışır ben de bunu Türkçeleştirdim:
Tomris bir bankanın çağrı merkezinde çalışmaktadır, telefon
bankacılığında yapılan bütün işlerden sorumludur. Akşam kocası ile fena
atışmış kafasında bütün gün bu kavga ile uğraşmaktadır. Akşam eve
gittiğinde kocasının hesabını nasıl göreceğinin bin türlü oyununu
kurmaktadır. Aksi gibi bugün de her şey ters gitmektedir, telefonlar birbiri
ardı gelmekte, nefes bile alamamaktadır.
Tomris’in işi; banka işlemlerini yaptırmak isteyen müşterilerin telefonlarına cevap
vermek, sordukları her türlü soruya cevap verip işlemlerini yapmak ve yaptığı işlem için
müşterinin onayını alıp doğrulatmaktır. Bu arada nazik olmalı, hiçbir şekilde sesini
yükseltmemelidir. Duyusal girdiye göre konuşacak olursak Tomris’te sadece telefondaki
müşterilerin sürüp giden sesleri ve söyledikleri vardır. Ama bunlar Tomris’in onlar
hakkında çıkarımlarda bulunmasına yetmektedir. Eski bilgilerini kullanarak arayanlara dair
önemli ipuçlarını tanıyabilmektedir. Sözgelimi, telefonda kendinden emin, ne yaptıracağını
iyi takip eden biri ile takıntılı birini ayırt edebileceği hassas ses ipuçlarını ve konuşma
akışını yakalayabilmektedir. Aldığı eğitim icabı zaten birbirinden farklı kişileri ‘okuması’
ve her birine de farklı muamele etmesi gerekmektedir. Bilişsel modele göre düşünürsek bu,
konuşma tarzlarına ve ses akışına dair ipuçlarını görebilmekten daha karmaşık bir iştir.
Telefonda bu kişilerin motivlerini iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Sözgelimi
telefondaki kişinin kredi kartları ile ilgili karmaşık ve bağlantısız soruları arasından bu
kişinin aslında neye karar vermek istediğine ama neden çekindiğine ayrıca da tam olarak
kredi kartlarından hangi ekstra hizmet özelliklerinin, aradıkları kart tipine uyduğunu
çıkartabilmesi gerekmektedir. Zaten kredi kartı olarak bütün bunların hepsi aynı anda bir
sürü çağrışım ve anlam taşımaktadır. Bütün bunlara ulaşabileceği ve halledebileceği sosyal
bilgiye ihtiyacı vardır ancak bu surette sadece nasıl söyledikleriyle değil aynı zamanda ne
söyledikleriyle başa çıkabilir. Telefonda nasıl bir müşteri ile uğraştığını ve istediklerinin
ne olduğunu fark ettiğinde Tomris hemen doğru repertuara kayabilmektedir. Sözgelimi
takıntılı olduğunu fark ettiği müşteri ile hemen kendinden emin, sakin ve sabırlı bir tavırla
konuşacaktır. Kendinden emin müşterinin bu hizmete alışık olduğu bilgisiyle hareket
ederek işlemleri seri şekilde yerine getirecektir. Kısacası dış dünyadan gelen duyusal
girdiler, uyaranlar eski bilgilerle birlikte hemen işleme sokularak o uyaranı ya da duyusal
girdiyi tanıma süreci başlatılmakta ve buna bağlı olarak da bir tepki hazırlığına
girilmektedir.
Ama insan bilişi hata yapar ya da hata yapma ihtimali her zaman vardır diyelim.
Yaptığınız işin karmaşık, birbirinden farklı beceriler isteyen bir iş ise ya da çok fazla sayıda
farklı nitelikli işi kısa sürede bir sonuca bağlamak gibi bir durumda iseniz hele bir de
üzerinizde zaman baskısı varsa hata yapmak kaçınılmaz hale gelir. Çünkü o sırada bilişsel
dünyanızdan talep ettiğiniz; değişik yönlerden ardarda gelen her türden malumatla başa
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çıkması ve de her birine her seferinde doğru cevaplar üretmesidir ki bu da performans
düşüklüğüne yol açıp hatalı tepkilerde bulunmasına yol açmıştır. Malumattaki bu aşırı
yüklenme özellikle insanlar oldukça yüksek heyecansal girdilerle uğraştıklarında ortaya
çıkmaktadır (Lazarus, 1991). Çalışmalar, insanın bilişsel sisteminin sınırlı bir kapasiteye
sahip olduğunu göstermektedir. Bu sebebi bilişsel sistemin kısıtlı bir kapasite olmasıdır.
Kapasite aşırı yüklenince yanlış tepkiler ya da hatalı tepkiler üretmektedir. Bilişsel
sistemimizdeki bu sınırlılık bizim biyolojik yapımızdan gelmektedir; duyu organlarımızın,
sinir sisteminin ve beyninin biyolojik düzeni belli bir kapasiteye sahiptir. Bu tıpkı
bilgisayarın belli bir donanıma sahip olması gibidir, bu donanımın esası sadece belli ışık
boyutları ile belli ses aralıklarını algılayabilmeyi kapsar. Yazılım da pek iyi durumda
değildir. yazılım da kısıtlıdır sebeple işlemleri sınırlar. Bilginin proseslenme ve hafızada
depolanma tarzı da bu kısıtlı yazılıma tabiidir.

6.3.2. Stratejik Prosesleme
Nisbett ve Ross(1980) bilişsel sistemin gelen malumatla başa çıkışını bilişsel cimri
ya da pinti olarak tanımlar. Bu tanımla sistemin gelen malumatla başa çıkışında çok sınırlı
bir kapasiteye sahip olduğunu ve bu sebeple de başa çıkmak için her türden kestirme
yollara, çarpıtmalara başvurduğunu öne sürerler. Bilişsel cimri benzetmesi, insana olumsuz
bakışı, motivasyonu ve heyecanları göz önüne almaması sebebi ile kısa bir süre sonra bir
başka yaklaşım, motive olmuş taktikçi yaklaşımı ile yer değiştirdi (Fiske ve Taylor, 1991).
Bu yaklaşıma göre insan ulaşabileceği çok sayıda bilişsel taktiklere sahiptir ve bunlar
arasından hedeflerine, motivlerine ve ihtiyaçlarına göre tercihte bulunur. İnsanlar,
teorilerinin veya yaşantılarının yol göstereceği kadar saçma ya da yine teorilerinin veya
yaşantılarının izin verdiği ölçüde karmaşık davranabilirler. Motive olmuş taktikçi görüşüne
göre ise insanlar başkalarına bağımlı olduklarında veya motive olduklarında zamanları bol
olduğunda ellerindeki malumatı daha dikkatli bir şekilde prosesler ve hedeflerine en uygun
taktikleri seçerler. Bu görüşte, algılayıcının bilişsel kaynakları, motivasyonu ve hedefleri
anahtar rolü oynar.
Motive olmuş taktikçi benzetmesi insanın her zaman yeteri kadar motive olduğu ve
yine her zaman taktikler arasından seçim yapabileceği gibi bir izlenim yaratmaktadır. Bu
izlenim aynı zamanda her zaman doğru yapılacak bir yargının olduğunu gizli bir şekilde
öne sürmektedir ki bu çoğu zaman geçerli değildir (Leyens ve Dardenne, 1994).
Araştırmacılar motive olmuş taktikçi benzetmesi yerine sosyal fail teriminin daha yerinde
olacağı görüşündedirler. Bu terime göre eylemler etkileşimlerin hizmetindedir. Etkileşimin
gerçekleştiği eylem alanında akıldan ziyade sosyal algı yer alır. Eylemlerde verilen yargılar
sosyal olarak geçerli olmak zorundadır.
Şöyle bir durup düşünün; Tomris işteyken sürekli bu kapasitesini kullanıyor,
işyerinde kendisi gibi bir sürü iş arkadaşının telefonları cevaplayan sesleri arasında o,
odadaki bütün diğer seslerden ve etrafında o sırada sürüp giden bütün işlerden süzülüp,
kendine gelen telefona yoğunlaşabiliyor. Kalabalık arasında arkadaşınızın dediklerini
dinlemeye çalıştığınızda da olan budur. Burada asıl şaşırtıcı olan arkadaşınızı dinlerken
arkadan gelen kalabalık sesini de bir ölçüde işleme sokmuş olmanızdır. Kantin
kalabalığında arkadaşınızı dinlemeye çalışırken o uğultulu ses içinden birinin hocanın
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sınavda soracakları ile ilgili konuştuğunu aniden fark edersiniz. Ya da birinin sizi
konuştuğunu aniden işitirsiniz. Buna kokteyl parti fenomeni denir. İsminizin geçtiğini
işitmeniz ya da sınav sorularının konuşulduğunu işitmeniz için arkadaşınızla konuşurken
arka plandaki devam eden uğultulu konuşmaları bilinçsizce prosesliyor olmanızdan
dolayıdır. Dikkat etmediğiniz halde sizin için önemli olanı yada beklenmedik olanı
yakalama kapasitesiniz vardır. İnsanlar stratejik bir şekilde dikkatlerini bu uyarana ya da
girdiye çevirirler. Bu çevirme işi insanı herhangi bir makineden çok daha etkili kılmaktadır.
Seçici dikkat de stratejik işleyişinin bir başka tarzıdır. İlerleyen kısımlarda bu stratejilerin
daha başka örnekleri ile karşılaşacağız.

6.3.3. Temel Süreçler
Herşeyden önce şunu vurgulamam gerekir: insanlar benzetildikleri gibi bilgisayar
değildir, zihinsel-bilişsel yapıları ‘girdileri’ değil ‘anlamı’ prosesler. Bu sebeple biliş
dediğimiz şey her zaman için, daha önceden diğer insanlara ve ortamlara dair işlenip
depolanmış bilgilerden (knowledge) çıkarım yapmayı kapsar. Bu bilgi, gelen malumatın
işlenmiş halidir, karmaşık ve işlenmiş halde hafızada depolanır. Hafızada tüm bilgiler tek
tek birimler halinde, kendi başlarına olmaktan ziyade bir ilişki kurulabilecek şekilde bir
arada kategorize edilmiş ve düzenlenmişlerdir. Bu sebeple anlam taşırlar. Bilişsel süreçeler
bu anlam yükü olan bu bilişlerle iş görürler.
Şimdi bilişsel dünyamızda işleyen iki önemli süreç olan kategorizasyon ve
stereotipleme süreçlerine yakından bakalım.
Kategorizasyon: Şöyle bir düşünün duyduğunuz ya da gördüğünüz ya da tattığınız
herhangi birşey size hiç birşey çağrıştırmadığında hissettikleriniz ne olabilir? Ya da hiçbir
şeye anlam veremediğiniz o anları düşünün. İşte bilişsel dünyamızın temel en önemli işlevi
budur: dışarıdan gelenin anlamlı hale getirilmesi. Bunu gerçekleştiren süreç
kategorizasyondur. Algı sahamıza giren herşey kategorize edilerek anlamlandırılır.
Kategorileştirilemeyen anlamsız kalır ve sorun çıkartır. Tajfel (1984) bu sürecin önyargılı
düşüncenin ya da stereotipik düşüncenin temelinde yattığını söyler. Buna birazdan
geleceğim ama Ayırımcılık ve Stereotipik Düşünme başlıklı bölümde daha ayrıntılı ele
alacağım.
Bir kategoriden bahsederken kast ettiğimiz şey ortak özelliklerinden dolayı
birbirine benzer kıldığımız şeylerin bir başlık altında bir araya getirilmesidir. Bu suretle
aynı ortak özellik üzerinden kendilerinden farklı olanlardan da ayırt edilebilirler. Bu ortak
özelliklerin sorgulanan nesnelerin asli niteliği olma şartı ya da nesnel olma gerekliliği
yoktur. Her türlü sebebin altında yatan şey, nesneleri bir araya getirip gruplayabilir. Bu
sebeple ortak özellikler kavramı çok geniş anlamda ele alınarak düşünülmelidir. Söz gelimi
bıçak bir nesne olarak eğer yemek yeme söz konusu ise bir alet olarak çatal, kaşık ile
birlikte aynı kategoriye girerken, gözlüğünüzün vidasını sıkıştıracak, kenarı ince bir alet
ararken tornavida ve makas ile aynı gruba girer.
Stereotipleme: Kategorizasyon süreci algı dünyamızda benzer nesneleri
sınıflayarak anlamlandırmamızı kolaylaştırır. Ama yanı sıra yanlış çıkarımlar yapmamıza
da yol açabilmektedirler. Çünkü kategorileştirme, gelen malumatın ötesine geçen bir
86

süreçtir. Söz gelimi yukarıda anlattığım Tomris’i bir düşünün, hakkında neler
düşündüğünüze bir bakın. Yaptığı işle, kocasına yapacaklarıyla okuduklarınız sizde Tomris
hakkında bir imaj, bir resim oluşturmuş olsa gerek ama ben size onun 50 yaşında,
çocuklarını evlendirmiş, emekli kocasının yeni hayatına uyum sağlama dertleriyle boğuşan
biri olduğunu söylesem bu resim birden silinir, değişir. İşte buna stereotipleme denir.
Stereotipleme aynı kategori içinde, aynı grup içinde sınıflanan nesnelerin, insanların,
şeylerin niteliklerini oldukça genel vasıflara göre tanımlamaya hazır olma halidir. Size
söylenen birkaç özellikle, bütün bir imajı çıkarırsınız.
Gelen malumatın kategoriler halinde kategorize edildiğini anladık. Kategorizasyon
işlemi esas olarak basit bir anlam işlemidir. Ama gelen malumatın sadece kategorize
edilmesi yetmez, bunun yanında kategorilerin de belli ortak özellikler üzerinden birbiri ile
birleştirilmeleri gerekir. Söz gelimi süt ve süt ürünlerini örnek olarak alalım. Bu kategori
ile ilgili bilgilerin hiyerarşik düzenlenişi şöyledir: Yiyecekler kategorisi ana başlığı altında
kuru gıda kategorisi, yaş sebze kategorisi ve süt ürünleri kategorisi yer alır. Süt ürünleri alt
kategorisine geçtiğimizde süt, peynir ve yoğurt alt kategorileri yer alır. Bunlar aarsından
yoğurt kategorisinin altında tam yağlı yoğurt, light yoğurt, süzme yoğurt, bunların cam
kasede, plastik kaplarda oluşu ayrıntılandırılır. Bir markete gittiğinizde siz de bu sefer
peynirleri ya da sütü bir hiyerarşik olarak bu sefer bilinçli bir şekilde kategorize etmeyi
deneyin.

Yiyecekler

süt ürünleri

peynir
light

yoğurt
süzme

yaş sebze

kuru gıda

tereyağ
meyvalı

Şimdi bu kategorilerde nelerin kodlandığı kadar (yoğurt çeşitleri) kategoriler
arasındaki karşılıklı bağlantının nasıl kurulduğu da bizim yoğurt seçme işlemimizi yani
davranışımızı etkileyecektir. Kognitif psikologlar, bunları açıklayan oldukça karmaşık
modeller geliştirmişlerdir. Sözgelimi Fiedler ve Bless (2001) kategoriler arasındaki bu
bağlantıların çağrışımsal ağlarda anlamsal olarak düzenlendiğini öne sürerler. Yukarıdaki
yoğurt örneğine devam edersek, yoğurt yemenin çağrışımsal ağları olan sağlıklı olmak, az
kalori almak, kendine dikkat eden biri olmak ve daha bunun gibi diğer kategoriler bir anlam
ilişkisi kurar.
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Peki ya kategorilerin içeriği? İçerik hakkındaki bilgi? Bunu araştırmacılar, bilişsel
bir yapı olarak, şema kavramı ile açıklamaya çalışırlar (Fiske ve Taylor, 1991). Bir örnek
olarak şemayı politika kavramı hakındaki bilgiyi temsil eden yapı olarak düşünebilirsiniz.
Bu temsilin içinde o kavramla ilgili yaptığımız her türlü atıf (kötü, çirkin, gerekli,
üçkağıtçılar v.b.g) ve bu atıflar arasındaki ilişkiler yer alır (sözgelimi politikacılara güven
olmaz). Şemalar, kendimiz de dahil olmak üzere etrafımızdaki şeylerin ne olduğuna dair
anlamsal malumatlardır. Şematik malumat, kavramların ve (sözgelimi ‘namuslu adamdan
politikacı olmaz’ gibi) fikirlerin insanın bilişsel dünyasında birbirleri ile nasıl ilişkili
olduğunun temsilidir. Bu sebeple kategori kavramından çok daha fazla şeyi açıklayan
önemli bir kavramdır. Malumat proseslenirken yaşantıları yapılandırır bu suretle davranışı
düzenlemiş olur; çıkarımlarda bulunmada, yorumlar getirmede birtakım esaslar sağlar.
Şemalar farklı türden değişik insanlar ve insan grupları hakkında malumatı kodlar.
Bunun yanı sıra farklı tarzlardaki sosyal etkileşim biçimlerini de kodlar. Biz bunlara
senaryolar demekteyiz. Hogg ve Vaughan (2007) senaryoları olaylar hakkındaki şemalar
olarak tarif eder. Diğer türden şemalar gibi senaryolar da bir dizi nesneyi bir varlık halinde
sınıflayan kavramsal bağlantı çatıları sağlar. Sözgelimi, ‘sevgiliye ilk defa açılmak’ gibi
bir senaryo, gerçekleşecek olayların birbirini izleyişi ile ilgili, kız ne yapar, erkek ne yapar,
neyi söylemeli neyi yapmamalı gibi bir dizi çeşitli beklentiler kurar. İlk öpücük, ilk hediye
gibi ileri düzeyde farklılaşmaları daha da özelleştirir. Bu sebeple şemalar güçlü kodlama
düzenleridir çünkü çok fazla malumat taşırlar. İletişimi hızlandırır ve daha etkili kılarlar
çünkü tek bir kelime ya da cümlecik üzerinden bir sürü şey taşırlar. Problem çözümüne
yardım eder; problemin karmaşıklığını anlamlı, idare edilebilir birimlere dönüştürerek daha
kolay şekilde proseslenmesine yardım eder. Şemalar algılama ve hafıza için büyük
düzenleme çerçevesi olarak hareket ederler. Cep telefonunuzdan kısa mesaj çekerken
yaşadıklarınızı bir düşünün (Rogers, 2003). Şemaların işleyişini buna benzetebiliriz. Cep
telefonunuzdan mesaj çekmek istediğinizde, mesajda kullanmak istediğiniz kelimeler,
aşina olduğunuz kelimeler olduğunda mesajlaşma çok daha az sıkıntı verir, çok da iyi
çalışır. Ama aşina olmadığınız bilmediğiniz kelimeleri tuşlara basmak istediğinizde pek de
kullanışlı olmaz. Şemalarda biraz buna benzer çalışır. Bir kere başvurulduğunda çabucak
hedefe kilitlenir ve sizi hemen o anki ortam hakkında çok fazla ve derin düşünmekten,
önceki bilgileriniz ve ön yargılarınız arasındaki boşlukları doldurarak kurtarır. Bu sebeple
şemalar çok kullanışlıdır özellikle bir ortamı değerlendirip çabucak tepki vermeniz
gerektiğinde çok kullanışlıdır. Ama stereotipik düşünmeye yönlendirir. Size aşina geldiği
halde farklı olan ortamlarla uğraştığınızda problem yaratır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Malumat prosesleme modeline göre insan duyuları yoluyla gelen malumatı
alır, belli şekillerde bu malumatı işler ve sonra bir tepkide bulunur- mekanistik bir bakış
açısı.
•

Ulrich Neisser,’e göre (1966) biliş - kognisyon bir bilme faaliyetidir.

• İnsan stratejik malumat işleme yollarını kullanarak dünyayı zihninde inşa eder
ve onunla baş eder.
•

Zihinsel-bilişsel yapılar ‘girdileri’ değil ‘anlamı’ prosesler.

• Bu sebeple biliş dediğimiz şey her zaman için, daha önceden diğer insanlara
ve ortamlara dair işlenip depolanmış bilgilerden (knowledge) çıkarım yapmayı kapsar.
• Algı sahamıza giren herşey kategorize edilerek anlamlandırılır.
Kategorileştirilemeyen anlamsız kalır ve sorun çıkartır. Tajfel (1984) bu sürecin
önyargılı düşüncenin ya da stereotipik düşüncenin temelinde yattığını söyler.
•

Kategorizasyon işlemi esas olarak basit bir anlam işlemidir.

• Kategoriler arasındaki bağlantılar çağrışımsal ağlar halinde anlamsal olarak
düzenlenir
• Şemalar farklı türden değişik insanlar ve insan grupları hakkında malumatı
kodlar.
• Şemalar ayrıca farklı tarzlardaki sosyal etkileşim biçimlerini de kodlar. Biz
bunlara senaryolar demekteyiz.
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Bölüm Soruları
1. İzlenim edinme oluşturmada öncelik etkisi nedir?
2. Biliş nasıl meydana gelir?
3. Bilişin bir faaliyet olarak birincil işlevi nedir?
4. İçeri giren duyusal girdinin kendisi mi işlenir neden?
5. Bilişsel dünyamızda her an işleyen iki süreç hangisidir?
6. Bilişsel sistemin kapasitesi ne kadardır?
7. Motive olmuş taktikçi kavramı ile anlatılmaya çalışılan neydi?
8. İn san zihin sistemindeki bilişsel yapılar neyi proseslemektedir?
9. Kategorileştiremediklerimiz bizim için ne konumdadır?
10. Kategorilerin de belli ortak özellikler üzerinden birbiri ile birleştirilmeleri
neyi ortaya çıkartır?
CEVAPLAR
1. İlk edinilen izlenimler özellikle zaman kısıtlı olduğunda ve de doğru kararın
verilmesi pek de önemli değil ise edinilen ilk izlenimin etkisi güçlü seyredilir.
2. Biliş gelen uyaran ile çıkan tepki arasına giren çok sayıda basamakta ortaya
çıkar.
3. Biliş birincil olarak dış dünyadaki nesneyi içeri taşıma faaliyetidir.
4. Gelen malumatın yukarıdan aşağı işlemesi yoluyla duyusal girdi her zaman
anlamla doldurulur, proseslenen anlama bu anlamadır. Bir başka ifade ile işlenen,
proseslenen duyusal girdinin kendisi değildir, içi doldurulan anlamadır
5. Kategorizasyon ve stereotipleme süreçleri
6. Sınırlıdır.
7. İnsan ulaşabileceği çok sayıda bilişsel taktiklere sahiptir ve bunlar arasından
hedeflerine, motivlerine ve ihtiyaçlarına göre tercihte bulunur.
8. Anlamı prosesler girdileri değil.
9. Anlamsız kalır ve sorun çıkartır
10. Stereotipleme
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7. NEDENSEL ATIFLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Neden sebep yükleriz?
• Temel atıf hatası nedir?
• Gözlemci/ fail olmanın sebep bulmadaki etkisi nedir?
• Heider’in atıf teorisi
• Kelly’nin birlikte değişen çıkarımlar yaklaşımı
• Kendi davranışlarımıza nasıl sebep buluruz?
• Sorumluluk atıfları
• Ne zaman sebep aramaya başlarız.
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Anahtar Kavramlar
• Nedensellik
• Tutarlı ve kestirilebilir dünya
• Nedensel atıf
• Gözlemci fail etkisi
• Heider
• Birlikte değişen çıkarımlar teorisi
• Atıf hatası
• Temel atıf hatası/tarafgirliği
• Derinlemesine prosesleme
• Sorumluluk atıfları
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Giriş
Hangi sonucu hangi sebebe bağlıyoruz? Neden öyle yapıyoruz? Söz gelimi trafikte
araba kullandığınızda yayaları, yaya olarak yürürken de şöförleri hatalı kusurlu bulma
eğilimimiz var, niye böyle yapıyoruz? İnsanlar neden bazı olayları açıklamak için
gösterdikleri sebepleri benzeri diğer olaylar için kullanmazlar? Arada değişen bir şey mi
olmuştur? Gündelik hayatın akışında olaylara ve eylemlere sebep yükleyen
açıklayışlarımız, sosyal psikolojide nedensel yüklemeler ya da nedensel atıflar başlığı
altında ele alınır. Nedensel atıf teorileri; genellikle değişik davranışlara ve olaylara
yüklediğimiz değişik türden sebepleri ele alarak, burada işleyen bilişsel süreçleri ortaya
çıkarmaya ve açıklamaya çalışır. Bu teorileri n ve de araştırmaların amacı aslında o esnada
doğru nedensel yüklemenin kime neye yapılması gerektiğini ortaya çıkarmak değildir.
Aksine insanın şahit olduğu, seyrettiği ya da duyduğu dinlediği bir olaya bir davranışa ya
da bir eyleyişe sebep yüklerken takip ettiği bilişsel işlemleri ortaya çıkarmaktır.
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7.1. Nedensel Açıklama ve Nedensellik
İnsanlar gündelik hayatta nasıl ve ne zaman sebep sonuç ilişkisi arar? İnsan yaşadığı
tecrübeleri kendine açıklamak ihtiyacındadır. Dünyasına, çevresine, olup bitene bir anlam
vermek zorundadır çünkü ancak bu yolla dünyaya uyum sağlayabilir. Bu uyum vasıtasıyla
yaşadığı dünyada eyleme geçebilir, hareket edebilir. Kendinize hiçbir şeyi açıklamadığınız
bir yaşantıyı düşünün! Anlam veremediğiniz hareketleri, eylemleri yapmaya devam
edebilir misiniz? Devam etseniz bile bir müddet sonra kendinizi bir boşlukta hisseder ve
psikolojik bir gerginliğe girersiniz, kendinize niye, neden, nereye kadar sorularını sormaya
ve sorduğunuz sorulara cevap bulamadıkça da bunalmaya başlarsınız. Depresyonun altında
yatan da budur. Açıklayabilmek son derece önemlidir çünkü bu sayede karşımızdaki
insanın ne zaman bizim düşündüğümüz yönde davranacağını aşağı yukarı doğru bir şekilde
kestirebilmekteyiz. Çevremizde olan biteni kestirebilmek, tahmin edebilmek bizim onu bir
ölçüde anlayabilmemizi dolayısıyla da kontrol altında tutabilmemizi sağlar. İnsanlar
deprem, sel, fırtına gibi doğa olayları için, kızgınlık, öfke, sahtekârlık gibi insan
davranışları için açıklamalar getirir. Genelde bu açıklamalar nedensel açıklamalardır ve
belli şartlara belli nedensel bir rol atfedilir. Sebep sonuç ilişkisine ait bilişsel sistem de buna
kısaca nedensellik denir. Bu sistem sayesinde iki nesne veya iki olay arasındaki ilişkiyi bir
sebep-sonuç ilişkisi içersinde algılarız. Dersten kaldıysanız sebebi hocanın
anlayışsızlığıdır, ekonominin baş aşağı gitmesinin sebebi üç kâğıtçılardır gibi.
1950’li yılların sonu ile 1960’lı yılların başında o zamana kadar psikolojide baskın
olan davranışçı ve psikodinamik teoriler ve açıklamalardan sosyal bilişsel psikolojiye kayış
başlamıştı Dolayısıyla bunun bir neticesi olarak psikolojinin inceleme başlıklarında da
değişiklikler ortaya çıktı. Bu başlıklardan biri de nedensel atıf teorisiydi. O döneme kadar
insanların çevrelerine edilgen bir şekilde tepki bulunduğu fikri (davranışçı düşünce), ya da
emosyonel tepkilerinin acıması altında olduğu düşüncesi (psikodinamik düşünce) baskındı
ve psikolojik bilgiyi şekillendiriyordu. Ama özellikle 1960’larla birlikte sosyal bilişsel
yaklaşımlar sosyal psikolojinin insana dair açıklamalarını karıştırıp harmanladı: bireyi
edilgen olmak yerine tam tersine sosyal dünyası içinde bizzat etkin, rasyonel düşünen birey
şeklinde tarif etti. Sosyal bilişsel yaklaşımın bireyi fiilen düşünen ve fiilen yapan şeklindeki
bu tasarımı nedensel teorinin temel taşı oldu (Callaghan ve Lazard, 2011).

7.2. İlk Atıf Teorisi: Heider’in Atıf Teorisi
Fritz Heider modern nedensel atıf araştırmalarının kurucu kişisidir. Avusturya –
Macaristan İmparatorluğunda doğmuş, 1. Dünya Savaşından hemen sonra doktorasını
vermiş, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika’ya göçmüş; özelleşmemiş, ayrışmamış eski ve
artık kaybolmuş olan akademik bir dünyanın son üyelerindendi. The Psychology of
Interpersonal Relations adlı meşhur kitabı (1958) atıf teorilerinin kutsal kitabı sayılır.
Bugün bu alanda çalışan araştırmacı ve teorisyenler halen onun etkisi altındadır. Keşif
niteliği taşıyan görüşlerini, bugünün psikologlarının tersine, yüzlerce deney sonucuna veya
teknik dile dayandırmıyordu. Kaynakçası felsefe ve edebiyat ile doluydu.
Heider (1958) çağdaşlarının tersine sağduyusal psikolojiyi ya da naif bir
psikolojiyi savundu. Heider’a göre, profesyonel psikologlar psikolojiyi her anlamda,
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sıradan insanların psikolojik kavramları üzerine inşa etmelidir. İnsanların naif, sağduyuya
dayanan psikolojik teorilerini önemsemek gerekir. Neye inanırlarsa inansınlar, ister yıldız
falına ister kadere, isterse cinlere inansınlar insanların beklentileri, Heider’in düşüncesine
göre, inandıkları yönde olacaktır. Onların beklentilerini anlamak için inandıkları bu şeyi
bilmek gerekir. İnsanlar sezgilerini kullanır ve insan davranışlarına dair kendi nedensel
teorilerini inşa ederler. Heider teorisinde fenomenolojik nedensellik terimini kullanır.
Bununla birlikte Heider, sebep ve fail (fiili işleyen kişi) atıfları ile sebep sonuç ilişkisi
kurarken insanların yaptıkları hataları birbirinden ayırmakta çok titiz davranır. Ayrıca
geçmişte olanların açıklanması ile tahmin edici açıklamaları birbirinden ayırır.
Heider, insanların bir olay karşısında kullandığı iki farklı nedensel atıftan bahseder:
‘Adamın, kafasına çarpan sopanın çürümüş ağaçtan mı düştüğünü yoksa bir düşman
tarafından mı sallandığını keşfetmesi, arada gerçek bir fark yaratır’ (Heider, 1958, s/16).
Eğer sopanın ağaçtan düştüğüne inanırsa yani bu olayın kazara olduğunu düşünüyorsa
olayı açıklarken kişisel olmayan sebepler atfeder (dışsal atıflar). Çünkü ortada sorumlu
tutulacak yada suçlanacak birinin olmadığını düşünmüştür. Ama işin içinde bir kasıt
olduğunu düşünüyorsa, belli birinin bu işten sorumlu olduğunu yada bunun suçlusu
olduğunu düşündüğünde kişisel sebeplere atıfta bulunacaktır. Kişisel atıfların (içsel atıflar)
arkasında her zaman bir kasıt çıkarımı vardır. Heider’a göre, bu sebeple, olayların niçin
meydana geldiğini belirlemek, insan düşüncesinin asli bir özelliğidir.
Heider’a göre insanlar iki temel ihtiyacı karşılamak için sebep atıflarında
bulunurlar: birbiri ile tutarlı ve dengeli bir dünya görüşüne sahip olabilmek ve çevreleri
üzerinde bir şekilde kontrole sahip oldukları duygusunu yaşamak. Bu iki temel ihtiyacın
karşılanması her şeyden önce etrafımızdaki insanların nasıl davranacaklarını önceden
tahmin edebilmemizi sağlayacaktır. Bu da bizim dünyayı daha tutarlı ve kontrol edilebilir
algılamamıza yol açacaktır. Dolayısıyla amaç, dünyayı daha kontrol edilebilir ve tutarlı
algılayabilmektir. Bir an böyle bir ihtiyacımızın ve amacımızın olmadığını hayal edin!!
Aslında hayal edebilmek zordur sözgelimi anne ve babanızın size ne zaman güler yüzlü ne
zaman kızgın veya üzgün davranacağını bilememek, veya üniversiteyi bitirip
bitiremeyeceğinizi bilememek, alış veriş ederken tezgahtarın istediğimiz malın parasını
ödediğimiz halde verip vermeyeceğini bilememek herhalde sizde, çevrenizde artık ne olup
ne bittiğini anlayamadığınız, her şeyin sizin dışınızda geliştiği duygusunu yaratırdı ki bu
da insan hayatı için bir karabasandır.
1960’larda atıf teorisi sosyal psikolojinin standart teması haline gelmişti. Heider’in
orijinal kavram ve düşünceleri merkezi varsayım olarak korunuyordu. Nedensel
yüklemeler bilişsel yaklaşımın ana varsayımlarından hareketle incelenmeye başladı. Bu
sebeple bu varsayımlarını deneysel ortamlarda sınayabilecekleri şekilde tanımlamaya
başladılar bu sebeplede insanların, olaylara farklı türden sebepler atfettiği şartlara
yoğunlaştılar. Artık bu teorilerde Heider’in çalışmalarındaki felsefi temaları görmek
mümkün değildi. Konunun felsefi farkındalığı yitirildi, dolayısıyla da kavramların kökü
kayboldu. Bu da teorinin ilerlemesini ölümcül şekilde geriletti (Fincham ve Jaspars, 1980;
Krugulanski, 1975).
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Bu bilişsel teorilerde modelin büyük bir kısmı nedensel atfın iki çeşidi arasındaki
farka bağlandı: Kişisel atıf (içsel atıf) ve ortamsal atıf (dışsal atıf). Bu ayırım Heider’in
kişisel olan ve kişisel olmayan atıflar ayırımına pek uymuyordu. Zaten sonraki yıllarda da
teorisyenler kasıtlı hareketlerle kazara gerçekleşen eylemler arasındaki ayırımla pek
ilgilenmediler. Onların ilgilendiği kasti eylemlerde insanların ortaya sürebilecekleri farklı
açıklamaların neler olabileceğiydi. Sözgelimi: insanlar ne zaman bir sebep yükleyecek
olsalar neden, karşısındaki kişinin kişisel özelliklerinden dolayı (içsel atıf) öyle
davrandıklarını (‘o zaten hep öyledir’) iddia ederler? Neden eylemin gerçekleştiği ortamı
(dışsal atıf) göz ardı ederler ya da çok daha az hesaba katarlar? (‘fena kızdırdılar o da
cevabını verdi’). Bilişsel sosyal psikologlar giderek araştırmalarında bu soruları merkeze
aldılar ve sadece bu sorulara yoğunlaştılar.

7.3. Uyuşan Çıkarımlar Teorisi
Heider sonrası bu yeni kuşak bilişsel deneyselci atıf teorisyenlerinin ilk modeli
Jones ve Davies’in (1965) uyuşan çıkarımlar teorisidir. Heider’a göre sebebi kişiye
yüklediğimiz durumlarda, eylemin kasıtlı oluşu, belli bir niyet taşıyor olması önemli bir
ölçüt haline gelir. Jones ve Davies’in teorilerindeki çıkış noktası buydu. İddialarına göre
insanlar bir eyleme şahit olduklarında, eylemi gerçekleştiren failin (kişinin) eylemi ile
birtakım değişmez kişisel eğilimlerinin uyuştuğu çıkarımını yaparlar. Sözgelimi,
arkadaşınızın söylediğiniz habere inanmamasını, zaten onun genelde hiçbir şeye kolay
kolay inanan biri olmadığına bağlarsınız. Kısacası davranışı ile kişiliğini uyumlu hale
getiren bir çıkarımda bulunursunuz. Burada eyleme kişisel bir açıklama getirmektesiniz
çünkü eyleme yüklediğiniz sebep arkadaşınızın şüpheci kişiliğidir. Jones ve Davies
teorilerinde, insanların gözledikleri eylemle failin kişisel özellikleri arasında uyuşan
çıkarımları bazı bilgi kaynaklarına dayanarak yaptıklarını öne sürmüşlerdir. Eylemin
toplumca beğenilen davranışlar olup olmaması, beklenmedik sonuçlar doğurup
doğurmadığı, beklenen rollere uygun düşüp düşmediği gibi kaynaklar kullanılır. Sözgelimi
gözlemciler, kişilerin kendilerinden beklenen rollere uygun düşmeyen eylemlerini kişisel
özelliklere yüklemeyi daha çok tercih etmektedir. Buna göre, annelik rolüne uygun
davranmayan bir annenin hareketleri yada davranışları o kadının kişisel özelliklerine
atfedilecektir.
Ya tanımadığınız kişiler için durum ne olur? Her davranış belli bir niyet yada kasıt
sonucunda mı gerçekleşir, sakarlık, dalgınlık, unutkanlık gibi niyet edilmemiş davranışlar
nasıl açıklanacaktır? Gündelik yaşantıda seyrettiğiniz davranışlara sebep yüklerken bu
derece dikkat eder misiniz? Bu sorulara teori cevap verememektedir.

7.4. Kelley’nin Birlikte Değişim Teorisi (covariation theory)
Sosyal psikologların yarattıkları bu insan imajına uyan bir başka teori de Harold
Kelley’nin (1967) sosyal algı modelinden türettiği birlikte değişim teorisidir (covariation
model theory). Kelly’e göre, insanlar gözledikleri davranışlara sebep atfederken tıpkı bilim
adamı gibi, gözledikleri şeye sebep olan farklı farklı değişkenlerin görece katkılarını
hesaplarlar. Olaydaki farklı etkilerin neticelerini değerlendirir ve birlikte değişip
değişmediklerine bakarlar. Sözgelimi nereye gideceğinizi haber vermemeniz babanızı her
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seferinde kızdırıyor ise, burada birlikte değişim yüksektir; eğer arada sırada kızıyor ise
burada düşük bir birlikte değişim vardır. Naif bir bilim adamı olarak, babanızın
sinirlenmesini en çok hangi olay ya da davranışla yüksek birlikte değişim içinde görüyor
iseniz o olay ya da davranışı babanızın sinirlenme sebebi olarak görürsünüz.
Kelley’e göre herhangi bir olayı açıklarken, insanlar sebep atıflarını üç ana gruptan
seçerler. Sebep ya failde (veya davrananda), ya uyaranın kendisinde ya da belli bir durum
veya koşulda aranır. Sözgelimi, benim suratımın asık oluşu, ya benim burnumun
büyüklüğünden, ya o sıra kötü bir haber almış olmamdan yada o an bulunduğum ortamın
şartlarındandır. Ayrıca insanlar, bir eylemi kişisel veya ortamsal sebeplere yüklerken üç
temel bilgi kaynağını hesaba katarlar. Diyelim ki arkadaşınız Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ kitabını okumuş size bu kitabı methedip duruyor. Kitap
hakkında bir karar vermeniz için aşağıdaki bu üç temel bilgi kaynağından her birinin

getirdiği bilgiye ihtiyacınız vardır: arkadaşınızın davranışlarında tutarlılık (başka zaman ve
durumlarda da hep aynı şekilde mi davranıyor?), benzerlik (başkaları da aynı durumda aynı
şekilde veya benzer şekilde mi davranıyor?) ve belirginlik (sadece bu durumda mı böyle
davranıyor?).
Şimdi bu üç bilgi kaynağını kullanarak nasıl sebep atfında bulunduğunu
örnekleyelim.
Fail: arkadaşınız; eylem: arkadaşınızın okuduğu kitabı methedip durması;
anlamaya çalıştığınız şey :neden methedip duruyor? Burada yapacağınız şey şu sorulara
cevap bulmanız olacaktır: 1)Arkadaşınız okuduğu kitapları sık sık metheder mi? Bu soru
tutarlılıkla ilgili sorudur. Eğer öyleyse, arkadaşınızın kitapları kolayca beğendiğini dikkate
alıp sebebi arkadaşınıza yükler, kitabın iyi veya güzel oluşundan şüphe duyarsınız. 2)Ama
arkadaşınız pek de kolay kitap beğenen biri olmamasına rağmen bu kitabı methediyorsa,
bu belirginlik durumunun o kitapla ilgili olduğu hükmüne varırsınız. 3) Başkaları da bu
kitap hakkında benzer düşüncelere sahip mi? Bu soru benzerlikle ilgili sorudur. Diyelim ki
benzer düşünceleri başkalarından da duymaya başladınız, o zaman sebebi kitaba yükler,
kitabın gerçekten iyi olduğuna inanmaya başlarsınız.
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1. Tablo Kelly’nin Atıf Modeli: ‘John Komedyene Gülüyor’
BENZERLİĞİ
DÜŞÜK
John sadece bu
komedyene güldü.

BENZERLİĞİ YÜKSEK
Diğerleri de komedyene güldü.

BENZERLİĞİ DÜŞÜK
John sadece bu komedyene
güldü.

BELİRGİNLİĞİ YÜKSEK
John komedyenlere gülmez.

BELİRGİNLİĞİ DÜŞÜK
John diğer komedyenlere
de güler.

BELİRGİNLİĞİ
YÜKSEK
John komedyenlere
gülmez.

TUTARLILIĞI YÜKSEK
John bu komedyene daha
öncede gülmüştü.

TUTARLILIĞI
YÜKSEK
John bu komedyene daha
öncede gülmüştü.

TUTARLILIĞI DÜŞÜK
John daha önce bu
komedyene gülmemişti.

Sebep komedyenle ilgili
uyarana yükleme

Sebep John’un kendisiyle
ilgili
kişiye yükleme

Sebep belirli bir durumla
ilgili
duruma ya da şarta
yükleme

Kelly’nin modeli nedensel atıfları yapabilmek için elimizdeki malumat yığınını
nasıl kullanıcağımıza ilişkin açıklamasında hem Heider’in hem de Jones ve Davies’in
modellerinden bir şekilde farklılaşır. Heider'ın ve Jones ve Davies’in modellerinde
nedensel çıkarımları belli bir durumda karşımızdaki kişinin eylemi neticesinde yaptığımız
farz edilir. Halbuki gündelik hayatta biz çıkarımlarımızı elde edebildiğimiz malumata
dayanarak yaparız, kimin başka zaman nasıl davrandığı, sebep yüklediğimiz kişinin diğer
ortamlarda, başka zamanlarda nasıl davrandığı ya da davranabileceği gibi malumatları
karşılaştırırız. Kelly’nin birlikte değişme teorisinin en azından gündelik yaşantıda nedensel
yüklemeleri nasıl yaptığımızın bu karmaşık haline ışık tuttuğu söylenebilir.
Kelly’nin bu nedensel çıkarımlar modelini destekleyen çalışmalar yapılmış
olmakla (McArthur 1972) birlikte modelin önemli açık noktaları da yok değildir. Sözgelimi
Ahn ve arkadaşlarının çalışmalarında (1995) insanların nedensel sebep yüklerken; ilgili
olaya ya da duruma dair başka açılardan da bakmak istedikleri, seyrettikleri duruma yol
açabilecek başka faktörleri de öğrenmek istedikleri görülmüştür. Bir başka ifade ile
faktörlerin birlikte değişmeleri ile ilgili malumatlar yerine daha mekanik bilgiler
istemişlerdir. Sözgelimi araba kazası örneğinde Ahmet’in daha önce kaza yapıp yapmadığı
sorusu yerine (birlikte değişme bilgisi) Ahmet’in kaza esnasında sarhoş olup olmadığı
sorusunu (mekanik bilgi) sormaya dolayısıyla alacakları bu bilgiye öncelik vermişlerdir.
Burada Callaghan ve Lazard’ın (2011) ifade ettiği üzere Kelly’nin modeli deneysel iç
geçerliliği yüksek bir model olmakla birlikte gerçek dünyaya uygulanabilirliği düşük bir
modeldir.

99

7.5. Weiner’in Atıf Teorisi
Şimdiye kadar gördüğümüz teorik modellerde başkalarına nasıl sebep
yüklediğimiz söz konusu ediliyordu. peki kendi davranışlarımıza nasıl sebep yüklüyoruz,
nasıl açıklıyoruz? Sözgelimi başarılarımıza, başarısızlıklarımıza nasıl sebep yükleriz? Bu
düşünce Weiner’in 1986’daki modelinin odak noktadır. Weiner insanların bir işteki başarı
veya başarısızlık için yaptıkları atıfların sebepleri ve sonuçları ile ilgileniyordu. Weiner,
insanların bu tür atıflarda bulunurken üç boyutu göz önünde bulundurduklarını öne sürer.
1. Sebebin konumu: sebep içsel mi (yani sebep kişinin kendinden mi
kaynaklanıyor), yoksa dışsal mı? (ortamdan mı kaynaklanıyor).
2. Sebebin kalıcı ya da geçici oluşu: İçsel ya da dışsal sebepler, kalıcı sebepler
midir? Yoksa geçici sebepler midir? Eğer kalıcı türden sebepler ise bunlar uzun süreli
ve devam eden türden sebeplerdir. Kalıcı değiller ise değişebilen ve geçici sebeplerdir.
Bazı sebepler hem içsel hem de kalıcı olabilir (matematiği kafam almıyor onun için
istatistikten geçmeme imkân yok), içsel ama geçici de olabilir (istatistik dersinden
geçmem için kafama matematiği iyice sokacak, bilen birini bulmam lazım!). Dışsal
nedenler için de kalıcılık ve geçicilik aynen geçerlidir. Olaylar ve davranışlara dışsal
ve kalıcı bir sebep (istatistik hocasının notu kıt, dersi geçmeme imkân yok)
bulabildiğiniz gibi, yine dışsal ama geçici sebep de (istatistik hocasının notu kıt ama
seneye dersin hocası değişiyormuş!) bulabilirsiniz.
3. Sebebin kontrol edilebilirliği: ne derece bir gelecekte kişi performansını kendi
kontrolü altına alabilecektir? Weiner’a göre (1986), sebeplerin bazıları insanların
kontrol altına alabileceği, bazıları ise kontrol altına alamayacağı türdendir. Sözgelimi
ders alarak, çaba sarf ederek tango öğrenebilirsiniz ama dans yeteneğinizi
değiştirmenize imkân yoktur. Yetenekli bir dansçının tango performansı her zaman,
sizin tango performansınızdan daha üstün olacaktır.

İçsel Sebepler
Kontrol
Edilebilir

Kontrol
Edilemez

Kalıcı
Çaba

Şans

Geçici
Sadece sevgili
ile dans edebilmek
için tango öğrenme
çabası
Yetenek

Dışsal Sebepler
Kalıcı
Geçici
Dans hocasının Dans hocasının
beceriksizliği yardımcısından
bir defalık destek

Sevgiliyle
dans ederken
heyecanlı

Tangonun aşırı
olması

olması
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Weiner, modelindeki en önemli rolü sebebin kontrol edilebilirlik boyutuna
vermiştir. Ama son çalışmalarında (1995) bu rolü sorumluluk atıflarına kaydırmıştır:
Nedensel atıflar, sorumluluk yargılarını doğurmakta, bu yargılar da duygulanım
yaşantılarını ve doğrudan davranışını belirlemektedir.
Modeli destekleyen çok sayıda araştırma verisi olmakla birlikte gündelik
yaşantımızda nedensel açıklamalarımız bu derece mantıksal mıdır? Bu kadar rasyonel
midir? Bu konuyu daha sonra hem burada hem bir sonraki bölümde tekrar ele alacağım.

7.6.Sebep Atıflarında Tarafgirlikler
Teorilere biraz yakından baktığınızda hemen fark edeceğiniz üzere rasyonel
malumatı prosesleyen rasyonel insanlar varsayılmaktadır. Buna göre insanlar, gündelik
hayatlarında olayların sebeplerini tanımlamak üzere tıpkı bilgisayar gibi, analiz işlemleri
yürütmektedir. Ama bilişsel psikoloji de insanların dış dünyadan gelen kısıtlı miktardaki
bilgiyi işleyebilme kapasitesi olduğuna işaret eder. İçerdeki kapasite dar ve kısıtlı
olduğundan sistem gelen malumatı, birtakım bilişsel kısa yollar (heuristic-çevresel ipuçları)
kullanarak prosesler. Gelen malumatı bu suretle anlamlı hale sokmaya çalışırız. Yani dış
dünyamızdan sürekli bir uyaran-malumat bombardıman altında kalırken, çok büyük
miktardaki malumatı işlemede bu kısa yollar bize yardımcı olur. Bu sayede çabucak sebep
yükler, çok az bilgi kullanırız. Ama tahmin edeceğiniz üzere istenmeyen sonuçları da olur,
çoğu zaman belli tip açıklamalara (stereotipler, önyargılar gibi) açığızdır. Sosyal
psikologlar bunları ‘hata’ ya da ‘tarafgirlik’ olarak tanımlar. Araştırmacılar dayandıkları
‘rasyonel hareket eden insan modeli’nden dolayı (ayrıntı için bkz:Arkonaç, 2015), bu
eğilimleri sebep atfetmede bir tarafgirlik olarak görmüşler ve sayısız araştırmalarla
insanların sebep atıflarındaki muhtemel ‘hataları’ incelemişlerdir. Bu araştırmalara göre,
insanların sebep atıflarında en çok kullandıkları tarafgirlikler; temel atıf hatası, gözlemcifail tarafgirliği, hatalı benzerlik etkisidir.
Davranışın sebebini durumsal özelliklere değil, kişisel özelliklere dayanarak
açıklama eğilimine temel atıf tarafgirliği denir. Bağıran birini gördüğümüzde hemen
kontrolsüz, ayarsız biri olduğuna hükmederiz. Ama bu esnada, bulunduğu ortamda onu
sinirlendiren, sabrını taşırıp kışkırtan şartların olduğunu göz ardı ederiz. Temel atıf hatası,
bölümün başlarında gördüğümüz içsel atıfla aynı anlama gelir ama bunu hata olarak
adlandırma sebebi; içsel atfın zaman zaman ortamsal etkileri göz ardı edip yanlış
çıkarımlara yol açabilmesidir.
Trafikte araba sürerken yoldan geçen yayanın hatalarını kendi şöförlüğümüzdeki
hatalardan daha fazla görme eğilimimiz vardır. Yaya olarak sokakta ilerlerken de her zaman
şöförleri suçlarız. İşte buna; olayı seyredenle, olayı gerçekleştiren olma konumunun etkisi
ya da kısaca gözlemci-fail etkisi denir. Eylemi gerçekleştiren faildir. Faile neden oldu diye
sorduğunuzda genellikle sebebi ortamdan kaynaklanan sebeplere bağlayarak
açıklayacaktır. Failin gerçekleştirdiği eyleme şahit olanlar ya da olayı duyanlar ise (ki buna
gözlemci diyoruz) ortam yerine faile odaklanarak onun özelliklerine (‘dikkatsiz şöför’)
atıfta bulunacaktır. Davranışı seyreden gözlemci davranışın sebebini failin kişilik
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özelliklerine bağlayarak, içsel atıfta bulunur ve temel atıf hatasına düşer. Davranışı yapan
fail ise yaptığı davranışın sebebini ortamın etkilerine bağlayarak dışsal atıfta bulunur.
Heider’a göre davranış, insan algısının bir niteliği olarak, her zaman, içinde
bulunduğu ortamın önüne geçerek çarpıcılık kazanır. Yani ortam arkaplan olarak kalır,
davranış önplana çıkar. Dolayısıyla diğerlerinin davranışları hakkında açıklamalarda
bulunurken, ortamın etkilerinden ziyade davranışı yapan ön plana çıkar. Kendi
davranışlarımızı açıklarken bu sefer ortam, davranışın önüne geçer ve davranışı yapanın
etkisi arkada kalır. Davranışı seyreden gözlemci davranışın sebebini failin kişilik
özelliklerine bağlayarak, içsel atıfta bulunur ve temel atıf hatasına düşer. Davranışı yapan
fail ise yaptığı davranışın sebebini ortamın etkilerine bağlayarak dışsal atıfta bulunur.
Bu sebeple, diğerlerinin davranışlarını seyrettiğimiz gibi, kendi davranışlarımızı da
seyretme imkânı bulduğumuzda ortamın sebep yüklemedeki etkisi tekrar arka plana
geçmekte, davranışın kendisi ön plana gelmektedir. Storm’a göre(1973) sözgelimi maçtaki
sarı kart görmesinin sebebini hakemde gören futbolcunun, kendi pozisyonunu videodan
tekrar seyretme fırsatını bulduğunda; failin ve gözlemcinin konumları değiştirildiğinde,
sebep atıflarının yönü de değişecektir: içsel atıflar dışsal, dışsal atıflar içsel odağa
kayacaktır. Futbolcu kendini seyreden konumunda olacaktır.
Algısal yönelimdeki farklılık, nedensel atıfların niteliğini (içsel/dışsal)
değiştirebilmektedir. Bununla birlikte bazı araştırmacıların, gözlemci-fail farklılığını tıpkı
temel atıf tarafgirliği gibi abartıldığına inandıklarını da söylemek gerekir. Bu
araştırmacılara göre (Monson ve Snyder, 1977; Quattrone, 1982), kendi eylemlerimize
sebep yükleyişimiz ile diğerlerinin eylemlerine sebep yükleyişimiz arasındaki farklar
düşünüldüğü kadar açık ve kesin değildir.
İnsanlar, benzer şartlarda ‘aklı başında’ insanların da aynı şekilde davranacaklarına
inanırlar ya da inanmayı tercih ederler. Aslında kişinin kendi davranışını ortamsal sebeplere
yüklemesindeki sebeplerden biri, ‘aklı başında’ insanların da kendisine benzer şekilde
davranacağına duyduğu inançtır. Ross, Greene ve House (1977) bu duruma yanlış
benzerlik etkisi (False consensus effect) adını verirler. Bu durumu etkileyen faktörlerin
neler olduğunu inceleyen araştırmalar, özellikle kişinin çok emin olduğu ve üzerinde
titizlikle durduğu (Granberg, 1987) önemli inançlara işaret etmektedir.

7.7. Sebep Yüklemede Yeni Bilişsel Yaklaşımlar: Anlamın
Proseslenmesi
Temel, klasik sebep yükleme teorileri 1980’lerden sonra yön değiştirmeye başladı.
Özellikle Avrupalı sosyal psikologlar sosyal bilişin işleyiş tarzını iki düzeyde ele aldılar.
Buna göre dünya ile ilgili stereotipik düşüncelerimizin, onu anlamlandırmaya çalışırken
kısa yol tuşu gibi kullandığımız şemaların ve senaryoların işleyişi otomatiktir. Kişi bu
işleyişin pek farkında değildir. Kapasitenin kendinde olan bir mekanizma gibidir (Tajfel,
1982). Dolayısıyla sosyal biliş bu yapılar üzerinden kişinin farkında olmadığı bir otomatik
işlemle çalışır. İşleyişin bu otomatik ve farkında olunmayan işleyişinin üzerinde bir ikinci
işleyiş basamağında ise sosyal biliş, bilinçli ve amaca yönelik şekilde hedefi işler. Burada
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düşünsel çaba diğeri basamağa oranla çok daha fazladır. Araştırmacılar bu iki farklı
düzeyde işleyen süreçlere derinlemesine prosesleme adı verir. Nitekim buradan hareketle
de bir dizi derinlemesine prosesleme modelleri ortaya çıkmıştır (Rogers, 2003). Bu
derinlemesine prosesleme modelleri kendilerinden önceki modellerden farklı olarak dile
odaklanmaktadır. Ayrıca insanların sebep yüklerken araştırmacıların düşündüklerinden çok
farklı olarak hiç düşünmeden sebep yükleyebildiklerini de kabul etmeye başlamışlardır.
Dikkat çekici son nokta ise araştırmalar eskilerine oranla çok daha gerçekçi ortamlarda
düzenlenip yürütülmeye başlamıştır. Şimdi bunlara kısaca bakalım.
1.Sosyal psikologlar en azından Avrupalı olanlar, deneysel yöntem içinde kalarak
dilin semantik yani anlamsal niteliklerini araştırma düzeneklerine katmaya ve teorik
modeller üretmeye başladılar. 1980’lerden itibaren bir grup Avrupalı deneysel sosyal
psikolog nedensel atıflarda dilin semantik özelliğini tartışma konusu edindi. Klasik atıf
modellerinde dilin kendisi temel değişken olarak eklenmiyordu. Bilişin aracı, vasıtası
(bağımlı değişken) olarak bakılıyordu. 1988’de Şemin ve Fiedler nedensel atıf
araştırmalarında dilsel sistem halinde inşa edilmiş kategorilerin hesaba katılması
gerektiğini öne sürmüştü. Nitekim araştırmalar, insanların kendi hareketlerini açıklarken
kullandığı fiillerin anlamsal nitelikleri ile diğerlerinin hareketlerini açıklarken kullandığı
fiillerin anlamsal niteliklerinin birbirinden farklılaştığına işaret etmekteydi. Bu yöndeki
araştırmalar dilin karmaşık ve incelikli oluşu üzerinde durarak, belli kelimelerin olayların
nedensel açıklamaları üzerinde ne gibi güçlü çıkarımları olduğunu incelemektedir.
2. İnsanın rasyonel bir varlık olduğu faraziyesinden hareketle ana akım sosyal
psikolojide kurulan nedensellik teorileri de esasta aynı düşünceyi takip etmişlerdir.
Teorilerinin temelindeki varsayıma göre, insanoğlu son derece kararlı bir şekilde olayların
sebeplerini anlamaya çalışır. Bu sebeple teorisyenlerin amacı sıradan insanların olağan
olayların sebeplerine nasıl açıklamalar getirdikleridir. Ama bu düşüncelerinin aksine
Şemin ve Manstead (1983) insanların rutin işleyen gündelik olaylara düşünmeden tepkide
bulunduklarına dikkat çeker. Yani her zaman aynı ya da benzer işleyen üzerinde durup
düşünüp sonra tepki vermezler. Ama sosyal olayların akışı aksadığında veya bu akış aniden
kesildiğinde sebep aramaya başlarlar, çünkü neyin sebep olduğunu merak ederler. Bunu,
fail-gözlemci etkisini düşünerek biraz açalım. ‘Ne yapıyorsun’ sorusunun anlamı sizce ne
olabilir? Sizden ne yaptığınıza dair bir açıklama beklenir, yaptığınız, yapmakta olduğunuz
şeyin geçerliliği talep edilir. Eğer şu meşhur komedyene gülüyorsak ve biri de kalkıp bize
‘bunun nesine gülüyorsun?’ diye soruyorsa, kendimizi bir an zan altında hissederiz: ‘acaba
düşündüğüm kadar komik değil mi?’. Neden, niçin soruları gündelik hayatta suçlamaya
işaret edebilir. Bu sorunun sorulması farklı türden malumatın sakin bir şekilde işlenmesine
yol açması kadar, pekâlâ bir tartışmaya da yol açabilir (“Niye gülmeyecekmişim?”, “Sen
de seviyesiz esprilere pek bayılırsın”). Gündelik yaşamda insan bu teorisyenlerin
düşündüğü gibi psikolojik istatistiklerini özensiz bir şekilde yapan, naif bir psikolog
değildir. Aksine suçlamalarda bulunur, yapılan mazeretleri tartışır, karşı tartışmalar başlatır
v.b.g (Billig, 1987).
3. Sosyal biliş araştırmalarının eskilerine oranla çok daha gerçekçi ortamlarda
düzenlenip yürütülmeye başlandığını söylemiştim. Bu araştırmalar çok daha karmaşık
(sofistike) sebep yükleme modellerine yol açtı. Görünen o ki bu sofistike modeller artık
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etkileşimin kendisini (tatmin edici yada tatmin edici olmayan etkileşimi), nedensel atfın
(ilişkiyi artıran yada stresi devam ettiren) örüntüsünü, failin sergilediği davranışın kendisini
(yani olumlu yada olumsuz bir davranış olup olmamasını) hesaba katmaya başlamışlardır
(Fincham ve Hewstone, 2001). Bu modeller derinlemesine proseslemede insanların
nedensel atıflarını yaparken özellikle motivasyonlarını ele almaktadır.
Ama insanların nedensel açıklamalar yaparken yürüttükleri tartışmalar çok daha
geniş kapsamlıdır: Bu tartışmalar sadece eylemin kendisi etrafında dönmez, yanı sıra o
eylemin ahlakî boyutu etrafında da döner. ‘Bu komedyenin nesine gülüyorsun?’ sorusu size
meydan okuyucu bir soru gibi geliyorsa, komedyenin espri gücü hakkındaki tartışma
aslında insanların neye gülüp neye gülmemesinin yerinde olacağı tartışmasından başka
birşey olmayacaktır. Dolayısıyla insanlar tartışırken konuşmalarıyla bir şeyler
yapmaktadırlar. Bazı sosyal psikologlar, atıf teorisyenlerinin nedensellik algısıyla
fazlasıyla meşgul olduklarını, sorumluluk atıflarının önemini göz ardı ettiklerini öne sürer
(Hewstone, 1990). Halbuki nedensellik ile ilgili gündelik kavramlarımız ahlak ve
sorumluluk kavramlarımızla içiçedir. Walster'ın (1966) deneklerine verdiği tipik örnekten
devam edelim: Bir araba şöförü el frenini iyi çekmeden park ettiği için sokağın başından
aşağı kaymıştır. Walster’ın denekleri bu kayan arabanın etrafına; kaydı durdu, ağaca çarptı,
insana çarptı gibi verdiği zarar arttıkça şöförüne yükledikleri sorumluluk atıflarını
artırmışlardır. Yani şöförü hatalı, kusurlu bulma oranları artmıştır. Bazı teorisyenlerine
göre böylesi bir sebep yükleme, tarafgir yada hatalı bir sebep atfıdır. Örnek üzerinde bir
kere daha düşünün eylemin sebebi doğurduğu neticeye mi bağlıdır? Kayan arabadan dolayı
yaralanan insanlar olsun olmasın, sebep aynıdır arabanın el freni iyi çekilmemiştir. Ama
eğer insanlar ahlȃk ve sorumluluktan bahsediyorsa, verilen hükmün yanlış olduğunu
söylememiz mümkün olamaz. Walster’in denekleri tarafgir yargılarını değil muhtemelen
ahlakî sosyal yargılarını yansıtmaktaydılar. Dolayısıyla denekler aslında, bunun sorumlusu
olarak araba sahibini görmekte sebebini de el frenini iyi çekmemesine bağlamaktaydılar.

7.8. Atıf Çalışmalarına Eleştiriler ve Problemler
Sebep atıfları ile ilgili teorilerin Heider’in fenomenolojik modelinden türetildiğini
ve onun kavramlarına dayan kavramlaştırmalar kullandıklarını daha önce söylemiştim.
Heider’i takip eden bu teorilerin yaklaşımlarındaki çerçeve oldukça dardır. Teorisyenler,
sebep yüklemedeki yargının genel kurallarını çalıştıklarını varsayarlar. İnsanların sebep
atfındaki tarafgirliklerin evrensel olduğunu öne sürerler. Herkesi etkileyen bir tarafgirlik
olduğunu öne sürerler. Ama bu arada bu insanları etraflarında olup bitene sebep yüklerken
bulundukları çevreyi, kültürü ve yaşantılarını incelemelerine dahil etmezler. Açıkçası
verilecek yargıları belirleyebileceklerini kabul etmezler. Psikolojinin insana bakışında
davranışlarını belirleyenin zihin olduğu, çevrenin ise sadece bu belirleneni renklendirdiği
faraziyesini yöntem bölümünden hatırlayacaksınız. Dolayısıyla zihinsel süreçlerin tüm
kültürlerde aynı kuralları takip ederek sebep atıflarında tarafgirlik ortaya çıkardığı öne
sürülür.
Hâlbuki insan ilişkilerini daha geniş bir bağlamda ele aldığınızda nedensel
tarafgirliğin evrensel olduğu düşüncesi, sorgulanmaya son derece açık bir hale gelir.
Sözgelimi sorumluluk atfı ile nedensellik ilişkisi, batılı sanayileşmiş toplumların
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bireyselleşmiş kültürel varsayımları açısından ele alınabilir (püriten ahlak anlayışı gibi).
Bireyin eylemlerinden; kaderden, şanstan, şansızlıktan önce kendisinin sorumlu olduğu
düşüncesi bu toplumlarda, kişisel özelliklere sebep atfetme oranını, ortamın özelliklerine
sebep atfetme oranından yüksek tutuyor olabilir. Dolayısıyla bu iki atıf tipi arasındaki
ayırımın, insanın doğasını yansıtması gerekmez. Bu ayırıma o kültürün insan ve ahlȃk
hakkındaki sosyal varsayımları olarak bakmak mümkündür. Moscovici’nin (1984) sosyal
temsiller modeli bu konuda bize daha farklı açılımlar sağlayabilir. Sosyal temsiller
modelini ilerleyen bölümlerde ayrı bir başlık altında anlatacağım onun için burada kısaca
ifade edeceğim. Sosyal temsiller kabaca, bir kültürün sosyal dünya hakkındaki genel inanç
ve teorilerine dayanır. Buna göre batıdaki insanlar genelde bireyin eylemini ve
sorumluluğunu vurgulayan bir dünya temsilini paylaşma eğilimindeyken, sözgelimi bizim
kültürümüzde başımıza gelenleri genelde kötü kadere, şansızlığa veya durumun getirdiği
haksızlığa yüklemeye eğilimimiz vardır.
Atıf teorilerinin temeli esasta bilişsel ve algısaldır. Buna göre insanlar algıladıkları
olaylara, durumlara ve eylemlere derinlemesine bilişsel proseslemelerle nedensel
açıklamalar getirirler. Araştırmalarında bu sosyal algıyı ve proseslemeyi incelemektedirler.
Ama kullandıkları yöntem sözel talimatlara, olayların sözel tasvirlerine ve nedensel
açıklamaların sözel formulasyonuna dayanır. Kısacası yöntemleri söze dayanır.
Araştırmaya katılanlara sözel kısa açıklamalar verilir Sözgelimi katılımcılara önce bir kısa
hikaye okutulur yada deneysel bir senaryo gerçek bir olay gibi anlatılır sonra ‘araba neden
ağaca çarptı’ sorusu gibi bir cümle ile ‘neden’ diye sorulur. Yada Langer ve arkadaşlarının
1978’deki araştırmalarında olduğu gibi fotokopi kuyruğuna aradan girmek isteyenlere nasıl
sözel tepkiler verdikleri gözlenir. Bu araştırma düzenlerinin hepsinde deneklerin verdikleri
sözel cevaplar incelenir. Bir başka ifade ile araştırmacı, deneklerin nedensel düşüncelerine
onların sözel tepkilerinden hareketle ulaşır. Dolayısıyla burada dil teorik modelin değil
yöntemin bir parçasıdır.
Dile dönüş çerçevesinde araştırmalar dilin kendisini inceleme nesnesi haline soktu.
Ama bu araştırmalarda dilin, bilişin içeriğini nasıl yansıttığı ele alınmaktadır. Sözgelimi
fiilleri nasıl kullandığı (Şemin ve Fiedler, 1988) yada sözün nedensel çıkarımlarını nasıl
taşıdığı incelenmektedir. Kısacası bir vasıta olarak bir aracı olarak gördüğü işlev incelenme
altına alınmaktadır.
Eleştirel sosyal psikologlar atıf teorilerini iki büyük sebepten dolayı ciddi şekilde
eleştirirler. Buna göre, deneysel sosyal psikolojinin zihnin ve/veya dünyanın- ne olduğunun
ya da kişinin ne olduğuna dair düşüncesinin bir temsili olarak dile yaklaşmalarına
karşıdırlar(Edwards ve Potter, 1992). Tıpkı sosyal temsiller modeli gibi ileride tek başına
bir bölüm olarak size aktaracağım söylem ve söylemsel psikoloji ise dili basit bir temsil
sistemi olarak görmez. Dil bizzat tüm anlamları konuşmanın gerçekleştiği etkileşim içinde
eyleyendir.
Laboratuardakilerin tam tersine gerçek dünyada atıflar, klasik atıf modellerinin
açıklayabildiğinden çok daha yoğun bir karmaşıklığa sahiptir. Eleştirel teorisyenler
atıfların hiçbir zaman katışıksız bireysel bir sosyal biliş meselesi olmadığında ısrarcıdırlar.
Eleştirel yaklaşımı takip eden araştırmacılar için sebep atıfları o sıradaki bağlamı
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kurgulayan karmaşık söylem ve güç ilişkilerinin bir ürünüdür. Kola yerine ayran içmenize
yol açan, doğal beslenme taraftarı oluşunuz mu yoksa bulgur pilavının yanına yakışanın bu
olduğunu düşünmeniz midir? Cevap her ikisi de olabilir. Herhangi bir hareketi
anlamlandırmaya çalışırken anlatabileceğimiz bir sürü hikâye vardır, hepsi de geçerli
hikâyelerdir. Söylemsel psikolojiye göre konuşarak yaptığımız şeyler vardır. Konuşarak
yaptığımız şeyler amaca yöneliktir (özür dilemek, mazeret bulmak, lafı döndürmek,
konuyu değiştirmek, baskı kurmak, karşı koymak gibi). Bu amaçlar atıf teorilerinin uyum
gösterebileceğinden çok daha değişkendir. Eğer atıfları anlamak zorunda isek Edwards ve
Potter’a (1992) göre yapmamız gereken konuşmalarda yapılan şeylere bakmaktır.
Dolayısıyla sebep atfetme işinin yapıldığı konuşmanın ya da diğer türden etkileşimin
doğasına ve içeriğine ve de bu sebep atfetme işinin inşa edici kapsamına çok daha yakından
bakmak gerekir. Konuşmada ifade edilen sebeple ne yapmaya çalışıldığını, ne
hedeflendiğini, amacının ne olduğunu incelememiz gerekir. İnceleme konumuz bu
olmalıdır.
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Uygulama
Sınav sonucunda beklediğinizden düşük not aldığınızı düşünün. Ya da AUZEF
öğrencisi olarak kayıt olduğunuz programda, yaşadığınız sıkıntıları tekrar düşünün.
Bu durumu açıklamak üzere
1. yapacağınız nedensel atıf süreçlerinin neler olduğuna bakın
2. bu sebepleri not alın
3. yaptığınız bu sebep atıfları üzerinde tekrar düşünün
4. düşüncelerinizi bir kenara not alın.
Sebep aramalarınız ve sebep yükleyişleriniz;
1. Kelly’nin tarif ettiği rasyonel ve matematiksel modele benziyor muydu?
2. Nasıl?
3. Weiner’in modeline benziyor muydu?
4. Nasıl?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Atıf teorileri Heider’in öncü çalışmalarına oturur. Kişiye yüklenen atıfla
ortama yüklenen atıf arasındaki ayırımı ortaya süren ilk kişidir.
• Kelly bir olaya sebep yüklerken birlikte değişen üç önemli parametrebenzerlik, tutarlılık ve belirginlik– öne sürmüştür.
• Weiner kişinin kendi davranışlarına sebep yüklerken sebebin konumunu,
geçici ya da kalıcı oluşunu, ve kontrol edilebilir bir sebep olup olmadığını ön planda
tuttuğunu öne sürer.
• İnsanların sebep yüklerken belli tarafgirliklerde bulunduğu ya da hatalar
yaptığı öne sürülür.
• Genellikle sebebi ortamda aramak yerine kişide arama eğilimine temel atıf
tarafgirliği denir. Gözlemci ve/veya fail konumunda olmaktan dolayı sebep atıflarını
tam tersi yönde yapma eğiliminde oluruz. Son olarak kişi, diğer insanların da benzer
şartlarda kendi gibi davranacaklarına inanır ve kendi hareketlerinin sebeplerini genelde
ortamda arama eğilimi gösterirler.
• Araştırmacılar insanların her zaman bilinçli bir şekilde sebep yüklemek yerine
akışın kesintiye uğradığı noktalarda sebep arayışına gittiğini fark etmişlerdir.
• Dilin vasıta oluşu semantik düzeyde incelenmeye başlamıştır
• Ayrıca sorumluluk atıflarının üzerinde durmaya başlamışlardır.
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Bölüm Soruları
1. Çevremizde olup bitenleri tahmin edebilmek açıklayabilmek neden çok
önemlidir?
2. Heider’in kişisel atıflar ile kişisel olmayan atıflar ayırımı nedir?
3. Weiner’ın atıf modelinde en önemli rol hangi boyuta verilmiştir ?
4. Atıf teorilerindeki en büyük zaaf nerede yatar?
5. Temel atıf tarafgirliğinden kastedilen nedir.
6. İçsel atıf dışsal atıfta davranışın kasten yapılıp yapılmadığı hesaba katılır mı
neden?
7. Gözleyenle eyleyenin pozisyonlarını değiştirdiğinizde açıklamalar neden
değişebilir?
8. Sosyal bilişin farkında olunmayan işleyişi nerede gözlenir?
9. İnsanların yargılarını sebep aflarını etkileyen çevre kültür gibi özellikleri
psikolojinin teorik atıf modellerine dahil etmeme sebebi nedir?
10. Sorumluluk atfı ile nedensellik ilişkisi arasındaki ilişki evrensel olabilir mi?

CEVAPLAR
1. Çevremizde olan biteni kestirebilmek, tahmin edebilmek bizim onu bir
ölçüde anlayabilmemizi dolayısıyla da kontrol altında tutabilmemizi sağlar.
2. Seyredilen olayda failin kastının olmadığını durumlarda kişisel atfılar, kasıt
çıkarımı olduğunu düşündüğü durumlarda kişisel atıflar yapılır.
3. Kontrol edilebilirlik
4. Bu teoriler gerçek hayatla ilişkiselliği düşük teorilerdir bir başka ifade ile
dış geçerlilikleri düşük teorilerdir.
5. Davranışın sebebini durumsal özelliklere değil, kişisel özelliklere dayanarak
açıklama eğilimi kast edilir.
6. Hayır, Heider’dan sonra tüm teorik modeller sadece kasti sebep çıkarımları
olan atıflar üzerine odaklandı
7. Davranış, insan algısının bir niteliği olarak, her zaman, içinde bulunduğu
ortamın önüne geçerek çarpıcılık kazanır. Bu sebeple, diğerlerinin davranışlarını
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seyrettiğimiz gibi, kendi davranışlarımızı da seyretme imkânı bulduğumuzda ortamın
sebep yüklemedeki etkisi tekrar arka plana geçmekte, davranışın kendisi ön plana
gelmektedir.
8. Dünya ile ilgili stereotipik düşüncelerimizin, onu anlamlandırmaya
çalışırken kısa yol tuşu gibi kullandığımız şemaların ve senaryoların işleyişi
otomatiktir.
9. Psikoloji zihinsel süreçlerin tüm kültürlerde aynı kuralları takip ederek
sebep atıflarında tarafgirlik ortaya çıkardığını iddia etmektedir.
10. Sorumluluk atfı ile nedensellik ilişkisi, batılı sanayileşmiş toplumların
bireyselleşmiş kültürel varsayımları açısından ele alınabilir (püriten ahlak anlayışı
gibi). Bireyin eylemlerinden; kaderden, şanstan, şansızlıktan önce kendisinin sorumlu
olduğu düşüncesi bu toplumlarda, kişisel özelliklere sebep atfetme oranını, ortamın
özelliklerine sebep atfetme oranından yüksek tutuyor olabilir.
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8. TUTUMLAR I : Tutum Nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Tutum nedir?
• Tutumlar nasıl oluşur?
• Tutumların işlevleri
• Tutum davranış ilişkisi
• Mantıksal Eylem Teorisi
• Planlanmış Davranış Teorisi
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Anahtar Kavramlar
• Tutum
• Tutum nesnesi
• Tutumun gücü
• Tutumun işlevleri
• Planlanmış Davranış
• Niyet
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Giriş
Bu bölümle birlikte sosyal psikolojinin yine ana başlıklarından biri olan tutumları
anlatmaya başlıyorum. Genel bir girişle birlikte tutumun yapısı, işlevi ve en önemli nokta
davranışla olan ilişkisini ele alacağım.
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8.1.Tutum Nedir?
Tutum her zaman zihinsel bir yapı olarak ele alınmış ve davranış yoluyla kendini
görünür kıldığı iddia edilmiştir. Bugün de ana akım sosyal psikoloji bu iddiayı devam
ettirmektedir. Tutumlar, ana akım sosyal psikolojide popülerliğini her zaman koruyan bir
kavramdır. Bu popülerliğin sebebi, tutumların ortaya çıkacak olan davranışı etkilediği
varsayımıdır. Amaç davranışların önceden kestirilebilmesi olduğu vakit tutumların
bilinmesi önem kazanır. Çünkü tutumunu bildiğiniz kişinin, grubun, kitlenin belli
ortamlarda nasıl davranacağını aşağı yukarı kestirebilirsiniz. Ayrıca, davranışta farklılıklar
yaratmak için tutumları değiştirmek araştırmacılara anlamlı bir başlangıç noktası verir.
Tutum araştırmaları psikolojide ve sosyal bilimlerde çok büyük bir ilgi toplamış ve
hemen hemen her başlık altında yüzlerce araştırma yapılmıştır. 1920’ler ile 1930’lar
arasında özellikle soru varakası temelli ölçekler vasıtasıyla tutumların ölçülebilirliği ve
davranışla ilişkisi üzerinde duruluyordu. 1950 ile 1960 arasında dikkatler bireyin
tutumlarındaki değişmenin dinamiğine çevrilmişti. 70’lerde ise tutum üzerine kurulan
teoriler ve araştırmalarda düşüş gözlendi. 1980 ve sonrasında ise bilişsel sosyal psikologlar,
malumatın nasıl işlendiği ve hafızanın işleyiş şekli gibi konularda yaptıkları araştırmaları
tutumlara uygulamaya başladılar.
Bilişsel sosyal psikologlar tutumlara, zihinsel mekanizmanın bir yerlerinde var
olduğu varsayılan bir yapı olarak bakarlar. Ama ölçülen tutumlar ile kaydedilen davranış
arasındaki görünür boşluk araştırmacıları hep zorlamaktadır. Bazı araştırmacılar ise tutum
kavramına tamamen karşı çıkarak konuyu söylem ve retoriksel yaklaşım içersinde
eleştirmişlerdir. Bireysel düzeyde tutumlar insanların algılarını düşünce ve davranışlarını
etkiler. Kişiler arasında ise tutumlar insanların birbirlerini nasıl tanıdıklarını, birbirlerine
nasıl tepki verdiklerini anlamada çok önemli bir öğedir. Ayrıca kişiler arası düzeyde tutum
değişimi, insanların farklı davranmak üzere birbirlerini ikna etmeleri anlamına gelir.
İnsanlar bir grup kimliği ile hareket ettiklerinde tutumları, kendi grup üyeleri ile öteki
grubun üyelerine karşı davranışlarını-işbirliğini, rekabeti vs.- yönlendirir.
Deneysel sosyal psikologlar tutum kavramına, davranıştan önce gelen, doğrudan
gözlenemeyen ve hareketlerimize yol gösteren bilişsel bir yapı olarak bakarlar. Ayrıca
tutumların psikolojik bir eğilim olduğunda hemfikirdirler (Eagly ve Chaiken, 1993).
Tutumlar bir şey hakkındadır. Bir tutum nesnesi vardır ve buna yönelik bir
değerlendirme taşır. Tutum nesnesinden psikolojik nesne olarak bahsedilir. Birey için bir
anlamı olan, bireyin farkında olduğu herhangi bir nesne anlamına gelir. Herhangi bir şey o
birey için bir tutum nesnesi olabilirken bir diğer kişi için bir tutum nesnesi olmayabilir.
Benim çevre temizliğine olan düşkünlüğüm (güçlü tutum) bitmiş pilleri pil çöpüne,
okunmuş gazeteleri de kâğıt çöpüne atmama yol açarken, yanımdaki insan için çevre
temizliği ya da ilgili nesneler psikolojik olarak herhangi bir şey ifade etmeyebilir.Tutum
doğrudan gözlenebilir bir niteliğe sahip değildir ancak bireyin gözlenen davranışlarından
çıkarsama yapılarak o bireye atfedilen bir eğilimdir. Dolayısıyla tutum sergilenen bir
davranış değildir, davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. Gözlenen davranış her zaman ona yol
gösteren bir tutuma atfedilir. Bir başka ifade ile seyrettiğiniz davranışın sebebini tutuma
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atfedersiniz. Adam kan bağışında bulunmuştur çünkü yardımsever bir tutumu vardır.
Arabasında emniyet kemerini takmamaktadır çünkü can emniyetini umursamayan bir
tutumu vardır.
Tutum bireye atfedildiğinden çalışmalar tekil bireyin tutumları üzerinden tasarlanır.
Ama tutum ölçekleriyle çok sayıda bireyin tutumları ölçülerek grup tutumlarından
bahsedilebilmektedir. Araştırmacılar tutumların üç ana öğeden oluştuğu konusunda
genellikle hemfikirdir.
•
Bilişsel öğe kişinin o tutum nesnesi hakkındaki inanışlarından
fikirlerinden, görüşlerinden kuruludur.
•
Duygusal öğe kişinin o tutum nesnesine olan duygularından ve
emosyonel tepkilerinden kuruludur.
•
Davranışsal öğe ise kişinin yine o tutum nesnesine yönelik geçmiş
davranışı ve davranışsal niyetlerinden kuruludur.
Bunu bir örnekle anlatacak olursak, dedenizin mezuniyet gününde size verdiği
kalemi çok seviyorsunuz ve bu kalemi uzun süredir sadece çok önemli yazışmalarda
kullanıyorsunuz. Kaybolmasından da çok korkuyorsunuz. Aslında kalemin kendisinin
maddi olarak diğer kalemlerden farkı yok. Şimdi burada tutum nesnesi olan kalemin size
dedeniz tarafından hediye edilmiş olması bu kaleme olan tutumunuzun bilişsel tepkilerini
oluştururken, kaleme olan bağlılığınız ve değer verişiniz, kaybolmasından endişe duymanız
duygusal tepkilerini oluşturur. Önemli yazışmalarınızda her zaman onu kullanmanız ve
kullanmaya da devam edecek olmanız davranışsal tepkidir. Araştırmalar tutumların tek öğe
genellikle de duygusal öğe üzerinden davranışa yansıyıp yansımayacağının tahmin
edilmesinin, yanıltıcı olduğunu göstermektedir. Davranışa yansıma ihtimalini anlamada
tutumun bütün öğelerinin hesaba katılması gerektiği anlaşılmaktadır.

8.2. Tutumların İşlevleri
Tutumların ne gibi işlevleri olduğu üzerine çok sayıda teori ve araştırma vardır.
Bunlara bakıldığında dört çeşit temel işlev üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır.
Nesnenin niteliği işlevi: Tutumun bu işlevi malumat proseslemeyi basitleştirir ve
dikkatin, tutum nesnesinin belli yönlerine çevrilmesini sağlar. Sözgelimi ben sıcak
havalarda (tutum nesnesi) kendimi son derece rahatsız hissettiğim için hiç sevmem
(değerlendirme). Bu sebeple yazın gelmesinden hoşlanmam ve de yaz aylarında güney
illerine tatile de asla gitmem. Kısacası sıcak havanın olduğu yerlerde bulunmam. Malumat
prosesleme teorisinden hareketle Smith ve arkadaşları (1956) tutumlara; farklı öğeleri bir
bütün halinde bağlantılı şekilde bir araya getiren; insanların, şeylerin ve de olayların
kategorize edilmelerini kolaylaştıran; dolayısıyla da uygun şekilde cevap verilmesini
sağlayan, yapılar olarak bakar. Sosyal biliş temelli daha yeni teorileştirmeler ise sözgelimi
Judd ve Kulik (1980) tutumun işlevlerine şemalar (bkz.6.Bölüm) olarak yaklaşır.
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Araçsal işlevi: Davranışı işlevsel yollarla sevk ve idare eder. Esasta sosyal öğrenme
teorisinin kurallarına oturan bu yaklaşıma göre tutumlar, insanları mükâfatlandırıcı
sonuçlara yöneltirken cezalandırıcı olanlardan kaçınmalarını sağlar.
Sosyal kimlik işlevi: Buna göre tutumlar kişinin kendisi ile benzer değerleri
paylaşan diğer insanları tanımlamasını yada kendisinin bu şekilde tanımlamasını mümkün
kılar. Sözgelimi grup içinde üyelerin grupla ve grubun diğer üyeleriyle özdeşleşmelerinde
tutumun bu işlevinin rolü olduğu vurgulanmaktadır.
Benlik saygısı işlevi: İnsanlar, benlik imajlarını tehdit edenlerle aralarına mesafe
koymanın ve de benlik imajlarını yükseltecek olanların çizgisine gelmenin bir yolu olarak
belli tutumlar edinebilirler.
Deneysel sosyal psikologların tutumların işlevleriyle ilgili teorileştirme çabalarında
tarafgir düşündüklerine işaret eden çalışmalar vardır. Bu çalışmalar özellikle kültürler arası
çalışmalardan gelmektedir. Tutum işlevlerine birey odaklı yaklaşıldığı, sözgelimi bireyin
benlik saygısının ön plana çıkartılıp abartılırken, grup saygınlığına hizmet eden işlevlerinin
göz önünde bulundurulmadığı öne sürülmektedir. Siyasi sloganların çalışıldığı bir
araştırmada Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında böylesi kültürel
farklılıklara işaret edilmiştir (Tak ve arkadaşları, 1997).

8.3. Tutum ve Davranış
Bölümün başlarında tutuma bilişsel bir yapı olarak bakıldığını, doğrudan
gözlenemediğini, davranıştan önce geldiğini söylemiştim. Bu çerçevede tutumlar
hareketlerimize, davranışlarımıza yol gösteren yapılardır. Kısacası her tutumu davranış
düzeyinde gözlemek mümkün değildir. Hangi şartlarda tutumlar kendini davranışta
gösterir? Ya da tutumun kendini davranışa yansıtmasını engelleyen şartlar neler olabilir?
Tabii bir de sorulması gereken soru; tutumun davranış düzeyinde gözlenebilir oluşunu
tahmin ederken araştırmacılar ne gibi hatalar yapmaktadır?
Tutum-davranış ilişkisi sorusuna cevap arayan klasik çalışma LaPiere'in 1934’deki
araştırmasıdır. 1930'ların başında Amerika Birleşik Devletleri’nde Çinlilere karşı tıpkı
Afrika kökenlilere olduğu gibi yaygın ve güçlü bir ırk ayırımı vardı. LaPiere, genç Çin'li
bir karı koca ile bütün A.B.D.'yi gezerek 66 motel ve otele ve 184 lokantaya girdi. Çinlilere
karşı düşmanca tavırların yaşandığı bir dönemde bu yerlere girip çıkmaları ilginç bir
yaşantıydı. İşletmelerden sadece biri onları içeri almamıştı. LaPiere (1934) bu beklenmedik
güzel yaşantılarını, Çinli dostlarının yüzlerinde hep görünen kocaman gülümsemeye
bağlar. Gezilerini tamamladıktan altı ay sonra LaPierre gittikleri bütün otel ve lokantalara
Çin'li bir çift için otellerinde veya lokantalarında rezervasyon yaptırmak istediğini yazan
bir mektup yolladı. Bu işletmeler LaPiere ve Çinli dostlarıyla yüzyüze kaldıklarında
göstermiş oldukları davranışın aksine rezervasyon yapmayı reddettiler. Sadece %1 kabul
edeceğini bildirdi. %92’si ret cevabı verdi. %8’i ise kesin bir cevap vermedi. Bu sefer var
olan önyargılarına uygun bir biçimde davranmışlardı.
Yüz yüze ilişkide gösterdikleri olumlu tutum (kabul davranışı) ile daha sonra
gösterdikleri olumsuz tutum (red davranışı) arada açıklanması güç bir çelişki ortaya
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çıkarmaktadır. Acaba o arada neler olmuştur? Minard’ın 1952’de yaptığı araştırma da
benzer sonuçlara işaret etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’li yıllarda
siyahlara ırkçı davranışın en yüksek olduğu ve en fazla yaşandığı güney eyaletlerinin
birindeki kömür ocağında, beyaz işçilerin büyük bir kısmının maden ocağında iken siyah
işçilerle konuştuğu gözleniyordu. Ama bunun yanında maden ocağının dışında, şehirde bu
iki grubun birbirleri ile konuşmadıkları görülüyordu. Birçok araştırmacı bu sonuçlar
üzerine tutum/davranış ilişkisini çok daha sofistike yöntemler kullanarak incelemeye
başladılar. Buna rağmen tutum ölçümleri ile davranış ölçümleri arasında genelde düşük bir
ilişki saptanmıştır. Yani birlikte girmediğini gördüler. Bu veriler tutum kavramı hakkında
araştırmacıları önceleri karamsarlığa itti. Ama sonra yeni bir düşünce etrafında (sözgelimi
Zanna ve Fazio, 1982) araştırmalar ve teorik gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Buna göre
tutumlar ile gözlenen davranış basit bir şekilde birebir bir ilişki halinde değildir. Sözel ifade
edilen tutumlardan sosyal davranışın bütün hallerini doğru bir şekilde tahmin etmek
mümkün değildir. Buna göre tutumun davranışa yansımasını etkileyebilecek dört ya da beş
faktör vardır:
1. Davranışla tutum aynı düzeyde özelleşmiş olmalı
Tutum çalışmalarında uzun yıllar bir ölçüm sorunu yaşanmıştır. Özel, belirli bir
davranışı tahmin etmek isterken genel tutumlar ölçülmüştür. Bir başka ifade ile tahmin
edilmek istenen ile ölçülenin niteliği birbirini tutmamıştır. Irk ayırımcılığı çok genel bir
tutum ise, ölçülen sözgelimi Çinli bir çiftin lokanta veya motele kabul edilip edilmemesi
idi. İnsanlar Çinlilere karşı genel bir ayırımcı tutuma sahip iken karşılarında iyi giyimli,
çok iyi İngilizce konuşan, gülümseyen ve yanlarında bir beyazın da bulunduğu Çinli bir
çifti gördüler. Burada tutum çok genel, ölçülen davranış ise son derece özeldir. Ajzen ve
Fishbein (1977) davranış ve tutum ölçümleri birbirine yüksek düzeyde uygunluk
gösterdiğinde, tutum ile davranış arasında gerçek korelasyonlara ulaşıldığını öne sürerler.
Davidson ve Jaccard (1979) bu ölçüm uygunluğunu göz önünde bulundurarak yaptıkları
çalışmada, kadınların doğum kontrol hapı kullanma davranışları ile doğum kontrol
haplarına olan tutumlarını ölçmüşlerdir. Doğum kontrolü ile ilgili genel tutumun ölçüsü ile
doğum kontrolü uygulama davranışı temelde birbiri ile ilişkili çıkmamıştır ama tutum
ölçümü daha özelleştirildiği vakit – gelecek iki yılda doğum kontrol hapı kullanmaya
yönelik tutumları – korelasyon yükselmiştir.
2. Tutumun Ulaşılabilirliği
Tutum modelleri, tutumun hafızada temsil edildiklerini kabul ederler (Olson ve
Zanna, 1993). Hafızadan hangi tutumun geri çağırılacağının ya da hangisine ulaşılacağının
davranış üzerindeki etkisi büyüktür. Tutum nesnesinin uyarmasıyla, tutum hafızadan
çağrılır. Geri çağrılan tutum, tutum nesnesinin içinde bulunduğu durumun algılanışını
etkiler. Algılama biçimi de tutum nesnesine karşı nasıl bir davranışta bulunacağımızı
belirler. Birçok tutum, ilişkide oldukları tutum nesneleri tarafından otomatik şekilde
harekete geçirilir, harekete geçirildiklerinde de davranışları etkilemek üzere hazır
bulunurlar.
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3. Tutumun Gücü
Her tutumun bir gücü vardır. Bu güç, tutumun bütün öğelerinin gücünün toplamı
olabilir. Böyle durumlarda o tutumun çok güçlü ve değiştirilmesi zor tutum olduğundan
bahsedilir. Bu tip tutumlar genellikle yerleşmiş, köklü tutumlardır, hem bir bütün olarak
hem de tek tek öğeleri güçlüdür. Davranışların tahmin edilmesinde daha belirleyici bir güce
sahiptirler. Söz gelimi organ bağışlamanın dine aykırı olduğuna inanmış birinin bu tutumu,
her öğesiyle bütününde çok güçlüdür ve her seferinde davranış doğru bir biçimde tahmin
edilebilir-organ bağışı yapmaz. Ama genelde hem tutumlar hem de öğeleri, güç açısından
farklılıklar gösterir.
4. Doğrudan Yaşantı
Bazen başımızdan geçen olaylar, karşılaştığımız tecrübeler bizde olumlu, olumsuz
tutumların yerleşmesine yol açabilmektedir. Çin yemekleri ile ilgili başınızdan geçen hoş
bir tecrübe sizin daha önceki tutumunuzu değiştirebilir ya da bu konuda hiçbir fikriniz
yokken sizi Çin yemeklerine düşkün biri haline getirebilir. Doğrudan yaşadığınız bu
tecrübe, sizin Çin yemeklerine olan tutumunuza ulaşmanızı ve bu tutumun gücünü
belirleyecek niteliktedir.

8.4. Beklenti Değeri Modelleri: Mantıksal Eylem Teorisi ve
Planlanmış Davranış Teorisi
Tutumlar insanların belli tarzda davranmasını mı sağlamaktadır yoksa davranışları
tutumlarını mı belirlemektedir? İşte bu can alıcı soruya cevap verebilmek için deneysel
sosyal psikologlar tutumların davranışı nasıl etkilediğini doğrudan tahmin edecek
açıklayıcı teoriler geliştirmenin gerekli olduğunu gördüler. Bu teoriler genelde beklenti
değeri modelleri başlığı altında toplanır. Genel olarak bu teoriler insanların; muhtemel her
bir hareketin kendilerine getireceği faydaları ya da zararları hesaplayarak, alternatif hareket
akışları arasından karar verdiklerini varsayar. Bir başka ifade ile insanlar davranışlarının
neticelerini en iyi kullanacak şekilde harekete geçeceklerdir. Bu teorik modeller arasında
en çok bilineni Ajzen ve Fishbein’nin 1970’lerde geliştirdiği mantıksal eylem teorisi ya
da akla vuruk hareket teorisidir. Bu modele göre tutum davranışı başlatır. Bu sebeple diğer
teorilerden hemen ayrılır. Ayrıldığı bir diğer nokta da davranışı tahmin etmeye
çalışmamasıdır. Bunun yerine davranışa vasıta olduğu farz edilen davranışsal niyetleri
tahmin etmeye çalışır. İkinci olarak, tutumların davranışı tek başına belirlemediğini öne
sürer. Ajzen’in 1991’de mantıksal eylem teorisine eklediği varsayımla tamamladığı teori
planlanmış davranış teorisidir. Ajzen’in teoriye eklediği son varsayım algılanan davranış
kontrolüdür. Şimdi bu iki teorinin oturduğu temele yakından bakalım.
Davranışlar belli bir nedene dayanır. Dolayısıyla insanlar davranışlarının sonuçları
hakkında önceden düşünürler, seçtikleri bir sonuca ulaşmak için bir karara varır ve bu
kararı uygularlar. Davranış belli bir niyet sonucu ortaya çıkar. Niyet, önceden düşünülmüş
sonuca ulaşmaktır. Dolayısıyla davranışı belirleyen doğrudan tutum değil, niyettir. Tutum
niyeti, niyet de davranışı etkiler. Niyeti etkileyen ise, kişinin davranışa yönelik tutumu ile
öznel kuraldır (subjective norm). Planlanmış Davranış Teorisiyle üçüncü bir değişken,
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algılanan davranışsal kontrol değişkeni eklenmiştir. Eklenen değişkenle birlikte aldığı son
halini alan planlanmış davranış teorisini, somut bir örnekle ele alalım. Sigarayı bırakmayı
isteyen birini hatta eğer sigara içen ve bırakmak isteyen biri iseniz kendinizi düşünün.
Sigarayı bırakma tutumu olumlu olabilir (Sigarayı bırakmak istiyorum); öznel kurallar da
olumlu olabilir (ailem de sigarayı bırakmamı istiyor), algılanan davranışsal kontrol düşük
olabilir (ben bunsuz yapamıyorum, içmeden durabilir miyim bilemiyorum). Bu üç faktör,
davranışsal niyeti hatta algılanan kontrolu takviye edecektir. Kişinin bu bağımlılığının
üstesinden gelebileceğini, sigarayı bırakmanın etkileri ile baş edebileceğini hissettiği
ölçüde bu üç faktör sigarayı bırakma niyetin sigarayı bırakma davranışına götürecektir.
Ama niyet bu kadar güçlü de olsa her zaman sizi davranışa taşıyamayabilir çünkü sigarayı
içmeme davranışını sürdürmeye çalışırken, bu yeni davranışı kontrol etme seviyesinin
düşüklüğü işi zorlaştıracaktır. Bir başka ifade ile halihazırdaki sigarayı içme davranışını
doğrudan besleyen, yoksunluk etkisi ağır basabilir ve içmeme davranışını bozabilir.Bu
modelin diğerlerine kıyasla davranışı öngörebilme konusundaki katkıları oldukça fazladır.
Ama tutumlarımız bu derece rasyonel midir? Sosyal olarak anlamlı davranışlarımız bu
derece mantıklı, planlı ve niyetli midir? Planlamadan, düşünmeden ve hatta niyet etmeden
yaptığımız davranışlarımız, alışkanlıkla yaptıklarımız, bunlar bu modelde cevapsız
kalmaktadır. Bir kere daha görüyoruz ki, sosyal psikologların kafasındaki insan imajı,
sokaktaki gerçek insanın kendisi ile uyuşmamaktadır.
Şekil 1 Planlanmış Davranış Teorisi
Davranışa
Yönelik
T
utumlar

Öznel Kural

Davranışsal
Niyet

Davranış

Algılanan
Davranışsal
Kontrol
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Uygulama
Tutumunu ya da fikirlerini anlatan sözgelimi internette bir blog ya da gazete/dergi
makalesi veya kurgu bir hikaye seçin. Bu bölümde öğrendiğiniz tutumla ilgili fikirleri ve
teorik yaklaşımı bu gerçek hayattan aldığınız örneğinize uygulamaya çalışın. Bunu
yaparken aşağıda verdiğim ipuçlarını takip edebilirsiniz.
• Seçtiğiniz metinde geçen tutum ve davranışlar hakkındaki önemli noktaları
yazarak bir özet çıkartın
• Bu tutum nasıl anlatılmış? Duygusal, bilişsel ya da davranışsal herhangi bir
öge var mı?
• Bunları ayrıştırarak listeleyin.
• Metinde tutumla davranış arasında herhangi bir hat kurulmuş mu? Planlanmış
Davranış Teorisi ile metinde anlatılan arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Tutum, tutum nesnelerine dair değerlendirmelerdir.
• Tutum kişisel, kişiler arası ve de gruplar arası düzeylerde işler.
• Bilişsel, duygusal ve davranışsal öğeleri vardır.
• Malumat proseslemeyi basitleştiren, davranışı işlevsel şekilde sevk ve idare
eden, sosyal kimlik ve benlik saygısını artırıcı işlevleri vardır.
• Davranışlardan hareketle tutumları doğru tahmin etmek pek mümkün
olmamıştır.
• Ajzen’in planlanmış davranış teorisine göre davranışı belirleyen doğrudan
tutum değil, niyettir. Tutum niyeti, niyet de davranışı etkiler.
• Niyeti etkileyen üç değişken vardır: Davranışa yönelik tutum, öznel kural,
algılanan davranışsal kontrol
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Bölüm Soruları
1. Tutumlar hangi düzeyde ele alınmaktadır?
2. Tutumlar …..hakkındadır ve bir …vardır ve buna yönelik bir…..taşır.
3. Tutumların ögelerini sayınız
4. Tutumların ne gibi işlevleri vardır?
5. Tutumlar neden her zaman davranışta gözlenemiyor?
6. Tutumun bilişsel ögesinden kast edilen nedir?
7. Tutum nesnesinden kast edilen nedir?
8. Ajzen’e göre davranışı belirleyen nedir?
9. Ajzen’e göre niyeti etkileyen nedir?
10. Planlanmış Davranış Teorisinin en büyük zaafı nedir?

CEVAPLAR
1. Zihinsel düzeyde ele alınır.
2. …birşey….nesnesi….değerlendirme
3. Bilişsel, duygusal ve davranışsal
4. Araçsal işlevi, Sosyal kimlik işlevi, Benlik saygısı
5. Davranışla tutum araştırmalarda genellikle aynı düzeyde özelleştirilmiyor;
ulaşılabilirliği olmayan tutum olması sebebiyle ulaşılamıyor; tutumun gücü önemli
6. Kişinin o tutum nesnesi hakkındaki inanışları fikirleri, görüşleridir.
7. Kişi için psikolojik anlamı olan herhangi bir nesne
8. Niyet
9. Kişinin davranışa yönelik tutumu ve öznel kuraldır.
10.
Planlamadan, düşünmeden ve hatta niyet etmeden yaptığımız
davranışlarımız, alışkanlıkla yaptıklarımız, bunlar bu modelde cevapsız kalmaktadır
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9. TUTUMLAR II : Tutum Değiştirme
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
• Likert ölçeği
• Tutumların değişmesi
• Bilişsel tutarlılık
• Bilişsel Çelişki
• Benlik Algısı
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Anahtar Kavramlar
• Likert
• Tutumların değişmesi
• Bilişsel denge
• Bilişsel çelişki
• Festinger
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Giriş
Bu bölümün ilk kısmında tutum ölçekleri ile ilgili genel bir bilgi aktaracağım. Daha
sonra tutumların nasıl değiştiğini bir anlamda da nasıl değiştirebileceğini aktaracağım.
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9.1.Tutumların Ölçülmesi
Tutum ölçeklerindeki çoğu ölçeğin dayandığı varsayım; kişilerin tutumlarının,
tutum nesnesine dair fikir ve inançları vasıtasıyla ölçülebileceğidir (Thurstone,1931;
Likert,1932). Tutum hemen hemen bütün tutum ölçeklerinde, değerlendirici boyutu
üzerinden kavramlaştırılır. Zaten bu boyut üzerine kuruludur. Bütün klasik tutum
ölçeklerinde katılımcıdan bir tür kendilik tarifi istenir. Dolaylı dediğimiz ölçek tekniğinde
ise tutum ölçümü kişinin haberi olmaksızın yapılır. Bu suretle katılımcının sosyal olarak
arzu edilebilirlik veya benliğini ortaya koyma gibi, tutum ölçümünü etkileyebilecek
motivlerin işe karışması baştan engellenmiş olur.
Burada tutum araştırmalarında en çok ve en sık kullanılan Likert ölçeği ile Bogus
pipeline-Düzmece iletişim kurma tekniği hakkında bilgi vereceğim

9.1.1. Likert Ölçeği
Tutum ölçekleri arasında en ünlüsü ve en çok kullanılanıdır. Likert tarafından
1932'de geliştirilmiştir. Thurstone' nun teklif ettiği daha karmaşık tutum ölçeklerine oranla
hem daha kolaylıkla geliştirilebilmekte hem de fazla bir para harcaması
gerektirmemektedir.
Bir Likert ölçeği şu basamaklardan geçerek oluşturulur : Belli bir tutumla ilişki
olduğu varsayılan çok sayıda tutum cümlesi (yaklaşık 100) toplanır. Bu tutum cümlelerinin,
itemlerin, tutum nesnesi ile ilgili olumlu veya olumsuz his ve fikirleri açıkça ifade etmesi
gerekmektedir. İtemin tutum nesnesine karşı olumlu veya olumsuz yahut da nötr (nötr
olanlar kaldırılır) tutumu sergileyip sergilemediğine araştırmacının kendisi karar verir.
Dolayısıyla Thurstone ölçeğindeki gibi bir hakemler kuruluna ihtiyaç yoktur. İkinci
basamakta ise bu itemler bir katılımcı gruba verilir ve bu itemlere beş kategori üzerinden
cevap vermeleri istenir :
Fikrime çok aykırı (1); Fikrime aykırı (2); Kararsızım (3); Fikrime uygun(4);
Fikrime çok uygun (5)
Üçüncü basamakta her katılımcı için toplam puan hesaplanır. Her katılımcının
bütün itemlere verdiği cevaplar toplanarak toplam bir puan elde edilir. Dördüncü
basamakta, bütün itemlerin sorgulanan o tek tutumu yansıttığından emin olmak için item
analizi yapılır. İtem analizi; her item için, o item üzerinden grubun aldığı puanların, grubun
bütün ölçek itemleri üzerinden aldığı toplam puanlara korelasyonudur. Bir başka ifade ile
her item bütün itemlerin puanı ile karşılıklı korelasyon içersinde olmalıdır. Tüm ölçek
puanlarıyla yüksek korelasyon gösteren itemler tutulurken, düşük korelasyon gösteren
diğerleri atılır. Bunun sebebi bütün itemlerin aynı tutumu ölçmeleri gerekliliğidir
dolayısıyla yüksek korelasyon taşıyan itemler, tüm ölçeğin ölçtüğü şeyi ölçmektedir. Ölçek
düşük korelasyon taşıyan itemlerden ayıklandıktan sonra ölçtüğü düşünülen tutumu
ölçüyor olarak kabul edilir ve tutumlarını ölçmek istediğimiz hedef katılımcı gruba
uygulanır.
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9.1.2. Düzmece İletişim Kurma Tekniği (Boguspipeline)
Geçen bölümde LaPierre’in çalışmasından ve sonuçlarından bahsetmiştim.
Yüzyüze iletişimin tersine kendilerine mektupla Çinli bir çifti işletmelerine alıp almayacağı
sorulduğunda almayacaklarını söylemişlerdi. Bunun bir diğer açıklaması da bu işletme
sahiplerinin yalan söylediğidir. Tutum araştırmalarında tutumlarının ne olacağı
sorulduğunda katılımcıların doğruyu söylememe ihtimali hep vardır. Bunun üstesinden
gelmek için Jones ve Sigall 1971 de düzmece iletişim kurma dedikleri bir teknik
geliştirirler. Bu tekniğin ana fikri katılımcıların doğru ya da yalan söylediklerinde
araştırmacının bunu bileceğini düşündürmektir. Bunun için katılımcılar yalan makinasına
benzer bir alete bağlanırlar. Elektrotlar, yanıp sönen ışıklar, ‘tamamen katılıyorum’ dan
‘hiç katılmıyorum’a kayan bir işaret oku katılımcıların hepsini inandırmaya yetmektedir.
Ama aslında ölçtüğü hiçbir şey yoktur! Jones ve Sigall katılımcılara tutumları hakkında
doğru cevaplar vermelerini istemektedir. Aslında cevapların ne olacağını kendileri
bilmektedir. Çünkü katılımcıların daha önceden katıldıkları bir çalışmadan (sahte) açık
doğru cevaplarını aldıkları soruları sormaktadırlar. Sizin de düşünebileceğiniz gibi
katılımcılar bir şekilde yalan söylediklerinde ya da sosyal olarak iyi arzu edilebilir cevaplar
verdiklerinde yakalanabileceklerini hissetmektedirler. Gannon gibi araştırmacılar (2006;
Ganon ve ark. 2007) bu tekniği özellikle çoçuk cinsel istismarı üzerine çalışmalarda
kullanmaktadır. Çoçuk cinsel istismarcılarını savunan ya da destekleyen tutumları
ölçmüşlerdir. Görünür olarak tekniğin işe yaradığı kabul edilse de bazı sorunları olduğu da
konuşulmaktadır.
Düzmece iletişim kurma tekniğini kullanan araştırmalarda işletilen varsayım;
insanların gerçek tutumlarının, davranışlarını tahmin edebileceğidir. Ama araştırmacılar
için problem katılımcıların gerçek tutumlarının ne olduğudur.

9.2. Tutumların Değişmesi
Reklâmlar, televizyon programlarındaki sohbetler, gazetelerde sağlık sayfaları,
televizyonlardaki sağlıklı yaşam programları, entelektüeller ve daha birçokları size her gün
modern yaşam adına aslında nasıl bir hayat tarzınızın olması gerektiğinden, neyi nasıl
düşünür ve karar verirseniz modern insan sayılacağınıza kadar her şeyin çağrısını
yapmaktadır. Bu yayın organlarının ve sivil kurumların amacı, davranışlarınızı etkilemek,
var olan tutumlarınızı değiştirmek ya da kuvvetlendirmektir. Organ bağışı
kampanyalarından, sigarayı ya da nargile içmeyi bırakma kampanyalarına, erozyonla
mücadelede ağaç dikme kampanyalarına kadar, hatırlayabildiğiniz siyasi, ticari, sosyal,
büyük, küçük bütün kampanyaları aklınıza getirin.Hedefleri bugüne kadar olan tutumunuzu
değiştirmektir. Tutumun değişmesi hiç de kolay ve hızlı gerçekleşen birşey değildir. Bunun
için öncelikle temelde işleyen süreçleri yakından tanımak gerekir. Bilişsel tutarlılık ve
bilişsel çelişki yaklaşımları bu süreçleri açıklamakta en çok bilinen iki modeldir.

9.3. Bilişsel Tutarlılık
Tutumunuza ait bilişlerde tutarlılık ararsınız bunu sağlamak ve korumak için de
tutarlılığı bozan tutumlarınızı değiştirirsiniz. Buradaki varsayıma göre insanlar tutumlarını
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(ilgili bilişlerini) birbiri ile tutarlı tarzda düzenleme eğiliminde olacaktır, eğer ortaya bir
tutarsızlık çıkmışsa bunu düzeltme yoluna gidecektir. Bu varsayımın ilk versiyonu
Heider’in (1946) öne sürdüğü Denge Teorisidir. Heider insanların tutumları arasında bir
denge aradıklarını öne sürmüştür. Sözgelimi, arkadaş grubunuz hep birlikte Fethiye’ye
hafta sonu kaçamağı yapmaya karar verdiklerini söyleyip size de haber vermiş ama bu
arada sevdiğiniz de baş başa Boğaz’da cumartesi akşam yemeğe çıkmak istediğini
söylemiştir. Fethiye’ye onu da davet etseniz gelmeyeceğini biliyorsunuz, beri yandan
dostlarla hafta sonu Fethiye’de olmak da çok caziptir çünkü şu sıralar buna acayip
ihtiyacınız vardır. İşte burada yaşadığınız sevdiğinize olan düşkünlüğünüz ile dostlarınızla
bağınız arasında yani iki tutum arasındaki dengesiz duygu halidir. Dolayısıyla dengeyi
yeniden kurmak için Fethiye’ye gitme teklifini ve hissettiğiniz ara verme ihtiyacınızı
yeniden gözden geçirebilirsiniz (“şimdi Fethiye’de güneşten yanıyordur, sıcak insanı
bayıltır”), ya da sevdiğinize olan hislerinizi değiştirmeye başlayabilirsiniz (“hep te kendi
istediği olsun ister”), veya Fethiye’’ye gitmenin nasıl da bir değişiklik yaratacağına ikna
etmeye çalışabilirsiniz. Araştırmalar insanların, dengeli tutumsal ortamları dengesiz
tutumsal ortamlardan daha rahatlatıcı bulduklarına işaret etmektedir (Zajonc, 1968). Ayrıca
dengeli ortamların dengesiz ortamlara göre daha kolay proseslendiği ve daha iyi
hatırlandığı görülmektedir (Zajonc ve Burnstein, 1965).

9.4. Bilişsel Çelişki Teorisi
Kendi tecrübelerinizden bilirsiniz; size ters gelen bir hareketi zorla yaptıramazlar
ama mecbur kaldığınızda sebep olarak bu baskıyı gösterir ve kendinizi aklarsınız. (‘bu
dersten son hakkımdı hocam onun için kopya çektim’ gibi) Tutumlarınızla yaptığınız
davranış arasındaki bu çelişkiyi, sizi bu hareketi yapmaya zorlayan kişiye, ortama yada
duruma yükleyerek gerginliğinizden kurtulursunuz. Ama baskı altında olmadığınızda,
sözgelimi samimi ve güler yüzlü bir rica karşısında bu davranışı gösterdiğinizde
yaşadığınız gerginlik artar. Çünkü yaptığınız şeyle inandığınız şey arasındaki çelişkiyi
açıklayacak dışarıda bir sebep bulmanız güçleşir. Bu sefer yaptığınız davranışın ‘canım o
kadar da kötü bir şey değildi, ricasını yerine getirdim’ gibisinden iyi taraflarını bulmaya
çalışıp, meşrulaştırmaya başlarsınız.Yani başlangıçtaki tutumunuzu değiştirmeye
başlarsınız. Bu konu 1950’lerden beri bilişsel çelişki teorisi çerçevesinde tartışılmaktadır.
Bilişsel çelişki, sosyal psikolojide bilişsel yaklaşımın en önde gelen
teorilerindendir. Tutumla davranış arasındaki zıtlık problemine getirdiği açıklamalarla
bilinir. Festinger tarafından 1957’de geliştirilmiştir. Bilişsel çelişki, kişinin birbiri ile
tutarsız iki veya daha fazla sayıda bilişinin ortaya çıkardığı hoş olmayan psikolojik
gerginlik halidir. Biliş tutumlar, düşünceler, inançlardır. Festinger’e göre tutum, davranış
ve inançlarımız arasında bir ahenk, tutarlılık arar, aralarındaki gerginliği azaltmaya
çabalarız. Bunun en basit örneği sigaranın nefesinizi kestiğini bilirsiniz ama yine de sigara
içmeye devam edersiniz. Burada yaşanan çelişkiye; kavramsal olarak, çelişen bilişlerin
sayısının ve öneminin, uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak bakılır:
Çelişen biliş sayısı x önemi / Uyuşan biliş sayısı x önemi = ÇELİŞKİ
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Çelişen biliş sayısı ve önemi arttıkça çelişki de büyüyecektir. Çelişkiyi dolayısıyla
doğurduğu gerginliği azaltmak için çelişen bilişlerin sayısını veya önemini azaltmak
gerekir. Ya da tam tersine uyuşan bilişlerin sayısını veya önemini artırmak gerekir.
Dolayısıyla yukarıdaki örneğe göre ya sigara tiryakiliğinizi destekleyen bilişlere başka
bilişler eklersiniz: sigara düşüncelerimi toplamama yardım ediyor. Ya da sigaranın nefes
darlığı yaptığına dair bilişin önemini azaltmaya çalışırsınız : her sigara tiryakisinin nefesi
daralmıyor. Festinger (1957) insanların tutumlarına ters hareket ettiklerinde kaygı ve
gerginlik hali yaşayacaklarını öne sürmüştü. Bu varsayıma göre böylesi durumlarda
insanların bu gerginlikle baş edebilmek için geriye dönüp baştan başlama şansları yoktur.
Çünkü bir kere tutumlarına ters davranmışlardır. Bu sebeple değiştirebilecekleri yegâne
şeyi değiştirerek yani tutumlarını değiştirerek gerginliklerini azaltırlar.
Festinger ve Carlsmith (1959) bu varsayımı bugünün klasik sayılan meşhur
deneyleriyle sınadılar. Deneyde deneklerinden son derece sıkıcı ve tekrarlayıcı bir dizi iş
yapmalarını istediler. Denekler bu sıkıcı işleri bitirdiklerinde aralarından bazılarına,
denekleri motive etmesi için çağrıldığı halde bir türlü gelmeyen asistanın yerini alıp
almayacağı soruldu. Asistanın yerini alan katılımcılar, sırada bekleyen diğer katılımcıya
yapacağı işin ilginç bir iş olduğunu söylemesi konusunda ikna edildi.
Üç deneysel şart oluşturuldu.
1.Yalan söylenmesi istenmeyen deneysel grup
2. Yalan karşılığı 1 dolar alan deneysel grup
3. Yalan karşılığı 20 dolar alan deneysel grup
Katılımcıların bir kısmından böyle bir yalan söylemesi istenmedi, yalan söylemesi
istenen katılımcıların bir kısmına 1 dolar, diğer bir kısmına ise 20 dolar ödendi. Bu üç
deneysel şart sonunda da bütün katılımcılardan deneyden ne kadar hoşlandıklarını
değerlendirmeleri istendi. Yalan söylemeyen katılımcılarla, yalan karşılığı 1 dolar alan
katılımcılar deneyden hoşlandıklarını belirtmiştir. Ama bu 1 dolar alan grup anlamlı
düzeyde deneyden daha çok hoşlandıklarını belirtmiştir. Katılımcılarla değerlendirme
sonrası yapılan mülakatta yirmi dolar alan katılımcıların söylediği yalan ile yalan
söylememe tutumları arasında çok az bir çelişki yaşadığı gözlenmiştir. Söylediği yalanın
mazeretini bir dış gerekçe ile meşrulaştırabilmiştir (‘söyledim çünkü karşılığında yirmi
dolar aldım’).
Bir dolar alan katılımcılar için durum çok farklıdır. Sadece bir dolar için yalan
söylemişlerdir. Bu da onların ‘ben dürüst biriyim’ bilişi ile, ‘ama yalan söyledim’ davranışı
arasında yaşadığı çelişkinin büyüklüğünü artırmıştır. Aldıkları bir dolar yaptıkları davranış
için yeterli bir dış gerekçe değildir (‘Değmeyecek bir paraya yalan söylemişlerdir’). Gerçek
tutumu ile söylediği yalanın doğurduğu bilişsel çelişkiyi, ve ortaya çıkardığı gerginliği
azaltabilmesi için tutumunu, yaptığını söylediği şey doğrultusunda değiştirmesi gerekir.
Nitekim bu gruptaki katılımcılar deney bitimindeki görüşmede; yaptıkları işin ‘o kadar da
sıkıcı olmadığını dolayısıyla da yalan söylemedikleri’ yönünde görüşler beyan etmeye
başlamışlardır.
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Davranış bir zorunluluk karşısında yapıldı ise bu çelişkinin ve doğuracağı öne
sürülen gerginliğin yönü ne olacaktır? Davranış kararının serbestçe alındığı durumda nasıl
bir yön alır? Bu soru önemli bir sorudur çünkü para alıp almama çelişkiyi yaşatmanın
yegane yolu gibi gözükmemektedir (Aronson ve Carlsmith, 1963). Festinger ve Carlsmith
deney düzenine ekledikleri iki deneysel şartla bunu sınamışlardır. Birincisinde sırada
bekleyenlere yalan söyleme/söylememe kararı katılımcılara bırakılmıştır: Tercih serbestliği
yüksek düzeyde. İkinci deneysel şartta ise deneklere daha deney başlamadan kendilerinden
her istenileni yapacaklarına dair bir imzalı bir onay belgesi alınmıştır: Tercih serbestiyeti
yok.
Çıkan sonuçlar şaşırtıcıdır. Tercih serbestliğinin yaşandığı ortamlarda yalan
söyleyip bir dolar alan katılımcılar, yirmi dolar alan katılımcılara göre daha fazla tutum
değişimi göstermişlerdir. Çünkü aldıkları bir dolar dürüst olma tutumu ile yalan söyleme
davranışının yarattığı çelişkiyi açıklamada yetersiz kalmıştır. Hem tercih kendisinindir hem
de tutumuna ters davranış karşılığında sadece bir dolar almıştır. Yani dışardan, ortamdan
herhangi bir gerekçe bulamamıştır. Yirmi dolara yalan söylemek daha gerçekçi olmuştur,
gerekçesi yirmi dolardır. Bunun tam tersine tutumlarına zıt davranma kararını bir
mecburiyet karşısında veren (tercih serbestliği yok) katılımcılar, tutumlarını değiştirme
yoluna girmişlerdir. Katılımcılar yirmi dolar aldıkları deney ortamlarında tutum/davranış
zıtlığını kendilerine açıklayamadıkları için tutumlarını değiştirme yoluna gitmişlerdir. Yani
bir mecburiyet karşısında söylediği yalanın yarattığı gerginliği, aldığı yirmi dolarla
açıklayamamaktadır. Son yeni araştırmalar çelişkinin kendisinin tutumun değişmesi için
yeterli olduğuna işaret etmektedir (Johnson ve ark.1995; Harmon-Jones ve arkadaşları
1996;). Özellikle çelişkinin neticeleri kişi için olumsuzluklar (benlik saygısı için, benlik
değeri için olumsuzluklar) taşıyorsa tutum değişimi daha da fazla olmaktadır (Scher ve
Cooper, 1989; Steele, 1988).
Bilişsel Çelişki teorisinin uygulama alanı geniştir. Sağlıklı yaşam
kampanyalarından terapötik müdahalelere, zorbalık karşıtı kampayalara kadar geniş bir
yayılımı vardır . Sözgelimi Mullainathan ve Washington, (2009) seçmenlerin siyasilere
olan tutumları ile bilişsel çelişki kalıplarını incelemiş; Rodriguez ve arkadaşları ise (2008)
yeme bozukluğunun gelişmesini önlemede çelişki esaslı bir yeme bozukluğu
müdahalesinde bulunmuştur.
Bilişsel çelişki ile tutum değişimi arasındaki ilişki aslında hiç de basit bir ilişki
değildir. Tutumlarına ters düşen bir işi yapıp yapmama konusunda kendini serbest hisseden
biri en yüksek tutum değişimi düzeyini, davranışlarının olumsuz sonuçlarını yaşadığı ve
aldığı teşvik edici miktar az olduğunda yaşamaktadır. Teşvik edicilerin para, menfaat,
fayda gibi mükâfatlar olabildiği gibi, sosyal kurallar, yasal yaptırımlar gibi cezalar da
olabileceğini unutmayın. Şimdi bu noktada ders çalışmaktan hoşlanmayan, çalışmaya karşı
olumsuz tutumu olan bir arkadaşınızı düşünün. Derslerinden kalma gibi bir noktaya
geldiğinde, tutumuna ters düşen can sıkıcı ders çalışma davranışı ile karşı karşıya kalır.
Hocalarından ve sınav sonuçlarından gelen tehdit dolu sonuçlarla çalışmaya başlayacaktır.
Ama bu tehditler yüzünden çalıştığını bildiğinden, ders çalışmama tutumunda herhangi bir
değişme gerçekleşmeyecektir. Gelecek sefere yine çalışmayacaktır. Ancak üzerinde sürekli
bir kontrol mekanizmasının işlemesi ile ders çalışması sağlanabilecektir. Bu tıpkı
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sürücülerin, etrafta polislerin varlığı sebebiyle ceza yeme korkusundan hız sınırına
uymaları gibidir. Ortada polis görmedikleri zaman hız yapmaya devam ederler çünkü
davranışları kontrol eden mekanizma o an gevşemiş, gerçek tutum kendini davranışla
uyumlu hale sokmuştur. Ama yukarıdaki anlatılanlara geri dönersek, arkadaşınıza
yönelecek ceza miktarı düşük dozda tutulduğunda sözgelimi çalışmazsa kalacağı ama
bunun kendi kararı olduğu söylendiğinde, tutumuna ters düşen ders çalışma davranışı onda
büyük bir çelişki yaratabilir. Aldığı ceza ile tutumunu kendine açıklamada zorluk çekecek
bu da tutumunu etkilemeye başlayacaktır.
Öte taraftan tercih serbestliğinin olmadığı, mecburiyet karşısında yapılan
davranışların neticesinde ortaya çıkan tutum/davranış zıtlığının doğuracağı tutum
değişiminin ölçüsü, teşvik edicinin büyüklüğü oranında artacaktır. Bir başka ifade ile size
zorla yaptırılan bir davranışın neticesinde aldığınız teşvik edicinin/mükâfatın miktarı
arttıkça tutumunuzu değiştirme ihtimaliniz artacaktır.
Bilişsel çelişki teorisi sosyal psikolojide değişiklikler ve zorluklarla dolu bir
geçmişe sahiptir. Festinger’in fikirleri rafine edilmiş ve keskinleştirilmiştir. Çelişki
Festinger’in inandığı kadar kolay ortaya çıkartılamamış ve bazı hallerde benlik algısı gibi
başka teoriler daha iyi açıklamalar getirebilmişlerdir. Ama bütün bunlara rağmen
Festinger’in bilişsel çelişki teorisi tutum değişiminin ve diğer sosyal davranışların
açıklanmasında en geniş kabul gören teorilerden biri olmuştur.
Bununla birlikte şu soruyu mutlaka sormak gerekir: Bilişsel çelişki evrensel midir?
Evrensel olmadığını gösteren kültürler arası çalışmalar vardır (Kashima ve ark.1992).
Diğerleri ile ilişkilerini ve bağını kendi benliğinden daha fazla önemseyen toplumlarda
başkalarıyla ilişkiler ve sosyal çevrenin beklentileri daha önemlidir. Dolayısıyla davranış,
kişinin tutumu kadar belki de daha çok, bu dış etkenlerle belirleniyor olabilir. Ayrıca
kültürden bağımsız düşünecek olursak her hareketimizi çelişkiden kaçınacak şekilde mi
yaparız? Öyle olsaydı hata yapmak gibi bir özelliğimiz ya da hatayı görmek gibi bir
özelliğimiz olmazdı.

9.5. Benlik Algısı Teorisi
Bem (1972) bilişsel çelişki teorisini eleştiren teorisyenlerden en dikkat çekenidir.
Geliştirdiği benlik algısı yaklaşımına göre başkalarının davranışları kadar kendi
davranışlarımıza da sebepler atfettiğimizi ve bu ikisi arasında niteliksel bir farklılığın
olmadığını öne sürer. Buna göre başkalarının davranışlarına bakarak onların davranışları
için içsel, kişisel özelliklerine atıflarda bulunarak nasıl bir izlenim oluşturuyorsak, kendi
davranışlarımıza da içsel atıflarda bulunarak kendimiz hakkında bir izlenim oluştururuz.
Dolayısıyla sözgelimi, eğer kendi serbest irademle, arzumla diğer yemekler arasından sık
sık karnabahar haşlamasını tercih edip yediğimi, çünkü karnabahar haşlamasından
hoşlandığımı biliyorsam; diğerlerinin de bundan pek hoşlanmadığını biliyorsam; kendi
davranışım için içsel atıfta bulunabiliyorum demektir. Tıpkı diğer insanların davranışlarını
dışardan gözlediklerinde yaptıkları gibi, geçmişteki ilgili benzer davranışlarından kendi
tutumlarını çıkarsama yoluyla hatırlarlar. Bu sebeple Bem’e göre; deneyde yaptıkları işe
yönelik tutumları sorulduğunda Festinger ve Carlsmith’in katılımcıları, bu işin ilginç
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olduğunu bir başkasına söylediklerini hatırlamışlardır. Katılımcılar hatırladıkları
davranışlarını, o sırada yaptıkları işe yönelik kendi tutumları için bir bilgi olarak
kullanacaklardır. Yaptıkları davranışın değer yükünü düşürecek herhangi bir sebep
bulamadıkları müddetçe bu böyle olacaktır. Bu davranışı yapmaları için onlara para
ödenmiştir. Bu da davranışlarının değerini düşürmeleri için iyi bir sebeptir.
Bem’e göre bir dolar alan katılımcılar da yapılan işi ilginç bulmak zorunda
olduklarını, bunu bir başka deneğe söylemiş oldukları gerçeğinden çıkaracaklardır: ‘Bu
aslında pek de sıkıcı değildi, ilginçti bile denilebilir, zaten sırada bekleyen deneğe de böyle
söyledim. Bunu söylemiş olmamın başka ne sebebi olabilir ki?’ Diğer taraftan yirmi dolar
alan katılımcılar davranışlarının sebebi olarak parayı göreceklerinden, bu sebebi
tutumlarından bir sonuç çıkarmada kullanmayacaklardır: ‘Deneydeki iş gerçekten
sıkıcıydı, sırada bekleyen kişiye ilginç olduğunu söyledim ama bunu böyle söylemem için
bana yirmi dolar verdiler!’ (‘Herkes kopya çekiyordu ben de çektim sınavdan geçtim’ gibi)
Kısacası insanlar yaptıkları davranışlar için tutumlarına bağlı olmayan, apaçık sebepler
göstermedikleri sürece tutumlarını kendi geçmiş yaşantılarına bakarak çıkarırlar.
Bilişsel çelişki teorisi ile Benlik algısı teorisini karşılaştıran çeşitli araştırmalar
yapılmış ve her iki teorinin de davranışı anlamada daha açıklayıcı olduğu noktalar olduğu
fark edilmiştir. Fazio, Zanna ve Cooper (1977) tutuma ters düşen davranış neticesinde
ortaya çıkan tutum değişimini bilişsel çelişki teorisinin daha iyi açıkladığını, benlik algısı
teorisinin bu noktayı açıklamada güçsüz kaldığını öne sürmüşlerdir. Bilişsel çelişki
teorisinin de tutuma çok da ters düşmeyen davranışlar neticesinde meydana gelen tutum
değişimini açıklayamadığını öne sürmüşlerdir. Tutuma çok da ters düşmeyen davranış
nedir? Türkiye’de oy verme yaşı 18’dir. Eğer siz bu yaş sınırının taraftarı iseniz aynı
zamanda bu yaş sınırının 17 veya 19 olması teklifini kabul edebilirsiniz ama 16 veya 21
yaş olmasına asla taraftar olmazsınız. Oy verme yaşı ile ilgili tutumunuzun kabul alanına
girebilecek davranışlar ile red edilme alanına giren davranışlar söz konusudur.
Davranışlarımız tutumlarımızın kabul alanı içinde kaldığında benlik algısı teorisine göre
vereceğiniz cevap: ‘eh canım buna da hayır diyecek halim yok’ olacaktır. Bilişsel çelişki
teorisinin buna verebileceği herhangi bir cevap yoktur çünkü teori, bu gibi durumları
açıklayacak bir iddiaya sahip değildir.
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Uygulama
Sınavlarda kopya çeken öğrencilerin bu tutumunu değiştirmek için bilişsel
çelişki ve benlik algısı teorisini kullanarak nasıl bir proje hazırlayın.
• Kopya çekme davranışı ile kopya çekmeme davranışını ortaya çıkaran
tutumların ne olabileceği üzerine düşünün ve bunları listeleyin.
•

Bunun için her iki teorinin ana kavramlarını belirleyin ve özetleyin.

• Bu ödüller yoluyla öğrencinin kopya çekme davranışındaki bilişsel
çelişkiyi nasıl oluşturacağınız üzerinde düşünün.
• İlgili tutumların ortaya çıkmasını ve çıkmamasını sağlayacak teşvik
edici ödüller neler olabilir bunu belirleyin.
• Öğrencilerin benlik algıları ile izlenim oluşturma şartları üzerinde
düşünün.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Hemen hemen bütün
değerlendirici boyutu esas alınır.

tutum

ölçeklerinde

tutumun

•
Düzmece iletişim kurma tekniğininin (Boguspipeline tecnique)
ana fikri katılımcıların doğru ya da yalan söylediklerinde araştırmacının
bunu bileceğini düşündürmektir.
•
İnsanlar tutumlarını birbiri ile tutarlı tarzda düzenleme
eğiliminde olacaktır, eğer ortaya bir tutarsızlık çıkmışsa bunu düzeltme
yoluna gidecektir.
•
Festinger (1957) insanların tutumlarına ters hareket ettiklerinde
kaygı ve gerginlik hali yaşayacaklarını öne sürmüştü.
•
Tutumlarına ters düşen bir işi yapıp yapmama konusunda
kendini serbest hisseden biri en yüksek tutum değişimi düzeyini;
davranışının olumsuz sonuçlarını yaşadığında ve aldığı teşvik edici miktar
az olduğunda göstermektedir.
•
Benlik algısı teorisi ile bilişsel çelişki teorisinin tutum
değişiminde açıkladıkları yerler birbirinden farklıdır.
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Bölüm Soruları
1. Tutum ölçeklerinin dayandığı varsayım nedir?
2. Tutum ölçeklerinde tutum ne üzerinden kavramlaştırılmaktadır?
3. Bilişsel tutarlılık teorisinin varsayımı nedir?
4. Bilişsel tutarlılık varsayımına dayanan ilk teori…
5. Araştırmalar insanların, ….. tutumsal ortamları ….. tutumsal
ortamlardan daha rahatlatıcı bulduklarına işaret etmektedir
6. Bilişsel çelişki nedir?
7. Festinger’e (1957) göre insanlar tutumlarına ters davrandıklarında ne
olur?
8. Bilişsel çelişki teorisine göre davranış bir zorunluluk karşısında
yağıldığında tutuma ne olur?
9. Bilişsel çelişki teorisi ile benlik algısı teorisinin açıklayamadıkları
tutum değişimi şartlarını belirtiniz.
10. Bilişsel çelişki ile tutum değişimi arasındaki ilişki … bir ilişki değildir.
CEVAPLAR
1. Kişilerin tutumlarının, tutum nesnesine dair fikir ve inançları vasıtasıyla
ölçülebileceğidir.
2. Değerlendirici boyut üzerinden kavramlaştırılmaktadır.
3. İnsanlar tutumlarını (ilgili bilişlerini) birbiri ile tutarlı tarzda düzenleme eğiliminde
olacaktır, eğer ortaya bir tutarsızlık çıkmışsa bunu düzeltme yoluna gidecektir.
4. …Heider’ın Denge Teorisidir.
5. .. dengeli… dengesiz
6. Bilişsel çelişki, kişinin birbiri ile tutarsız iki veya daha fazla sayıda bilişinin ortaya
çıkardığı hoş olmayan psikolojik gerginlik halidir.
7. Festinger’e göre (1957) insanlar tutumlarına ters hareket ettiklerinde kaygı ve
gerginlik hali yaşarlar.
8. Hiçbirşey olmaz değişmez çünkü davranışla tutum arasında herhangi bir çelişki
yaratmaz.
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9. Tutuma ters düşen davranış neticesinde ortaya çıkan tutum değişimini bilişsel
çelişki teorisi daha iyi açıkladığı öne sürülürken, benlik algısı teorisinin bu noktayı açıklamada
güçsüz kaldığı; bilişsel çelişki teorisinin de tutuma çok da ters düşmeyen davranışlar
neticesinde meydana gelen tutum değişimini açıklayamadığı öne sürülmektedir.
10. …basit…
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10. TUTUMLAR III: İkna ve Tutum Değişimi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• İkna Süreçleri: Yale Modeli
• İkna Süreçleri: Ayrıntılandırma olasılığı modeli
• Kaynak değişkenleri
• Mesaj değişkenleri
• Dinleyici değişkenleri
• Çevresel rota
• Merkezi rota
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Anahtar Kavramlar
• İkna etmek
• Ayrıntılandırma olasılığı modeli
• Kaynak
• mesaj
• çevresel rota
• merkezi rota
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Giriş
Tutumunuzu değiştirmek isteyen kişi ya da kişiler sizi ikna etmeye çalışır. Sivil
toplum örgütlerinin yapmaya çalıştıkları da budur; sizi ikna ederek tutumlarınızı talep
ettikleri yönde değiştirmektir. İkna etme esnasında (kampanyalar, yürüyüşler, toplantılar,
konferanslar, medya yayınları v.b.g) kişinin bilişsel dünyasında, tutum değişimine yol
açacak süreçler iş başındadır. Sosyal psikologlar ikna etme süreçlerinin, tutum değişimi
süreci esnasında işleyen süreçlerden farklı işlediğinde genelde hemfikirdir.
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10.1. Otomatik Prosesleme ve İkna Etme
Bazı tutumsal tepkiler bilinçli yargılar taşır (Wilson ve Hodges,1992). Ama
genellikle tutumlar bilinçsiz ve otomatik tetiklenir (Bargh ve ark.1992). Bu tür otomatik
tutum değişimleri kişinin, etkisinden habersiz, diğer yargılarını da etkiler. Bu gibi tutumlara
gizil tutumlar denir. Otomatik prosesleme ile kişiler malumatı alır ve fazla da farkında
olmadan yada bilişsel bir çaba harcamaksızın tepki verir. Bununla ilgili ilk teoriler
tutumların şartlama süreçleriyle değiştirebileceğini öne süren öğrenme teorilerinden çıktı.
Klasik ve operant şartlamanın her ikisi de davranışın genelde korunması ve kazanılmasında
pekiştirmenin rolü üzerinde durur. Bu rolün tutumlarla ilişkisi, tutumu bir davranış sınıfı
olarak tarif etmeye dayanır. Tutumlarla şartlama arasındaki ilişkiye vasıta olan
mekanizmalar da açık değildir.
1970’lerde çok tartışılan bu konu bugüne kadar hiçbir neticeye varamadı. Ama yine
de bazı zamanlarda şartlama yoluyla bazı tutumlarımızın şekillenebildiği bilgisini göz ardı
etmemek gerekir. Doğrudan yaşantı vasıtasıyla öğrenilenler diğer insanların davranışlarını
ve bu davranışların sonuçlarını aynı anda gözleyerek ortaya çıkabilir. Bandura (1986)
bireyin daha önce öğrenmiş olduğu davranışların model almanın etkisi ile
zayıflatılabileceğini ya da tersine güçlendirilebileceğini öne sürer. Sözgelimi, sık sık şiddet
içeren filmleri seyredenlerin seyretmeyenlere göre daha saldırgan davranışlar gösterdiği
bilinen araştırmalarla da desteklenen bir olaydır. Model alma bir tutum ve davranış
değiştirme stratejisi olarak çok sık ve yaygın bir şekilde reklâmlarda kullanılır. Türkiye’de
halkın 25–35 yıl öncesine kadar anneler günü, babalar günü, 5–10 yıl öncesine kadar da
sevgililer günü ile ilgili tutumlarını bugünkü tutumları ile karşılaştırın. Kitle iletişim
yayınlarının başlattığı yaygın bir reklâm sonucunda halk giderek yanı başında bu günleri
kutlayan kimseleri kendine model alır bir tutum içersine girdi.
Otomatik proseslemenin son bir örneği de heuristic proseslemedir, bu prosesleme
şeklinde pek fazla bilişsel bir çaba yoktur. Kişi gelen malumatın niteliğini proseslemeyi,
malumatın esasına girmeden etrafından dolanarak kısa sürede bitirir. Tıpkı diğer otomatik
prosesleme tarzlarında olduğu gibi kişi buradada kestirme bir prosesleme ile karar
verdiğinin pek farkında değildir. İnsanlar genelde eğer gelen malumat ya da mesaj çok
önemli değilse ve/veya kendilerini yakından ilgilendirmiyorsa pek de derinden ya da
dikkatli düşünmezler. Gelen malumatta ya da mesajda öne sürülen iddianın geçerliliğini
değerlendirmede ve bunu kabul edip etmeme isteklerinde basit bir takım karar verme
kuralları kullanırlar. İçeriğine odaklanmaktan çok, bu mesajı ya da bilgiyi taşıyanın kim
olduğu, nasıl bir kişi olduğuna göre karar verirler. Sözgelimi, iddiayı öne sürenin
konusunda uzman olması, bir bilen olduğuna inanılması, o bilinenin ne söylediğinin önüne
geçer.

10.2.İkna Süreçleri: Yale Modeli
2.Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bölümü Hovland’ı
savaş propagandası programı hazırlaması için işe alınmıştı. Savaş sonrası geri döndüğü
Yale üniversitesinde yine devlet tarafından paraca desteklenen bir araştırma projesi başlattı.
Araştırma grubundan bu sefer istenen, o sırada Amerikanın Sovyetler Birliği ile içine
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girdiği soğuk savaş sebebiyle, ‘yığınların, sınıfların, insanların akıllarını ve kalplerini
kazanmaktı’ (McGuire, 1986 s/99). Hovland ve arkadaşları araştırma projelerinde,
insanların ikna edici bir mesajı neden dinlediklerini, nasıl anladıklarını, hatırladıklarını ve
kabul ettiklerini belirleyen üç basamaktan bahsederler: Kaynak (Kim):mesajı sunan
kişinin özellikleri, Mesaj (Ne): mesajın içeriği, Dinleyici(Kime): mesajı alanın özellikleri.
Bu değişkenlerin kombinasyonları, iletişimin ne kadar etkili olacağını belirler
sözgelimi bir mesajın ne kadar ikna edici olduğu büyük ölçüde kimin neyi kime
söylediğidir. Buna göre tutum değişimi; konuşmacının kim olduğuna, argümanın ne derece
inandırıcı olduğuna ve mesajı dinleyenlerin kendilerini nasıl gördüklerine göre
gerçekleşecektir. Hovland ve arkadaşları (1953) ikna sürecinde dört basamak tanımlar:
dikkat, anlama, kabul ve akılda tutma. 30 yıldır süren bu araştırma projesi devasa miktarda
veri biriktirmiştir. Son dönem sosyal psikologların çoğu, ikna sürecine bir dizi basamak
olarak bakar. Hangi basamakların önemli olduğunda aralarında anlaşamasalar da;
dinleyicinin kaynağın mesajına dikkat etmesi gerektiği, içeriğini anlaması gerektiği ve
anlatılanın akılda tutulması gerektiği üzerinde anlaşırlar (Eagly ve Chaicken, 1984).
Dinleyicilerin düşünceleri bu süreçte kritik bir noktadır (Petty ve Cacioppo, 1981): eğer
mesaj dinleyicide lehte fikirleri harekete geçiriyorsa kabul etme ihtimali yüksektir. Ama
eğer dinleyicide karşı argümanlar doğuruyorsa mesaj büyük bir ihtimalle red edilecektir.

10.3. İkna Süreçleri: Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli (Elaboration
Likelihood Model)
Ayrıntılandırma olasılığı modeli (Petty ve Cacioppo’nun 1986) yukarıda kısaca
anlattığım Yale modelini genişletir. Hovland’ın bilişsel faktörler üzerine odaklanışını
devam ettirirler. Bunun yanısıra insanı, etkilenebilecek olmakla birlikte ikna edici bir
iletişime yeteri dikkati vermeye sevk edecek motivasyonu nereden bulduğuna
odaklanmışlardır. Hovland’ın kaynak, mesaj ve alıcı değişkenlerini kullanmaya devam
etmişlerdir. Bu değişkenlere ilaveten emosyonel ve bağlamsal faktörlerle sezgisel kısa
yolları da (heuristics) dahil etmişlerdir.
Ayrıntılandırma olasılığı modelinin anlamaya çalıştığı, aynı iletişimin nasıl farklı
sonuçlar doğurabildiğini anlamak; kaynak, mesaj ya da dinleyicideki benzer değişkenlerin
nasıl farklı sonuçlara sahip olduğunu anlamaktır. Bu model sadece ikna edene odaklanmaz
yanısıra ikna edilenin argümanlarına da odaklanır; ikna edici mesajla çekişen karşı
argümanlara ve uyumlu argümanlara yani hem fikir olunan argümanlara odaklanır.
Bu modele göre ikna edici bir iletişimi nasıl anladığımız ve ondan nasıl
etkilendiğimiz bu iletişime bağlanmaya ne kadar motive olduğumuza bağlıdır. Ayrıca bu
iletişimin ne kadarını anlayabileceğimize bağlıdır. Ayrıntılandırma olasılığı modeli
insanların ikna olabilmesinin iki yolu, iki rotası olduğunu öne sürer: merkezi ve çevresel
rotalar.
İkna edici bir mesaj, bir iddia ve bu iddiayı destekleyen karşı iddiaları çürüten
argumanlar taşır. İnsanlar bu argumanları dinlerken anlama, üzerinde düşünme, karşı
görüşleri geçmiş yaşantıları gözden geçirip kıyaslama, bunların muhakemesini yapma,
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karşı fikirleri belirleme, değerlendirme ve bir yargıya varma gibi bir dizi bilişsel işlem
yürütür. Bu bilişsel işlemler bilinçli bir çaba, düşünme ve gayret isteyen bir şeydir; insanlar
genelde eğer mesaj çok önemli değilse ve/veya kendilerini yakından ilgilendirmiyorsa pek
de o kadar derin yada dikkatli düşünmezler. İkna süreci esnasında kullandıkları rota
çevresel rota olur (fazla odaklanmadan kenarından dolanma anlamında). Mesajın bilinçli
bilişsel bir proseslemesi yapılmaz bunun yerine mesajın dışında kalan ikna edici güçler işin
içine dahil olur. Gözünüzü hemen yakalayan ya da kulağınıza takılan sloganlar, afiş
resimleri sözgelimi, dinleyiciyi ya da izleyiciyi mesajın kendisi ile çok uğraştırmadan ikna
etmenin en kolay yoludur. Bu türden ikna edici iletişim bazen mesajı, dinleyici ya da
izleyicinin halihazırda üzerinde düşündüğü birşeyi de çağrıştırır (‘Diren Gezi!’).Bu modele
göre insanlar, bir delilin geçerliliğini değerlendirmede ve bunu kabul edip etmeme
isteklerinde basit bir takım karar verme kuralları kullanırlar. Sözgelimi, iddiayı öne sürenin
konusunda uzman olması, dinleyicinin daha önceki yaşantılarından öğrenmiş olduğu;
‘uzmanlar uzman olmayanlara göre daha doğru şeyler söyler’ kuralını işletmesine yol
açabilir. Bir bilen olduğuna inanılması, o bilinenin ne söylediğinin önüne geçebilir. Aynı
şekilde beğendikleri insanlara da güvenmeyi öğrenmiş olabilirler. Türkiye’de aşı
kampanyaları doktorlar tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından açılır ama aşılanan çocuk
sayısı, beğenilen film, tiyatro aktrislerinin kampanya filmleri sayesinde artar.
İkna etmede merkezi rota ayrıntılı ve dopdolu bir argümantasyonu taşır ve
dinleyicileri mesajın içeriğini bütünüyle ve ayrıntılı bir şekilde düşünmeye davet eder
(Stephenson ve arkadaşları, 2001). Bu durumda dinleyici ya da izleyici aktarılan mesajdaki
konu ile yakından ilgilidir, konu hakkında bilgisi vardır bu yüzden mesajdaki argümanlara
dikkati yoğunlaşacak ve değerlendirme düzeyi yüksek olacaktır. Mesajın içeriği bizi
yakından ilgilendiriyorsa, adamın bizim düşündüğümüzden farklı ne söylediğiyle ilgili
motivasyonumuz yükselecektir. Bu durumda merkezi rotayı kullanarak mesajın içeriğini
ayrıntılı olarak değerlendirmeye başlarız. Tabii değerlendirme ve bilişsel işlemlere
harcanan (düşünmek, argümanları değerlendirip karşı argüman üretmek vs vs) bu çaba,
bizim bilişsel kapasitemiz ile belirlenir. Motivasyonun yüksek ve kapasitenin (zeka, yaş,
eğitim) yeterli olduğu durumlarda insanlar merkezi rotayı kullanarak, mesajı ayrıntılarıyla
incelemeye başlarlar, konu ile ilgili önceden öğrendiklerini hatırlamaya çalışıp mesajın
argümanlarıyla ilişkilendirmeye çalışırlar.
Ayrıntılandırma olasılığı modeli bir iletişim mesajının kabul edilişini belirleyen
ögeler açıklar. Buna göre; belli bir mesaj sayesinde gözlenen bir tutum değişiminin
büyüklüğü ve yönü, alıcının mesajdan çıkartacağı düşüncelere bağlı kalacaktır. İkna oluş,
mesajın dinleyicide baskın bir şekilde çıkarttığı lehte düşüncelerle artar. Aleyhinde
düşüncelerin genişliği ölçüsünde de azalır. Dinleyiciler hangi rotadan olursa olsun gelen
mesajı bilişsel düzeyde prosesler. Bu sebeple lehte düşünceler çıkartan mesajlar için artan
proseslemeler ikna oluşu artırır. Ama olumsuz düşünceler çıkartan mesaj için artan
proseslemeler ikna oluşu azaltır. Temelde karşıt tartışmayı uyaran mesajlar alıcıda, karşıt
tartışma delillerini ortaya çıkartır bu sebeple bu esnadaki bir ilgi kayışı alıcının delilleri
ortaya çıkarmasını engelleyecek ve ikna oluşu artıracaktır. Ama bu mesaj dinleyicide kabul
etme tepkilerini uyandırıyor ise bir başka ifade ile dinleyici, başlangıçtan itibaren mesajın
tutumuna yakın bir tutuma sahip ise meydana getirilecek bir ilgi kayışı ikna oluşu
düşürecektir.
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İkna edici iletişimde alıcının ona sunulan malumatı analiz etme motivasyonuna göre
Ayrıntılandırma olasılığı modelindeki üç değişkenin farklı sonuçları vardır (Petty ve
Wegner, 1998). Şimdi bu değişkenleri sırasıyla ele alalım:
Kaynak Değişkenleri:Kime, kimlere, hangi mesaj kaynaklarına inanılır? Hangisi
daha güvenilirdir? İnanılır kaynak olmanın şartları ne olabilir?. Bu soruların cevapları çok
önemli olacaktır çünkü sizin gelen mesajı kabul etme ihtimaliniz üzerindeki etkisi çok geniş
ve güçlüdür. Kaynağın, alanında uzman oluşu, iyi görünümlü oluşu, kişiler arası
iletişimindeki ve söze hakimiyetindeki becerisi yani mesajı nasıl ilettiği, kullandığı dilin
ne derece açık ve sade olduğu, ne derece hızlı ya da yavaş konuştuğu kaynağı dinleyici
karşısında inanılır ve güvenilir kılan en önemli özelliklerdir. Bunların yanısıra
dinleyicilerin mesajı veren kişi yada kişileri, kaynağı çekici bulması, kendisine yakın
hissetmesi ve hoşlanıyor olması da etkili faktörlerdendir. Çekici, popüler ve hoşlanılabilir
konuşmacılar her zaman daha ikna edicidir (Chaiken, 1983). Bu özellikler reklam
kampanyalarının, birbiri ile rating için yarışan televizyon kanallarında anchorman’lerin,
sohbet programı düzenleyenlerin kullandıkları özelliklerdir. Burada her zaman akılda
tutulması gereken nokta bu özelliklerin tek başlarına hiçbir zaman belirleyici bir gücünün
olmadığıdır. Bu özelliklerin birlikte etkileşimi söz konusudur.
Mesaj değişkenleri: Mesaj, karşınızdaki kişi veya kişileri ikna edip, sizinle benzer
yada aynı tutuma sahip olmalarını istediğiniz konu veya mesele anlamına gelir. İkna
sürecinin zor basmaklarından biridir. Sizin tutumunuzla karşınızdakilerin tutumu bu
meselede birbirine yakın mesafelerde ise fazla bir zorluk yaşamazsınız. Ama aradaki fark
açıldıkça, tutumlar birbirinin tersi yönlerde olduğundan işiniz zordur. Ayrıca bir de bu
tutum nesnesi ya da olay, hitap ettiğiniz kişileri yakından ilgilendiriyor ise yani bu konuda
motivasyonları yüksek ise işiniz daha da güçleşir. Güç, çaba ve zaman sarf etmeniz
gerekecektir. Hangi noktalarda? Sırasıyla ele alalım. Araştırmalar göstermektedir ki mesaj
içeriği ile dinleyicinin görüşü arasındaki fark büyüdükçe ikna olma oranı azalmakta, tutum
değişiminde zorlanma artmaktadır. Görüş farkı arttıkça ikna olma derecesi düşmekte,
tutumu mesajın içeriği yönünde değiştirme ihtimali azalmaktadır. Fakat bu oranlamayı
basit bir doğru üzerinde göstermek pek mümkün değildir, çünkü görüş farklılığı ile ikna
süreci arasına giren başka faktörler bu oranı kırabilmekte yada en azından gücünü
azaltabilmektedir. Sizin görüşünüzden belli bir derecede farklı bir tutumu savunan bir
mesajla karşılaştığınızda, mesajın geldiği kaynağın özellikleri devreye girebilmektedir.
Sözgelimi, böyle bir durumda inanırlılığı yüksek bir kaynaktan gelen mesajın tutumunuz
üzerindeki etkisi, inanırlılığı size göre daha düşük bir kaynaktan gelen mesaja göre daha
fazla olabilmektedir.
Bu noktada değiştirilmek istenen tutumunuzun sizin için ne kadar önemli olduğu da
önemli bir değere sahiptir. Sizin için o tutumun önem derecesi etkili bir faktördür. Sizin
için diğerleri arasında pek de üst sıralarda bir değer taşımayan tutumunuzu, diğerlerine göre
değiştirme ihtimaliniz, olumlu yönde vasıflar taşıyan kaynak sayesinde artabilir.
İkna süreci esnasında kaynağın size aktardığı mesajın taşıdığı görüş farkı kadar,
mesajın kendi görüşünü size nasıl aktardığı da önemlidir. Mesaj sadece kendi görüşünü
aktarıp karşı teze yer vermiyorsa biz bu tip iletişime tek yönlü, karşı teze yer veren iletişime
146

ise çift yönlü iletişim adını veririz. Genelde çift yönlü iletişim daha etkili görünmektedir
çünkü karşı iddia ve argümanları da mesajına kattığı için daha az propaganda kokar.
Özellikle konu sizin de basit bulduğunuz ve iyi bildiğiniz bir konu ise ve başından itibaren
size mesajı geçenle bu konuda zıt tutumlara sahip iseniz, kaynağın çift yönlü iletişime
başvurması daha etkili olacaktır. Çünkü karşı tezin iddialarını bildiğini ama bunları da
sizden saklamadığını fark edersiniz. Tabii ki bu nokta sizin eğitim ve zeka düzeyiniz de
önemli bir rol oynar. Eğitim ve zeka düzeyi arttıkça; bir problemin çeşitli yönlerini bilme,
tahmin etme ve tartışabilme imkanınız artacaktır. Bu durumda karşınızdaki kaynak,
problemi tek yönden ele aldığı zaman güvenilir ve adil olmaktan uzak kalacaktır. Bununla
birlikte eğer konu edilen hakkında fazla bir şey bilinmiyor ise, konu karmaşık ise, hitap
edilen kesimin eğitim düzeyleri düşük ise karşı tez ve görüşlere yer vermek kafaları
karıştırabilmekte ve ikna düzeyini düşürebilmektedir.
İkna mesajının çift yönlü verilişinin her zaman taşıdığı bir üstünlük vardır. Tez,
karşı tez şeklinde düzenlenmiş bir mesaj, daha sonra takip edecek olan zıt mesajlara karşı
dinleyiciyi bir nevi aşılamaktadır (McGuire, 1969). Özellikle siyasi propagandalarda, bu
durum iyi bilindiğinden, siyasetçi kendi görüşünün karşısına diğer tezleri de oturtup onları
kendi görüşü ile karşılaştırıp, tartışıp, çürüttüğü vakit; çürüttüğü görüşün propagandası bir
sonraki oturumda seyircileri bir anlamda kendi görüşüne karşı hazırlıklı veya aşılanmış
bulmaktadır. Tartışmasız kabul edilen, benimsenen değer ve tutumların beyin yıkama
dediğimiz durumlarda kolaylıkla yıkılması ve değiştirilebilmesinin sebebi de budur.
Mesajın çift veya tek yönlü verilmesinin yanı sıra taşıdığı ana fikrin veya anahtar
kavramın sürekli verilmesi veya tekrarlanması, mesajın etkinliğini anlama ve hatırlama
yönünde artırmaktadır. Uyarana tek başına maruz kalma etkisine göre, bir nesneyle sürekli
karşı karşıya kalınması o nesneye olan aşinalığı artırır. Bir ismin sürekli tekrarı ismi
meşhurlaştırabilmekte bu da ondan hoşlanmayı artırabilmektedir (Jacoby ve ark. 1989).
Bilişsel yaklaşıma sahip sosyal psikologlara göre bir ifadenin basit tekrarları daha etkili
olmaktadır.
Mesaj içeriğinde olgulara mı yoksa duygulara mı ağırlık verilmeli? Hangisi? Cevabı
her ikisi de olmalıdır. Neden böyle olduğunu tutumun yapısı ile ilgili görüşleri kısaca
özetleyerek anlatmaya başlayalım. Araştırmacıların genelde, tutumun duygu ve inanç
ögeleri arasında bir ayırım yapıldığını biliyoruz. Reklam endüstrisinde, bazen benzer bir
ayırım, olgusal ve değerlendirici reklam arasında da yapılır. Olgusal reklamlarda (daha
beyaz yıkar, makinenizin rezistansını korur, kolestrolü düşürür, yanında bedava gazete,
makarna, şeker verilir gibi) iddialar yer alır; ürün hakkında verilen bilgiler fazladır, ürünün,
fiyatı, kalitesi, içeriği, tadı, kokusu, ücreti, ulaşılabilirliği, yanında verdikleri, garantisi gibi
vasıflardan bir veya ikisi üzerinde durulur. Ama bir reklamdaki bu gibi olguları hatırlamak
o ürünün satışını garantilemez Dinleyicinin mesajın genel sonucunu asimile edebilecek
kapasitede olması gerekir (makinenin rezistansının, kullandığı su yüzünden kireçlenip
bozulabileceğini anlaması, margarinlerin kolestrolü artırdığını anlaması gibi).
İnançlarla duygular arasında bir ayırım yapılsa bile bir nesneyi iyi yada kötü
şeklinde değerlendirmek, heyecan yada duygu yaşantısı ile aynı gücü taşımaz. Bu sebeple
tutumların, temelde (iyi veya kötü şeklinde) değerlendirme olduğu sürekli savunulur. Bu
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bilgiyi reklam dünyasına uyarlayacak olursak; değerlendirme, bir mesajı tüketiciye olgular
ve iddialar takımı halinde götürmektense, mesajı tüketicinin ürün hakkında kendisini
genelde iyi hissedebileceği şekilde götürmeye dayanır. Buradaki duygu aktarımı bağlantı
kurucu öğrenme vasıtasıyla sağlanır. Sıradan bir reklam filmini genel havasıyla
hatırlayacak olursanız, en son kalite çorap, şampuan, v.s kullanan muhteşem genç kadınlar,
son model arabaları kullanan güzel, yakışıklı genç sürücüler, akıllı, genç ve ince ev
hanımları, ev işlerine yardım eden yeni, modern, genç erkek tipleri ve bunların karşısında
onları seyreden sıradan, yetişkin ve yaşlı insanlar, bütün bunlar o reklamın genel çizgisinde
mutlaka yer alan oyunculardır.
Dinleyici Değişkenleri: Hovland ve arkadaşları dinleyicinin mesaja tüm dikkatini
vermesinden ziyade dikkatin kaydırıldığı ortamlarda tutumlarını değiştirme
ihtimallerinin arttığına işaret etmişlerdir. Bu görüşü destekleyen deneysel veriler vardır
Sözgelimi Festinger ve Macoby (1964) ile Osterhouse ve Brock’un (1970) deneylerinde
denekler ilgileri mesajın dışına kaydığında ikna ediciliğin arttığı görülmüştür. Ama tersine
veriler de vardır (Romer, 1979); başlangıçta ilgi kayışı ikna olma ihtimalini artırmaktadır
ama ilgi, dikkat kayışı artmaya başladığında ikna oluş düzeyi azalmaktadır.
Burada ortaya çıkan sorun dikkat düzeyinin ne derece mesaj dışına kaydırılacağıdır.
Tutumlarınızın tam tersine bir mesajla karşı karşıya kaldığınızda dikkatinizin yüksek, orta
veya düşük düzeylerde başka bir işe kayması, sizin gelen mesajdaki iddialara ikna oluş
düzeyinizi farklı derecelerde etkiler. İkna sürecini başlatmanın en önemli basamağı, kişinin
dikkatini gelen mesaja çekmektir. Ama bu dikkat, kişinin tutumu ile mesajdaki tutum
arasında görüş farkı fazla olduğunda ve özellikle de konu kişiyi oldukça yakından
ilgilendiren bir konu olduğunda ikna sürecini olumsuz etkilemektedir. Yüksek düzeyde bir
dikkat ve alaka mesajdaki karşı tartışmaları açığa çıkarmakta, dinleyici bu tartışmalarla
mesajı çürütme, göz ardı etme gibi davranışlara girebilmektedir. Bu esnada kişinin
dikkatini yüksek düzeyde kaydırırsanız, bu sefer de kişi sürecin dışında kalır ve mesajınızla
ilgilenmemeye başlar. Araştırmalar böyle bir durumda dinleyicinin dikkatini orta düzeyde
kaydırmanın mesaj içeriğini anlamayı engellemediğini ve içeriğe karşıt tartışma çıkarma
sayısını azalttığına işaret etmektedir. Bir konu hakkında anlayabildiğiniz ölçüde fikir
üretilirsiniz. Yüksek düzeyde ilginiz ve dikkatiniz anlama miktarını dolayısıyla da karşı
tartışma yürütme kapasitenizi artıracak bu da ikna edilmenizi zorlaştıracaktır. Buna karşın
dikkatiniz o esnada anlamanızı engellemeyecek ama karşı fikir ve tartışmaları çıkarabilme
gücünüzü zayıflatabilecek miktarda kaydırılırsa gelen mesaja ikna olup tutumunuzu bu
yönde değiştirme ihtimaliniz artacaktır.

10.4. Yale Modeli ve Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli Hakkındaki
Eleştiriler
Bu türden ikna modellerindeki zorluklardan biri de esastaki bilişsel modele takılıp
kalmalarıdır. İkna bir tür algısal süreçlerin özelliği olarak görülür, kaynağı nasıl
algıladığımız, mesajı nasıl okuduğumuz ve ne anladığımız, kendimizi nasıl anladığımız vs.
Ama Howitt ve arkadaşları(1989) bizim herşeyin üzerinde bu derece düşünmediğimize
ısrarla işaret eder: mesajdaki argümanları enine boyuna değerlendirip tarttığımız pek
olmaz.
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Dahası bu teoriler hiç de sosyal değillerdir. İnsana dair olmakla birlikte insanı
sosyalliği içinde ele almazlar. İkna etmede ve ikna olmada sosyal olanın rolünü gözardı
ederler. Sözgelimi Burgoon’a göre (1995) Yale modeli ile Ayrıntılılandırma olasılığı
modelinde, ikna süreçlerini üreten kaynak-hedef etkileşiminin kendisi üzerinde yeteri kadar
durulmadığına işaret eder.
Hsiung ve Bagozzi (2003) ise çoğu sosyal etki ve ikna oluşların kişiler arası alanda
gerçekleştiğini öne sürerler. Hsiung ve Bagozzi aile içinde aile üyelerinin birbirlerini ikna
edişleri ve etkilenme kalıpları üzerine çalışmışlardır. Bu etkilenme ve ikna oluşların son
derece dinamik olduğunu görmüşlerdir. Halbuki çoğu sosyal psikolojik çalışma, ikna
oluşun bireyin gerçekleştirdiği bilişsel proseslemelerle olduğunu öne sürecektir: bireyin
mesajı nasıl anladığı, kendilerini nasıl gördükleri mesajın kaynağına nasıl baktıkları gibi.
Hsiung ve Bagozzi ise bunun aksine sözgelimi aile içinde karar almalarda, hangi tip araba
alınacağına karar vermede, aile bireylerinin birbirlerini ikna edişlerinin son derece dinamik
ve üstüste binici olduğuna işaret etmişlerdir. Sözgelimi karar alma sürecinin çeşitli
noktalarında ebeveynler bir çift olarak birbirleriyle hemfikirken çocuklarından değişik
şekillerde etkilenebilmektedirler (Callaghan ve Lazard, 2011). Dolayısıyla ikna oluş bir
kaynağın bir hedefi etkilemesi gibi birşey değildir. İkna oluş karmaşık etkileşimler yoluyla
müzakere edilen dinamik ve etkin bir süreçtir. Stewart-Knox ve arkadaşları ise (2005) ikna
oluşların, etki altında kalmanın bir grup normuna uyma davranışı olduğuna işaret eden
sonuçlardan bahsederler. Gençlerin sigara içme ile ilgili tutumlarını, kendi gruplarında
algıladıkları kuralsal davranışa uyarladıklarını görmüşlerdir.
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Uygulama
Reklamları ikna edici kılan ne olabilir? (Callaghan ve Lenard, 2011)
• Biri televizyondan biri gazeteden diğeri internet/youtube/radyo gibi bir
medyadan toplam 3 reklam seçiniz.
• Bu reklamların yapısını ve içeriğini ikna edicilik açısından analiz
ediniz. İkna edici iletişim teorilerini kullanarak seçtiğiniz reklamın neden ikna
edici gücü olduğunu ya da olmadığını anlamaya çalışın.
Aşağıdaki ipuçları analizinizde işinize yarayabilir:

-

Seyredeni belli bir ürünü alması ya da onunla ilgili tutumunu
veya davranışını değiştirmek üzere ikna etme niyetinde olan reklamın
sözel mesajlarını, görsel imajlarını ve diğer ögelerini özetleyin

-

Kaynağın, dinleyicinin ve mesajın ögelerine bakın. Bu ögeler
ikna edici olması için reklamda nasıl kullanılmış?

çalışıyor?

Bu reklamlar çevresel mi yoksa merkezi rotaya mı kullanmaya

-

Bu reklamlarda bilişsel çelişkiyi artırma ya da istismar etmek
gibi bir teşebbüs var mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Yale modelinde dört basamak tanımlanır: dikkat, anlama, kabul
ve akılda tutma.
•
Ayrıntılandırma olasılığı modelinin anlamaya çalıştığı, aynı
iletişimin nasıl farklı sonuçlar doğurabildiğini anlamak; kaynak, mesaj ya
da dinleyicideki benzer değişkenlerin nasıl farkı sonuçlara sahip olduğunu
anlamaktır.
•
Ayrıntılandırma olasılığı modeli insanların ikna olabilmesinin
iki yolu, iki rotası olduğunu öne sürer: merkezi ve çevresel rotalar.
•
yapılmaz.

Çevresel rotada mesajın bilinçli bilişsel bir proseslemesi

•
Merkezi
değerlendiririz.

rotada

mesajın

içeriğini

ayrıntılı

olarak

•
Ayrıntılandırma olasılığı modelinde üç değişken; kaynak,
mesaj, dinleyici değişkenleri vardır. Herbirinin etkisi farklı sonuçlar
doğurur.
•
Yale modeli ve Ayrıntılandırma olasılığı modeli her ikisi de
ikna etmede ve ikna olmada sosyal olanın rolünü gözardı eder.

151

Bölüm Soruları
1. Kişinin etkilerinden habersiz, diğer yargılarını da etkileyen, otomatik
değişen tutumlara ne denir?
2. Otomatik proseslemenin bir örneği olarak heuristic proseslemede
işlem nasıl gerçekleşir?
3. Hovland’a göre ikna sürecinin basamakları nelerdir?
4. Ayrıntılandırma olasılığı modelinin ikna sürecinde anlamaya çalıştığı
şey nedir?
5. Çevresel rotada işlem nasıl gerçekleşmektedir?
6. Hangi durumlarda merkezi rotayı kullanmaya başlarız?
7. Kaynak değişkenlerini belirleyen faktörler nedir?
8. Tartışmasız kabul edilen, benimsenen değer ve tutumların beyin
yıkama dediğimiz durumlarda kolaylıkla yıkılması ve değiştirilebilmesinin
sebebi nedir?
9. Hovland ve arkadaşları dinleyicinin mesaja dikkatini vermesi ile ilgili
bize ne söylemektedir?
10. İkna süreçlerini açıklayama çalışan bilişsel teorilerin en büyük eksiği
nedir? neden?

CEVAPLAR
1. Gizil tutumlar
2. Kişi gelen malumatın niteliğini proseslemeyi, malumatın esasına girmeden
etrafından dolanarak kısa sürede bitirir.
3. Dikkat, anlama, kabul ve akılda tutma.
4. Aynı iletişimin nasıl farklı sonuçlar doğurabildiğini anlamak; kaynak, mesaj ya da
dinleyicideki benzer değişkenlerin nasıl farklı sonuçlara sahip olduğunu anlamaktır.
5. Mesajın bilinçli bilişsel bir proseslemesi yapılmaz bunun yerine mesajın dışında
kalan ikna edici güçler işin içine dahil olur.
6. Mesajın içeriği bizi yakından ilgilendirdiğinde bu rotayı kullanmaya başlarız.
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7. Kaynağın, alanında uzman oluşu, iyi görünümlü oluşu, kişiler arası iletişimindeki
ve söze hakimiyetindeki becerisi yanısıra dinleyicilerin mesajı veren kişi yada kişileri, kaynağı
çekici bulması, kendisine yakın hissetmesi ve hoşlanıyor olması da etkili faktörlerdendir.
8. Kişinin ya da grupların kendi görüşüne karşı hazırlıklı/ aşılanmış görüşlerle
karşılaşmasıdır.
9. Hovland ve arkadaşları dinleyicinin mesaja tüm dikkatini vermesinden ziyade
dikkatin kaydırıldığı ortamlarda tutumlarını değiştirme ihtimallerinin arttığına işaret
etmişlerdir.
10. İkna olma sürecini algısal bir süreç olarak görmeleri ve insanlar arası bir alanda
gerçekleştiğini yani sosyalliğini gözardı ederler.
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11. TUTUM ÇALIŞMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Klasik tutum teorilerinde gözardı edilenler
2. Tutumun kişinin bilişsel yapısının dışına taşınması
3. Etkileşim alanında bir konuşma eylemi olarak icra edilmesi
4. Tutumun sosyal bir nesne olarak sosyal alanda temsili
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Anahtar Kavramlar
Tutum nesnesi
Tutumun sosyalliği
Söylem ve tutum
Sosyal temsiller ve tutum
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Giriş
Geçen bölümlerde tutumun ne olduğuna dair teorilere ve araştırmalara odaklandık.
Bu esnada tutumların ne işe yaradıklarını sorguladıktan sonra esas sorumuz olan;
davranışlara bakarak tutumları tahmin etmenin mümkün olup olmayacağını ya da nasıl
olabileceğini soruşturan teorilere ve yaklaşımlara eğildik. Daha sonra ise tutumları
değiştirmenin yollarını soruşturduk. Bu bölümde önce tutum çalışmalarının tutuma bakış
açılarına ve ele alışlarına getirilen önemli itirazları ele alacağım ve bu itirazları konu
başlıklar halinde anlatacağım. Daha sonra ise bu çalışmalara daha doğrusu tutum konusuna
yaklaşımı temelinden sorgulayan ve bambaşka bakış açıları geliştiren iki yaklaşımı ele
alacağım: bir söylem olarak tutuma yaklaşan model ile bir sosyal temsil olarak ele alınması
gerektiğini savunan sosyal temsiller teorisi.
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11.1. Tutum Çalışmalarına Getirilen Eleştiriler
Tipik bir tutum araştırması teorik temelini bugünün geçerli bir bilişsel tutum
teorisine oturtmak zorundadır. Bu teorilere göre tutumlar, dünyayı anlama yollarıdır ve
davranışa yol gösterirler. Ama bu teorilere göre tutumlar davranışın bir parçası değildirler,
davranışın dışında başka bir şeydirler. Nesnesi de dış dünyada yer alır. Tutum ise bilişsel
bir varlıktır ve zihinsel mekanizmada yer alırlar. Peki ama nerede? Tutumu doğrudan
gösteren bir araştırma var mı? Yok! Çünkü tutum hipotetik bir kurgudur. Gündelik bir
fenomeni açıklamada kullanılan kullanışlı bir kavramdır; şahit olduğumuz herhangi bir
davranışı açıklamada kullandığımız bir kurgudur. Adamın kediyi tekmelediğini görürüz
ama saldırgan tutumundan ya da kedilere karşı olumsuz tutumundan bahsederiz. Buna
benzer bir şekilde psikoloji alanındaki araştırmacılar da kişinin tutumuna doğrudan
ulaşamadıkları için kişinin davranışlarından kendini anlatışlarından, sorulara verdiği
cevaplardan tutumları hakkında çıkarımlarda bulunurlar.
Ayrıca araştırmalar ve teorik modellemeler tutumun nesnesi üzerinde de durmazlar.
Bu tutum nesnesi (kişi ve sigara; kişi ve sevilmeyen öteki; kişi ve GDO’suz ürün yemek;
Kişi ve hayvanseverlik; Kişi ve Gay kişiler; Kişi ve etnik kimlikler vs vs) her zaman bilişsel
yapının ya da kişinin dışında dış dünyada yer alan bir nesnedir. Kişi ile nesne arasındaki
etkileşim ve ilişkinin nasıl kurulduğu araştırmacıların konusu dışında kalmıştır. Benim için
neden bir tutum nesnesi haline gelmiştir? Ben onu nasıl bir tutum nesnesi haline
getirmekteyim? Söz gelimi psikolojik tedavi ile ilgili tutumlarımın, değerlendirmelerimin
inşası nerede, nasıl gerçekleşmekte ve dönüşmektedir?’ (Arkonaç,1998). Bu önemli bir
sorudur çünkü bu, benim davranışımın yani yaptığım değerlendirmenin veya
değiştireceğim değerlendirmelerin ta kendisidir.
Psikolojideki araştırmacılar tutumların hipotetik birer inşa, kurgu olduğunun tabii
ki farkındadır; bununla birlikte tutumlara bir varlık muamelesi yapma ya da onları gerçek
nesnelermiş gibi şeyleştirip cisimleştirme eğilimleri de vardır. Hipotetik soyut bir kurguyu
somut nesne gibi tarif etmek ise sorguladığınız ve incelediğiniz fenomene dair ulaşacağınız
bilgiyi saptırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
İnsan davranışını anlamak için bireyin tutumu dediğimiz kavram bu derece önemli
ve gerekli bir kavram olabilir mi? Yanısıra neden tutumundan hareketle davranışının ne
olacağını tahmin etmeye yönlendiriliyoruz. Davranışı anlamada tek yol bu mudur? Tutum
teorilerinde insanların tutumsal değerlendirmelerle ne yaptığı incelenmez. Sözgelimi
sosyal bir etkileşimde insanlar bu değerlendirmeleriyle ne yapmaktadır? (kendini savunma,
duruşunu meşrulaştırma, iddia etme, mazeret bulma vs vs), Argümanlarını nasıl
kurgulamaktadırlar?, İlaç tedavisi üzerine ikna edici bir etkileşimde ben terapi yönelimli
savunmacı argümanlarımı nasıl kurguluyorum? Bu sorulara tutum teorisyenleri cevap
verememektedir.
Tutum teorilerine hatta genelinde post pozitivist sosyal psikoloji teorilerine daha
yakından baktığınızda; sosyal psikolojik teoriler olduğu söylenmekle birlikte, sosyal
psikolojik araştırmalarla test ediliyor olmalarına rağmen, sosyal davranış hakkında pek de
birşey söylemediğini göreceksiniz. Davranışlar, tutumlar, sebep atıfları, izlenim
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oluşturmalar, stereotipler ya da ırkçı düşünceler vs. vs. hepsi bireyin bilişsel dünyasında
gerçekleşen ama sosyal alanda sergilenendir. Tutum teorilerini bir düşünün; sözgelimi
planlanmış davranış teorisi ile mantıksal eylem teorisini düşünün. Temel olarak bireyin
tutumunu ve davranışa yansıtma şartlarını esas alırlar. Adamın gay insanlara olan olumsuz
tutumunun davranışa nasıl yansıdığı sorusunu sorarlar. Planlanmış davranış teorisinin öznel
norm kuralını; başkalarının o kişinin bu davranışı için ne diyeceklerini bir sosyallik olarak
düşünebilirsiniz. Ama bu kuralın kişinin bireysel süreçleri üzerindeki işleyişindeki rolü,
diğerlerinin etkisinden daha az görülür hatta gözardı bile edilebilirdir. ‘Diğerleri’, ‘sosyal
olan’ çoğu zaman bu teorilerde öne sürülen ilişkileri belirleyen olmaktan çok ilave edilen
açıklama güçleridir.
Tutumların düşünüldüğünden çok daha ‘sosyal’ olduğunu aşağıda örnek çalışma ile
anlatmaya çalışacağım.Tutum dediklerimizi diğer insanlarla paylaşırız. Kimliğimizi
kurguladığımız grup üyeliklerimizde grubun diğer üyeleriyle paylaşırız. Bize has
dediğimiz, ya da bireysel dediğimiz tutumlarımız bile diğer insanlarla müzakere yoluyla
kurguladığımız tutumlarımızdır. Bu ve bunun gibi sorulara cevap aramak için tutumu
bireylerin bilişsel dünyalarında kurgulamak yerine sosyal alanında içinde kurgulamak
lazımdır. İşte aşağıda bunun bir örneğini vermeye çalışacağım.

11.2. Tutumu Bir Söylem Olarak Ele Almak
Öncelikle tutumu açıklamaya teşebbüs eden teorilerden en etkili olan Planlanmış
davranış teorisine (Fishbein, 1980 ve Ajzen ve Fishbein, 1980) bir kere daha bakalım. Bu
yaklaşıma göre kişinin bir davranışı yapmak üzere niyetinin kısmen o davranışa yönelik
tutumlarına kısmen de diğer insanların bu davranışını onaylayıp onaylamayacağı öznel
kurallara bağlıdır. Belirli bir şekilde eyleme niyeti, hem kişinin tutumuna hem de bir ‘öznel
kurala’ oturtulmuştur. Bu kural katılımcının toplumun geneline olduğuna inandığı bir kural
değildir tersine onun için önemli olan kişilerin fikirleri ve görüşleridir. Sözgelimi emzirme
ya da biberonla besleme tutumunu araştıran bir çalışmada bu öznel kural bebek sahibi
kadınların anneleri ya da kendi doktorlarıydı (Manstead,Proffitt ve Smart, 1983).
1987’de Jonathan Potter ve Margaret Wetherell tutum kavramına ve tutum
çalışmalarına hepsinden farklı bir açıdan bakıyorlardı. Bu iki araştırmacı; katılımcılarının
soru varakalarına ya da tutum ölçeklerine verdikleri tepkileri, tutumlarının birer delili
olarak kullanan araştırmalara teorik ve yöntemsel bir meydan okumayı temsil ederler.
Bugün söylem ve söylemsel eylem alanında artık bir klasik sayılan çalışmalarıyla sosyal
bağlamı, araştırmaların merkezi esas noktası haline getirdiler. Söylem ve söylemsel
psikoloji alanını ve çalışmalarını ilerleyen bölümlerde tekrar ama ayrıntılı bir şekilde ele
alacağım. Bu sebeple burada genel bir bilgilendirme yapıp tutum çalışmalarına getirdikleri
radikal duruşu aktaracağım.
Potter (1996) en güçlü eleştirisini tutum araştırmalarının ve teorilerinin
değişkenlikle başa çıkamayışlarına yöneltir. Ana akımı takip eden sosyal psikologlara göre
‘tutum’ bir konuya ya da nesneye göreceli şekilde tutarlı ve uzun vadeli bir yönelimdir. Bu
yüzden kişi tutumları hakkında sorgulandığında, söylediklerinde yüksek düzeyde bir
tutarlılık ve değişmezlik olacağı beklenir. Ama Potter ve Wetherell’in (1987) Yeni
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Zelanda’daki ırk ilişkileri üzerine çalışmaları durumun hiç de böyle olmadığını
göstermektedir. Avrupa asıllı olan beyaz Yeni Zelandalılarla adanın yerlisi olan Maori’liler
hakkındaki fikirleri hakkında görüşülen katılımcıların cevapları pek de tutarlı olmamıştır.
Bir başka ifade ile görüşme baştan sona Maorililer hakkında olmakla birlikte bu
katılımcıların tutum ifadeleri aynı çizgiyi devam ettirmemiştir. Konuşmalarının bir yerinde
son derece ırkçı ve tarafgir olabilirken bir yerde ise ırkçı davranış ve düşünceleri kınayan
açıklamalarda bulunabilmişlerdir. Kısacası Maorililerle ilgili tutumlarında tutarlı değil
değişken bir tavır göstermişlerdir.
Wetherell ve Potter (1987) çalışmadaki bu bulguyu çok açık bir şekilde gösteren bir
alıntıyı örnek olarak gösterirler. Beyaz Yeni Zelandalı bir kadınla Maorililer hakkında uzun
bir görüşmenin bir yerinde:
‘Şu sıra bu İncil dersini yapıyorum, çok fazla dini değil, çocukların din hakkında
bir şeyler bilmeleri gerektiğini düşünüyorum… geçen gece emirlerden birini, komşunu sev
emrini tartışıyorduk, çocuklardan biri ‘Bir sürü Maori’li yan kapınızda yaşıyor olsaydı ne
olurdu?’ diye sordu. Ben de ‘Bu çok ırkçı bir laf, hiç hoşuma gitmedi’ diye cevap verdim,
beş saniyede çenesini kapadı, yüzü kıpkırmızı kesildi; sonra fark ettim ki bu şekilde
düşünüyor olması onun hatası değildi, bu doğrudan onun ebeveynlerinden geliyordu’…
…
‘Saçma olan, eğer gerçekten bunun hakkında can sıkıcı olacaksan, e e, Avrupalılar
Yeni Zelanda kıyılarını gerçekten ele geçirdiler ama yani Maori’ler de önceden
Maoriois’leri öldürmüşlerdi, yani demek istediğim tam anlamıyla onların toprakları da
değildi. Yani bu biraz saçma, gülünç. Sanırım biraz kendimize yontuyoruz’ .
(Wetherell ve Potter, 1987, s/174 – 175)

İki alıntı da aynı mülakattan, yani tek bir kişiden geldi. Bu kişi ‘hoşgörülü’ ya da
‘önyargılı’ olarak tanımlanabilir mi? Çok kültürlülüğe taraftar mı yoksa muhalif mi sayılır?
Burada sergilenen ‘tutum’ ne tutarlı ne de sabittir.
Wetherell ve Potter (1987), insanların ne söylediğini içsel hallerin ya da altta yatan
süreçlerin bir ifadesi olarak görmek yerine, insanların konuşmalarıyla ne yaptığına, hangi
amaçlara ulaştıklarına bakmak gerektiğini söylerler. Kişi konuşmasıyla, görüşmenin farklı
anlarında, farklı etkiler ortaya çıkarmak isteyebileceği için, konuşmasında varyasyonlar
olacaktır. Bu görüş, ‘tutumlar’ diyebileceğimiz kişinin içsel yapılarının varlığını reddeder.
Bunun yerine insanın söylediklerine belli işlevleri yerine getiren, kasıtlı olarak
yönlendirilmiş sosyal eylemler olarak bakar.
İnsanlar karşılıklı konuşur. Konuşma esnasında birtakım eylemleri gerçekleştirirler;
mazeret göstermeye kendini af ettirmeye çalışır, kafa tutmaya, iddia etmeye, yemeğe
çıkarmaya çalışır, karşısındakini ikna etmeye çalışır vs. vs. Dolayısıyla her konuşma bir
eylemdir ve işlevi vardır. Konuşma o sıradaki işlevi her ne ise tek bir hat izlemez yukarıda
ifade ettiğim üzere dalgalanır yani varyasyonlar gösterir. Bu varyasyonlar, konuşmada
gördüğü işe göre (alttan almak ya da kafa tutmak ya da ikna etmeye çalışmak,vs vs)
konuşmayı tutarsızlaştırabilir, birbiri ile zıtlaşan kısımlar halinde bölebilir. Konuşmadaki
bu dağınıklık soru varakalarında ya da tutum ölçeklerinde ortaya çıkmaz çünkü burada
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katılımcılardan bu zıtlaşmalarını ya da tutarsızlıklarını düzeltmeleri istenir. Ölçeklerdeki
ifadelerle hem fikir nötr ya da karşı olup olmadığının dışında katılımcıya başka bir şans
sunulmaz. halbuki katılımcı gündelik hayatta bundan çok daha fazlası olduğunu bilir ve
zaten öyle de yaşar. Potter ve Wetherell çalışmalarında bunu çok iyi örneklendirmişlerdir.
Katılımcı ile birlikte Polenezyalı göçmenler hakkında konuşmaktadırlar:
1. Katılımcı: Yani onlara hiç de anti (karşı) değilim.
Katılımcının bu sözü yeni Zelandadaki Polenezyalı göçmenlerle ilgili meselede
yandaş bir pozisyondadır. Yani bir tutum skalasında bu katılımcı ‘olumlu’ ya da
‘hoşlandım’ ya da ‘hemfikirim’ kutucuğunu işaretleyebilir. Ama şimdi aşağıda,
konuşmadaki bu cümlenin devamını okuyalım
2. Katılımcı: Yani onlara hiç de anti (karşı) değilim. Eğer iyi geçinmek
ve bizim gibi olmak istiyorlarsa ben hiç karşı değilim; ama öylece gelmiş,
sadece bizim sosyal yardımımızdan faydalanabilmek ve bunun gibi şeyler
içinse neden evlerinde kalmıyorlar?
Katılımcının konuşmasını devam ettirdiği bağlama dikkat edin. Katılımcının cevabı
çok daha karmaşıktır, ‘taraftar’ pozisyonuna pek de girmemektedir. Eğer geleneksel tutum
kavramlaştırmalarından çıkıp burada gerçekleşen söylemsel eylemlere bakacak olursak, bu
karmaşıklığı çözmeye başlayabiliriz. Katılımcı bu konuşma sırasında söze ‘karşı
olmadığını’ belirterek başlamaktadır. Yani potansiyelde gelebilecek ırkçı olma gibi
iddiaları savuşturmakta ya da kabul etmemektedir. Potter ve Wetherell bunun sözel bir araç
olduğunu öne sürerler.
İnsanlar tutumlarıyla ne yaparlar? Parker (1996) geleneksel tutum çalışmalarının
kör noktasının bu soru olduğunu öne sürer. İlgili bölümde tutumların farklı işlevlerinin
geniş bir yayılımını gördünüz. Tutumlara düzenleyici açıdan yani bilgiyi kategorize
edebilmesi açısından bakılabilir. Davranışa ve bilişe yol gösteren, insanların amaçlarına
ulaşmasına yardım eden olarak yani araçsal bakılabilir. Kişinin kendisi ve başkaları ile
iletişimini sağlayan olarak da bakılabilir. Buna karşın bugün tutum üzerine çalışanlar bu
işlevleri göz ardı etmektedir. Potter’a göre araştırmacılar tutum çalışmalarında bütünüyle
sadece iki şeyle meşguldür: Tutumlar nasıl ve ne zaman tahmin edilebilebilir, tutumlar nasıl
değiştirilebilir. Araştırmalar bu iki genel başlık üzerinden gider.
İnsanların tutumlarını sergilerken ne yaptıkları hakkındaki sorular, post pozitivist
sosyal psikolojinin görüş açısının dışındadır. Söylem yaklaşımı bu soruyla bağlantıyı
yeniden kurar. Tutumlardan davranışın tahmin edilip edilemeyeceği ile ilgilenmezler.
İlgilendikleri şey, sözgelimi, kişinin belli bir davranışını, eylem akışı içinde nasıl
meşrulaştırabildiğidir.

11.3. Sosyal Bir Temsil Olarak Tutumlar
Sosyal Temsiller teorisi Serge Moscovici’in sosyal psikolojiyi insan zihninin dışına
taşıdığı alanındaki ilk en etkili modeldir (1984,1988,1998;2001). İnsanın sosyalliğini
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açıklamaya çalışan bir teoridir (Moscovici, 1984). Bunun ardından söylemsel psikoloji
gelecektir.
Sosyal temsiller teorisi tutum teorilerinden çok daha ihtiraslı bir teoridir
(Potter,1996). Ayrıca da tutum teorilerinden daha fazla sosyal açıklama getiren bir teoridir.
Alternatif bir açıklama getirdiği gibi, tutumların insanlar arasında paylaşılan doğası,
organizasyonu gibi yönlerini gösterebilmede çok daha kapsamlı ve açıklayıcı niteliklere
sahiptir. Halbuki tutum teorileri bu noktalarda başarısızdır. Tutum teorileri kişinin tutum
nesnesi ile ilgili tek bir tutumu olduğunu öne sürerken, sosyal temsiller teorisi tutumların
sistematik şekilde nasıl birbiri ile ilişkili olduğunu ve o toplum ya da grup tarafından nasıl
biçimlendirildiğini açıklayabilmektedir.
Sosyal temsiller teorisi bütününde özellikle Kuzey Amerika bilişsel deneysel sosyal
psikoloji tarafından dışlanmaktadır. Avrupa’dakiler ise sosyal temsilleri bilişsel temelde
bilişsel içeriği olarak düşünmekte ve araştırmaktadır.
Bilişsel sosyal psikolojinin özelliklerinden biri de araştırmanın ana hedefi olan
genel kurallarla ve süreçlerle özdeşleşmiş olmasıdır. Hedef bütün toplumlarda, gruplarda
her zaman, bütün zamanlarda ortaya çıkacak olan tutumların, sebep yüklemelerinin,
stereotiplerin, grup etkileşimlerinin özelliklerini yakalamaktır. Halbuki sosyal temsiller
teorisi esasta bütün bunlara doğrudan karşı çıkmaktadır, bir grubun kendine has içeriğine
ya da o grubun sosyal temsillerine, analiz edilecek olan esas nesne muamelesi yapar. Bir
başka ifade ile diğer örneklerine genellemek, kurallar ortaya çıkarmak gibi bir çabası ya da
gayreti yoktur. Bir başka grupta ya da bir diğer kültürde bu temsiller farklı olabilir. Bunun
neticesinde de tutumlar ve tepkiler değişebilir. Şüphesiz bütün bunlar sosyal psikolojinin
kavramlaştırılma tarzında çok derin çıkarımlara sahiptir. Sadece tek tek kültürlerin kendi
zenginlikleri içinde karşılaştırmayı değil yanı sıra antropoloji, dilbilim, tarih gibi diğer
sosyal bilimlerle çok verimli diyalog kapılarını da açmaktadır.
Sosyal temsiller teorisi inşacı bir teori olmakla birlikte diğer sosyal inşacı görüşler
tarafından eleştirilmektedir. Eleştiren yaklaşımlardan biri olan söylem psikolojisi ya da
söylemsel psikoloji, sosyal temsillerin ne için kullanıldıkları üzerine çalışmadığını iddia
etmektedir (Wetherell, 1996). Sosyal temsiller sosyal dünyayı anlamanın yollarından
biridir, eylemi etkiler ama kendisi eylemin bir parçası değildir. Eylemin bir parçası
olmayan şey nasıl olur da eylemi etkiler? Sosyal temsiller eylemi açıklayamamaktadır. Bir
anlamda sosyal temsiller eyleme sebep olan gibi anlaşılmaktadır. Nitekim bilişsel sosyal
psikolojinin içeri sızdığı kapı da burasıdır, araştırmalarını bilişsel içerik çerçevesinde
yürütebilmektedirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Klasik tutum teorileri tutumu, insan zihninde işleyen bilişsel süreçlerle
belirlenen bir yapı olarak ele alır.
• Tutum teorileri tutum ve davranışın sosyal alanda etkileşim ortamında
gerçekleştiğini gözardı ederler.
• Tutum nesnesinin nasıl kurgulandığı üzerinde durmazlar.
• Söylemsel psikoloji ve sosyal temsil teorileri klasik yaklaşımların tam tersine
tutumu sosyal alanda ele alırlar.
• Söylem olarak tutumlar birer konuşma eylemidir, bağlama göre değişiklik
gösterirler.
• Sosyal temsil olarak tutumlar bulundukları gruba ya da kültüre hastır ve orada
geçerlidir.
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Bölüm Soruları
1. Klasik yaklaşımlarda tutum nasıl kavramlaştırılmaktadır?
2. Klasik yaklaşımlarda tutum nasıl bir kurgudur?
3. Klasik yaklaşımlarda tutum ile tutum nesnesi arasındaki ilişkide dışarda
bırakılan nedir?
4. Klasik yaklaşımlarda tutum ve sosyallik ilişkisi nerede ve nasıl
kurulmaktadır?
5. Potter’ın tutum araştırmalarına yönelttiği en önemli eleştiri neydi?
6. Neden kişi tutumları hakkında sorgulandığında, söylediklerinde yüksek
düzeyde bir tutarlılık ve değişmezlik olacağı beklenir
7. Söylem yaklaşımında tutarsızlık nasıl mütalaa edilir?
8. Ana akım yaklaşımlarda tutumların ifadesinde neden tutarsızlık gözlenmez
9. Söylem yaklaşımı tutum-davranış ilişkisine nasıl bakar?
10. Sosyal temsiller teorisi tutumu nasıl ele almaktadır?

CEVAPLAR
1. Tutumlar dünyayı anlama yollarıdır ve davranışa yol gösterirler. Ama bu teorilere
göre tutumlar davranışın bir parçası değildirler, davranışın dışında başka bir şeydirler. Nesnesi
de dış dünyada yer alır. Tutum ise bilişsel bir varlıktır ve zihinsel mekanizmada yer alırlar.
2. Hipotetik bir kurgudur
3. Kişi ile nesne arasındaki etkileşim ve ilişkinin nasıl kurulduğu araştırmacıların
konusu dışında kalmıştır.
4. Tutumun sosyallik ilişkisi ya gözardı edilmekte ya da etkisinin pek az olduğu
düşünülmektedir. ‘Diğerleri’, ‘sosyal olan’ çoğu zaman bu teorilerde öne sürülen ilişkileri
belirleyen olmaktan çok ilave edilen açıklama güçleridir.
5. Tutum araştırmalarının ve teorilerinin değişkenlikle başa çıkamayışlarıdır.
6. Çünkü ana akımı takip eden sosyal psikologlara göre ‘tutum’ bir konuya ya da
nesneye göreceli şekilde tutarlı ve uzun vadeli bir yönelimdir.
7. Kişi konuşmasıyla, görüşmenin farklı anlarında, farklı etkiler ortaya çıkarmak
isteyebileceği için, konuşmasında varyasyonlar olacaktır. Bu varyasyonlar, konuşmada
gördüğü işe göre (alttan almak ya da kafa tutmak ya da ikna etmeye çalışmak,vs vs) konuşmayı
tutarsızlaştırabilir, birbiri ile zıtlaşan kısımlar halinde bölebilir.
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8. Konuşmadaki bu dağınıklık soru varakalarında ya da tutum ölçeklerinde ortaya
çıkmaz çünkü burada katılımcılardan bu zıtlaşmalarını ya da tutarsızlıklarını düzeltmeleri
istenir. Ölçeklerdeki ifadelerle hem fikir nötr ya da karşı olup olmadığının dışında katılımcıya
başka bir şans sunulmaz.
9. Tutumlardan davranışın tahmin edilip edilemeyeceği ile ilgilenmezler.
10. Tutum teorilerinden daha fazla sosyal açıklama getiren bir teoridir. Alternatif bir
açıklama getirdiği gibi, tutumların insanlar arasında paylaşılan doğası, organizasyonu gibi
yönlerini gösterebilmede çok daha kapsamlı ve açıklayıcı niteliklere sahiptir.
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12. SOSYAL ETKİ-I: Çoğunluğun Etkisi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Normların ve Sosyal Etkinin Şekillenmesi
• Uyma Davranışı yada Çoğunluğun Etkisi
• İnsanlar neden uyar: Malumatsal etki
• İnsanlar neden uyar: Kuralsal Etki
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Anahtar Kavramlar
• Sosyal etki
• Çoğunluğun etkisi
• Malumatsal etki
• Kuralsal etki
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Giriş
İkinci Dünya Savaşını takiben Amerika, kurduğu yeni dünya düzeninde elde ettiği
güce tam desteğin şart olduğuna inanıyordu. Özellikle bu desteğin ülke içinde ‘komünist’
düşüncelerle delinmesine tahammülü olamazdı. Çoğunluğun sözbirliği içinde olması
gerekiyordu. Bu sebeple iktidarların her zaman yaptığı gibi bilimsel düşünce ile işbirliğine
girerek bu tam desteğin yada sözbirliğinin ne zaman ne gibi şartlarla bozulabileceğinin
araştırılmasını istedi. Çoğunluk, insanın fikrini değiştirmede gerçekten etkili midir? Kişiler
hangi şartlarda fikirlerini değiştirirler, hangi şartlarda değiştirmeye direnirler? Kişi tek
başına kaldığı zaman da bu değişikliği devam ettir mi? Çoğunluğun baskısı ortadan
kalktığında değiştiği söylenen davranış veya görüşler devam eder mi?
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12.1. Sosyal Etki
Diyelim ki çalıştığınız yer uluslar arası bir sempozyum düzenlemeye karar verdi ve
siz de hazırlık komitesinde yer aldınız. Hazırlıklar için diğer dört arkadaşınızla toplandınız.
Toplantının konusu ise yapılacak sempozyumun ana temasını temsil edecek bir başlık
bulmak. Toplantı öncesi bu başlığın neler olabileceğini anlamak için arkadaşlarınıza ve
diğer öğrencilere konuştunuz ve fikirlerini aldınız, aralarından sizin de desteklediğiniz
birkaç başlığı belirlediniz ve toplantıya girdiniz. Toplantı esnasında sizin getirdiğiniz bu
tekliflere birkaç kişi sıcak baktı diğerleri şiddetle karşı çıktı. Özellikle karşı çıkanlar çok
farklı görüşler öne sürüyorlardı. Siz de kendi tekliflerinize güvenerek, karşı çıkanları ikna
etmeye çalıştınız ama onlar da sizi kendi görüşlerine çekmeye çalıştılar. Sizce toplantıdan
ne karar çıkmıştır ?
İnsanlar birbirlerinin düşüncelerini, fikirlerini, davranışlarını değiştirmeye
çalıştıklarında ortaya tartışmalar, çatışmalar, zıtlıklar, pazarlıklar çıkar. İkna etmeye
çalışarak, emir vererek, propaganda veya bizzat güç kullanarak insanlar birbirlerinin
davranışlarını değiştirmeye çalışırlar. Sonuç? Yıllardır, küçük yüz yüze gruplarda sosyal
etkiyi belirleyen faktörleri sistematik olarak araştıran sosyal psikologların vardıkları nokta,
her şeyin şartlara bağlı olduğudur! Sosyal etki başlığı altında sosyal psikologlar davranışı
etkileyen sosyal faktörlerle uğraşmaktadır ama sosyal etki kavramını daha sınırlandırıcı bir
şekilde tarif ederler: sosyal etki, bir insanın başka insanların sosyal yargı, tutum ve
fikirlerine maruz kalması sonucunda kendi tutum, fikir ve yargılarında ortaya çıkan
değişikliklerdir (Avarmaet, 1990). Sizin de dikkatinizi çektiği üzere bu konu ikna edici
iletişim ve tutum değişimi konusuyla arasında benzer ögeler taşıdığı gibi bütünleştirici
ögeler de taşır.
Bu bölümde ele alacağım başlık, uyma davranışı veya çoğunluğun etkisi olacaktır.
Bu başlık aslında günlük hayatta sık sık karşılaştığımız ve genelde üzerinde hep
düşündüğümüz şeydir. İnsanlar dahil oldukları topluluk veya grupların kendilerinden farklı
düşündüklerini öğrendiklerinde bu fikirlerini değiştirirler mi? Belki görünüşte değiştirirler.
Ama tek başlarına kaldıklarında başlangıçtaki fikirlerini sürdürmeye devam ediyor
olabilirler. Yada çoğunluğun görüşü gerçekten fikirlerini temelden değiştirmelerine yol
açar. Çoğunluk, insanın fikrini değiştirmede gerçekten bu kadar etkili midir? Hangi
şartlarda değiştirirler, hangi şartlarda değiştirmeye direnirler? Sosyal psikoloji bu konu ile
İkinci Dünya Savaşı ertesinde özellikle ilgilenmeye başladı. Çünkü o sıralarda hakim
güçlerin politikacıları, savaş sonrası kurulan yeni dünya düzenine tam desteğin şart
olduğunu savunuyordu. Sovyet sistemi ile kapitalist sistem şeklinde iki kutuba ayrılan
dünya politikasında, her iki taraf birbirinin sistemine tehditler savuruyordu (soğuk savaş
dönemi) Amerika’nın amaçladığı kapitalist yaşantının hedeflerinden sapmaya tahammülü
yoktu. Amerikalı çoğunluğun kararı sürekli kılınmalı ve bu sözbirliği bozulmamalı
politikayı yapanların hızını kesmemeliydi. Ancak bu suretle genel politika (sosyal, siyasi,
ekonomik, kültürel v.b.g) istenilen yönde ilerleyebilirdi. Bu noktada çoğunluğun
oluşturduğu şartların, farklı düşünce ve tutumları etkisi altında tutabilmesi ve bu etkinin
sürekli olması önemliydi. Dolayısıyla da özellikle Amerika’da iktidarın başvurduğu
bilimsel bilgi ana akım sosyal psikolojinin araştırma yönü çizmiş oldu.
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Çoğunluğun davranışına uyma konusuna geçmeden uyma davranışı hakkında
özellikle belirtmem gereken birkaç husus var. Uyma davranışı kişinin kendi görüşünü
grubunun görüşü doğrultusunda değiştirmesine işaret eder. Bu noktada değiştirmenin
niteliği bizim için önemlidir çünkü burada bilmemiz gereken bu kişi kendi fikrini grubun
etkisi altında kalarak mı değiştirdi yoksa fikri gerçekten mi değişti ? Bu ikisi arasında
nitelik farkı vardır. Önceleri gruptan farklı düşünen kişi sonraları bu fikrini değiştirip
grubun görüşüne yakınlaşırsa çoğunluğun görüşünden etkilendiğini söyleyebiliriz. Hele bir
de başlangıçta kendisi ile aynı fikirde olup da grubun görüşünden etkilenmeyen diğer
insanlara da şahit olduysak, kararımız kesin gibidir. Başlangıçtaki görüşleriniz farklı
olabilir ama grup içinde konuşulanlar ve konuşulanlara hakim olan görüş, sizin fikrinizi
etkileyebilir; daha önce hiç düşünmediğiniz açılardan yeni bilgilerle karşılaşabilirsiniz
veya hakim fikir o derece güçlüdür ki karşı çıkamaz, fikrinizden vazgeçip bu fikre oy
verirsiniz. Ama daha önceden grubun halihazırdaki görüşüne benzer bir görüşünüz veya
davranışınız zaten varsa, çoğunluktan etkilendiğinizi söylememiz güçleşir. Böyle
durumlarda çoğunluğun görüşüne benzer veya aynı olan görüşleriniz ya dahada keskinleşir
yada biraz zayıflayabilir. Ama davranış düzeyinde, çoğunlukla beraber hareket ettiğiniz
gözlenir. İşte bu sebeple uyma davranışını, kişinin fikir ve davranışlarını grubun görüşü
yönünde değiştirmesi olarak ele almaktayız.
Bir diğer önemli nokta ise uyma davranışını sergileyen kişinin tek başına kaldığı
zaman da bu değişikliği devam ettirip ettirmediğidir. Kısacası çoğunluğun baskısı ortadan
kalktığında, değiştiği söylenen davranış veya görüşler devam eder mi? Buradaki kıstas,
değişmenin gerçek bir tutum değişmesi olup olmadığıdır. Çoğunluk içinde gerçek bir tutum
değişimi yaşandıysa, yani görüşü gerçekten benimsediyseniz, tek başına olduğunuz zaman
da aynı çizgide devam edersiniz. Ama çoğunluğun görüşü çok güçlü bir şekilde üzerinize
geldiyse, itirazlarınızın hiç de hoş karşılanmayacağını düşünüp ifade etmekten
çekindiyseniz, tek başınıza kaldığınızda çoğunluğun çizgisinden ayrılır, kendi görüşlerinizi
devam ettirirsiniz.

12.2.Normların ve Sosyal Etkinin Şekillenmesi
Sosyal etki insanlar üzerinde gücünü, sosyal kurallar ya da grup normları olarak
gösterir. İnsanlar günlük yaşantılarını bu kurallara göre düzenler ve idare ederler.
Arkadaşınıza nasıl davranmanız gerektiği ile ailenize nasıl davranmanız gerektiğinin
kuralları farklıdır. Ders dinlerken, kantindeki muhabbeti sürdüremezsiniz. Bu kurallar o
topluluğu, o grubu yaşayan insanların davranışlarını birbirine yakınlaştırır ve yaklaşık bir
benzerlik yaşatır. Sosyal kurallar (normlar) Şerif’e (1936) göre belirsizliğin yaşandığı
şartlarda davranışa yol göstermek için ortaya çıkar. Çünkü insanlar düşündükleri,
yaptıkları, hissettikleri şeylerin doğru ve uygun olduğundan emin olmak ihtiyacı içindedir.
Bu varsayımdan hareketle Muzaffer Şerif, insanların diğer insanların davranışlarına
bakarak bir muhtemel davranışlar yayılımı çıkardıklarını öne sürer. Buna referans
çerçevesi denilir. Bu çerçevenin merkezinde veya ortalama bir yerlerinde yer alan
durumları insanlar, diğer pozisyonlara göre daha geçerli veya daha doğru durumlar olarak
algılar ve kullanırlar. Daha önce hiçbir fakülte yaşantınızın olmadığı, ne yapılır, ne edilir,
nereye gidilir bilmediğiniz fakültedeki o ilk günlerinizde yaptığınız şey, diğer öğrencileri
seyrederek kendinize bir referans çerçevesi çıkarmaktı (Ya da iş hayatındaki ilk gününüzü
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hatırlayın ne yapmıştınız?). Çoğu öğrencinin fakültede ortalama birbirine benzer hareket
ve tavırlar içinde olduğunu gördüğünüzden beri sözgelimi herkesin ders arasında kantinde
buluştuğunu gördüğünüzden beri sizin için de ders arasında kantine takılmak uygun
fakülteli davranışı haline girerek yaklaşık altı ay içinde diğerlerine benzer davranışlara
girdiğinizi hatırlayın. Şerif (1936) bu durumun grup içinde sözbirliğini vurgulayan
yakınlaşmaların ve sosyal kuralların (normların) kaynağını açıkladığına inanıyordu. Sosyal
kurallar ona göre belirsizliğin yaşandığı şartlarda davranışa yol göstermek için ortaya
çıkıyordu.
Muzaffer Şerif bu düşüncesini sınamak üzere bugün artık bir klasik sayılan meşhur
deneyini düzenledi (1936). Katılımcıları, tamamen karartılmış bir odada bir ışık noktasının
sağa veya sola ne kadar hareket ettiğini tahmin etmek zorundaydı. Gerçekte ise bu ışık
noktası hareketsizdi. Katılımcıların tamamen karartılmış odada beş metre uzaklıktan bu
ışığı hareket ediyormuş gibi görmelerinin sebebi, otokinetik etki adı verilen illüzyondan
başka bir şey değildi. Ama katılımcılar bunun bir illüzyon olduğunu ve ışığın aslında
hareket etmediğini bilmiyorlardı. Şerif deneklerin yarısını odaya tek başlarına almış ve
ışığın hareketini tahmin etmelerini istemiştir. Katılımcılar bu deney şartında kendilerine ait
bir referans çerçevesi kurarak tahminlerini bu çerçeveden vermişlerdir. Üç gün sonra Şerif
aynı denekleri bu sefer ikili veya üçlü gruplar halinde deneye soktuğunda işler değişmiştir.
Bu sefer katılımcılar kısa bir süre içersinde birbirlerinin referans çerçevelerini kullanmaya
başlayıp, bir grup ortalamasına getirmişlerdir. Denemeler ilerledikçe de birbirlerine benzer
tahminlerde bulunmaya başlamışlardır. Başlangıçta kullandıkları kendi kişisel
çerçevelerini terk etmişlerdir. Burada gözlenen önemli değişiklik, grup halinde ortak bir
referans çerçevesi oluşturup tahminlerini bu çerçeveden yapan katılımcıların, tekrar tek
başlarına deneye alındıklarında da aynı ortak referans çerçevesini kullanmaya devam etmiş
olmalarıdır. Tek başlarına iken de beraberce oluşturdukları çerçeveyi, belirsiz ortamda bir
malumat kaynağı olarak kullanmaya devam etmişlerdir.

12.3. Çoğunluğa Uyma yada Çoğunluğun Etkisi
2.Dünya Savaşı sonrası Amerikan Devleti, toplumda anti komünist düşüncelerde
sözbirliğinin devamını sağlamanın koşullarını araştırmak üzere bir proje ister. Bu projeyi
üstlenen Asch’in, 1950’lerin başında düzenlediği meşhur çoğunluğa uyma deneylerinin
başlangıç noktası bu proje idi. Araştırmanın problemine dayanak teşkil eden gözlem şuydu:
hepimiz ortamın belirsiz olduğu durumlarda veya kararlarımızdan emin olmadığımız
durumlarda, başkalarının görüşlerinden etkilenir ve de çoğunlukla onların görüşlerine
uyarız. Bu hiç de şaşırtıcı değildir. Ama başkalarının görüşlerinin, yargılarının yanlış
olduğundan emin olduğumuzda, bütün düşünce ve duygularınız size bunun yanlış olduğunu
söylediği sırada bu yanlışa uyar mısınız? Hemen hayır demeyin çünkü hayır cevabınız
sadece ahlaki bir cevap olacaktır. Bakın Asch’ın o klasik deneyinde 6 katılımcıların yaklaşık
%30’u nasıl davranmıştı.

6

Deneyi şu adresten seyretmenizi tavsiye ederim:

https://www.youtube.com/watch?v=ZMqm8yAahYA
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Katılımcılar görsel bir algıyı konu alan bir deneye katıldıklarını zannediyorlardı.
Asch (1951) katılımcılardan, kıyas noktası olarak alınan bir doğru parçasına göre diğer üç
doğru parçasının uzunluklarını tahmin etmelerini istemiştir.

Standart çizgi

Karşılaştırılacak olan çizgiler

On sekiz denemenin her birinde üç çizgiden biri standart çizgi ile aynı uzunlukta
olup, bunun saptanması da oldukça kolaydır. Kontrol grubunda bu kararları tek başlarına
alan otuz yedi katılımcının otuz beşi denemeleri hatasız bitirmiştir. Deney grubunda sekiz
katılımcı yarım daire şeklinde oturtulmuş ve cevaplarını, oturdukları sıra düzenine göre
yüksek sesle vermeleri istenmiştir. Fakat gerçekte sekiz katılımcıdan sadece biri gerçek
katılımcı olup, diğer yedi katılımcı araştırmacı ile işbirliği içindedir. Her denemede
katılımcılar sırasıyla kendi kararlarını söylemekte fakat her seferinde esas katılımcıya söz
sırası, en son katılımcıdan bir önce gelmektedir.

Gerçek denek

Araştırmacı

Bütün deney boyunca katılımcılar aralarında resmi bir ilişki kurmuş, verilen
cevaplara herhangi bir şaşkınlık veya olumsuz bir tepki göstermelerine izin verilmemiştir.
On sekiz denemenin altısında işbirlikçi katılımcılar doğru cevaplar vermişlerdir. Sonuçlar
özellikle kontrol grubunun sonuçlarıyla kıyaslandığında son derece ilgi çekicidir. Gerçek
katılımcılar denemelerin %37sinde çoğunluğun cevabına uyum göstermiştir: yanlış cevap
vermişlerdir. Katılımcıların %76’sı en az bir kere uymuştur. Kontrol grubunda ise
katılımcılar denemelerin %95’ini hatasız cevap vererek uyma davranışı göstermemişlerdir.
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Asch deney bittikten sonra, cevaplarını işbirlikçi katılımcılar yönünde veren
katılımcılarla mülakat yaparak neden böyle davrandıklarını sormuştur. Bu katılımcıların
büyük bir kısmı, diğerlerinin hepsinin hemfikir olması karşısında kendi yargılarından
şüphelenmeye başladıklarını söylemişlerdir. Diğer bir kısmı ise grubun algısının yanlış
olduğunu bildiği halde dışarıda kalmamak için grupla aynı kararı verdiğini ifade etmiştir.
Çok az sayıda katılımcı da grupla aynı şeyi gördüğünü söylemiştir. Kısacası katılımcılar
kendileri ile grup arasında anlaşmazlığa düşmenin bir sonucu olarak, giderek gelişen bir
onaylanmama korkusu, endişe ve hatta yalnızlık hisleriyle bir belirsizlik ve kendinden
şüphelenme hali yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu açıklamalar, uyaran açıkça belirgin
olduğunda bile insanların neden birbirlerinin yargılarına uydukları hakkında bir fikir
vermektedir. Bu gibi durumlarda insanlar saçmalıyor olmaktan, diğerleri tarafından
onaylanmama endişesinden kaçınıyor olabilirler.
Katılımcıların onaylanmama gibi bir korku ya da endişe yaşamadıkları bir ortamda
belki onlara uymak gibi bir (öznel) baskı yaşamayabilirlerdi. Asch, bunu incelediği bir
deney şartında sahte katılımcıların tahminlerini sözlü, gerçek katılımcının ise cevabını
yazılı vermesini sağladığında uyma davranışının %12.5lara düştüğünü görmüştür. Bu son
deneydeki düzenlemeler Deutsch ve Gerard’ın (1955) hipotezlerine yol gösterdi: eğer
yapılan iş açık ve belirginse, katılımcılar birbirlerini görmüyorsa, cevaplarını tek başlarına
veriyorlarsa ve grup nezareti altında değillerse, uyma baskısı tamamen ortadan kalkacaktır.
Kısacası ortada açık, belirgin, nesnel bir doğru cevap varken ve gruptakilerin sizin ne
yaptığınızı bilmelerine imkân yokken yanlış cevap vermenin ne anlamı vardır! Nitekim
elde ettikleri bulgular bu yönde olmuştur. Katılımcıların uyaranla ilgili yaşadığı belirsizlik
ve grup baskısı azaldıkça çoğunluğa uyma davranışları azalmıştır. Şaşırtıcı olan
katılımcıların, belirsizliğin en alt düzeyde olduğu ve cevapların tek başına ve kimin
verdiğinin bilinmediği deney ortamında bile çoğunluğa uyma davranışı göstermeye devam
etmiş olmalarıdır.

12.4. Uyma Davranışını Etkileyen Ortamsal Etkenler
Karşınızda çoğunluğun sayısı ve sözbirliği içinde olmaları sizin onlara uymanız
hususunda bir baskı kaynağı olabileceği görülmektedir. Asch (1956) daha sonraki
deneylerinde çoğunluğun sayısını 1’den 16’ya kadar değiştirerek grup büyüklüğünün grup
üyesi üzerindeki etkisini incelemiştir. Üç kişiden sonra uyma davranışının artışında hiçbir
değişiklik olmadığını görmüştür. Daha sonra Wilder (1977) uyma davranışının,
çoğunluğun sayısından ziyade kararı verecek olan kişinin kendisiyle ters düşen üyeleri bir
bütün olarak algılayışından etkilendiğini ortaya koymuştur. Yani kişinin grup içinde
Ayşe’nin ya da Fatma’nın farklı tepki verdiğini görmesinden çok, değişik fikirlerde olan
kişilerin de aynı tepkiyi verdiğini görmesi, yanlış olduğunu bilmesine karşın çoğunluğa
uymasına yol açmaktadır.
Sizin karşınızda çoğunluktan biri diğerlerinden farklı cevap vermeye başladığında
ne olur: Asch (1955) bu durumda gerçek katılımcının çoğunluğa uyma davranışını dramatik
şekilde düşürdüğünü gözlemiştir. Gerçek katılımcının çoğunluğa uyma davranışını azaltan
ya da düşüren, görüşünün desteklenmesinden çok sadece çoğunluğun sözbirliğinin
bozulması olmuştur. Fakat daha sonraları Allen ve Levine (1971) fikir bildirme gibi
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uyaranlarda bu sapan, sözbirliğini bozan sahte katılımcının, gerçek katılımcıya sosyal
destek sağladığı deneysel şartlarda etkili olduğunu göstermişlerdir. Bu gibi durumlarda
uyma davranışını azaltmak için sapan kişinin gerçek katılımcının ilk görüşüne katılması
gerekmektedir.
Kültürel normlar uyma davranışını etkiler mi? Smith ve Bond 1993’de Asch’in
deney düzenini veya benzerini kullanmış otuz bir araştırmasıyı gözden geçirmişlerdir.
Buna göre çoğunluğa uyma davranışı, bir başka ifade ile yanlış cevap verme oranı,
Belçikalı öğrencilerde en az düzeyde iken (Doms, 1983), Fiji’deki Hintli öğretmenler
arasında en yüksek düzeydedir (Chandra, 1973).

12.5. İnsanlar Niçin Uyma Davranışı Gösterir?
Malumat sağlayıcı etki
Kişi algıladığı gerçeğin ne olduğuna dair yargısını başkalarının yanında verirken
yargılarına hâkim olan iki endişe kaynağı vardır. Her şeyden önce kişi gerçeğe ilişkin doğru
bir yargıda bulunmak ister. İkincisi, kendisi hakkında olumsuz düşünülmesinden sakınır ve
diğer kişiler üzerinde iyi bir izlenim bırakmak ister. Leon Festinger (1954) insanların,
gerçekliğe dair algılarının doğru olup olmadığını değerlendirmek üzere motive edildiklerini
öne sürer. Çevresi üzerinde kontrole sahip olmak isteyen insan, çevresiyle ilgili algısının
doğru veya geçerli olduğunu onaylatmak, yani diğer insanların da kendisi gibi
düşündüğünden, algıladığından emin olmak ister. Bu motivasyonla kendisine, yargısını
değerlendirebileceği bir kıyas noktası arar. Gerçeklikle ilgili elinde iki malumat kaynağı
vardır: kendi algılarının ne söylediği ve başkalarının ne söylediği.
Hayatları boyunca insanlar bu iki malumat kaynağına değer vermeyi öğrenir. Ama
uyma davranışının yer aldığı ortamlarda bu iki malumat kaynağı birbiriyle zıtlaşır. Kişi,
malumatın güvenilebilirliği açısından bu iki kaynaktan birini seçmek zorundadır. Bu
noktada kişinin, gerçek olana dair bir algıya sahip olma arzusuyla diğerlerinin yargı ve
görüşlerine uymaya yönelmesi malumat sağlayıcı sosyal etkinin bir sonucudur. Buradaki
etki gerçek bir sosyal etkidir. Çünkü kişi diğerlerinin görüşüne uyma kararını, bir başka
ifade ile onların inanç, tutum ve davranışlarını benimseme kararını tek başına almıştır. Grup
baskısı olmadığı ortamlarda da bu karar doğrultusunda hareket etmektedir. Malumat
sağlayıcı sosyal etkide, uyma davranışı gerçeğe ait doğru bir algı geliştirme ve doğru
şekilde hareket etme arzusu ile motive edilir. Burada Şerif’in otokinetik deneylerini
hatırlayınız. Gerçeklik belirsizdi ve denekler bu belirsizliği çözebilmek ve ortadan
kaldırabilmek için deneydeki diğer kişilerin tahminlerini kullanmışlardı.
Kuralsal-Normatif Etki
Asch’in deneyinde kullandığı uyaranlar açık ve belirgindi, malumat sağlayıcı sosyal
etki bu sebeple dışarıda bırakılmıştı. Ama katılımcıların karşılaştırdıkları çizgiler birbirine
benzer hale sokuldukça bir karar vermeleri zorlaşmış, diğerlerinin görüşlerine uyma
artmıştır. Bunun sebebi katılımcıların kuralsal normatif etkinin tesiri altında kalmalarıdır.
Kuralsal etkide kişi; başkaları tarafından kabul görme, onaylanma, onlardan gelecek olan
cezalardan, dışlanmaktan kaçınma arzusu ile diğerlerinin görüşlerine uyum gösterir. Diğer
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kişilerle olan uyuşmazlığımız, uyuşmazlığın ölçüsüne göre bizi diğerleri tarafından
sevilmemeye, hatta reddedilmeye kadar götürebilir. Uyuşma hali ise diğerlerinin bizim
hakkımızdaki olumlu değerlendirmelerini artıracak, böylelikle de o gruptaki üyeliğimiz
yerini koruyacaktır. Güçlü bir kuralsal etki, yüzeysel bir baş eğme yaratmaktadır.
Başvurulan Bilginin Etkisi
Ana akımdan sosyal psikologların büyük bir kısmı araştırmalarını bu iki uyma
davranışı üzerine yoğunlaştırmışlardır. Hâlbuki kendimizi bir gruba ait hissedişimiz de
uyma davranışının önemli bir özelliğidir. Kendimizi bir gruba ait hissettiğimizde
davranışlarımızla ilgili standartlarımız grup normlarına dayanır. Dolayısıyla da gruptan
etkileniriz. Gruplar ve gruplar arası davranışlarla ilgili bölümlerde anlatacağım sosyal
kimlik teorisi (Tajfel ve Turner, 1979; Turner, 1991; Turner ve ark, 1987) grup normlarına
uyma davranışından sorumlu başka bir sosyal etki sürecinin varlığına işaret eder.
Başvurulan bilginin etkisi (Referent information influence), grup üyelerinin normlara
uygun davranışlar göstermesinden sorumludur. Grup içindeki anlaşmaları ortaya çıkaran
bir etkidir ve sosyal etkinin bir başka şeklidir (Turner, 1991). Turner’a göre (1982, 1985,
1991) insanlar bir grupla özdeşleştikleri vakit kendilerini o grubun üyesi olarak görür ve
sonucunda grubun normlarını ve özelliklerini kendi grup kimliklerinde diğer üyelerle
göreceli derecelerde paylaşır. Burada işleyen süreç kişinin grupla özdeşleşmesine yol açan
benlik kategorizasyonudur. Dolayısıyla kişi için grubun normları hakkında ona malumat
verenlerin çekici yada ona benzer olması gerekmez.
Bu modelde grup üyesi olan kişi, diğer üyelerde gözlediği davranışa uyum
göstermez daha ziyade grup normunun kendi grup üyeliği imajındaki (bilişsel) temsiline
uyum gösterir, bu temsile uygun davranır. Diğerlerinin davranışları belirleyici değildir,
belirleyici olan grup normlarının kişinin bilişsel dünyasında nasıl algılandığıdır. Grup
içersinde grubun kuralsal eğilimlerinin neler olduğuna dair genellikle yüksek seviyede bir
anlaşma vardır. Ama özellikle grubun tarif edici özellik ve normlarının tekrardan tartışma
konusu edildiği sosyal değişme ortamlarında bu anlaşma düzeyi düşer. Ortaya çıkan
anlaşmazlıklar da grup normlarına uyma baskısını artırır. Aslında grubun kuralsal
eğiliminden bahsetmek daha yerinde olur. Bir grubun davranış seçenekleri göreceli geniştir
ama bu yelpaze içersinde bile kuralsal bir eğilimi izlemek mümkündür. Bu eğilimi en iyi
temsil eden bazı grup üyeleri vardır. Bu kişi veya kişiler diğer üyeleri uyma davranışına
mecbur etmede en yüksek güce sahip üyelerdir. Ayrıca bu üyeler ilgili norma, kurala dair
en fazla malumatı veren üyelerdir. Turner (1991) bu üyelere örnek tip (prototip) adını
vermektedir.
Görüldüğü üzere bu yaklaşımda, kişinin çoğunluğun dikte ettiği davranışlara
durağan bir boyun eğmesi yoktur. Bunun aksine kişinin grup üyesi olarak, grubun diğer
üyeleriyle beraber normatif olanı grup içinde dinamik bir halde sürekli müzakere edişi
vardır. Bu müzakere grup içersinde uyma davranışına yol açacak farklı pozisyonları kuşatır.
Bu pozisyonlar bazen daha gevşek bazen daha katı pozisyonlardır. Çünkü uyma davranışı
grup içinde her zaman davranışsal bir ortalamada birbirine yaklaşmayı icap ettirmez. Ama
grubun örnek tipi, genellikle diğer gruptan farklılığı korumak için ortalamadan kayarsa
diğer üyelerin gösterdiği uyma davranışının yönü de bu pozisyona doğru kayacaktır.
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12.6. Uyma Davranışı Çalışmalarına Getirilen Eleştiriler
Uyma davranışı ile ilgili geleneksel uygulamaların ve yaklaşımların odaklaştığı
nokta, çoğunluğun bireyin davranışlarını nasıl etkileyip değiştirdiğidir. Festinger’e (1954)
göre sosyal etkileşimin yönü tektir. Bir başka ifade ile yukarından aşağıya doğrudur. Bu
tek yönlü etkileşim sebebi ile gruptan sapan ya da farklı düşünen üyeler grubun diğer
üyelerince pasif bir baskı altında tutulur.
Grupların hedefleri grup içinde fikir birliğini sağlamaktır. Ama grubun değerleri ve
normları nasıl değişir? Grubun içine girdiği yeni şartlar- grubun diğer gruplarla olan
ilişkisinin değişmesi gibi - bu değişmeyi sağlayabilir. Çünkü grup ortaya çıkan yeni
durumla eski değer ve normlarıyla başa çıkmakta zorlanabilir. Gerekli değişiklikler
dediğimiz şeyler grubun kendi varlık sebebini, hedefini, hedefe ulaşma ve bir arada olma
kurallarını sarsacaktır. Bu durumda çoğunluğun görüş ve eylemlerine ne olur? Ya da daha
iddialı bir soru soralım: Çoğunluğun bu etkin gücü nasıl kırılır? Uyma davranışını açıklama
teşebbüslerinde deneysel sosyal psikologların gözden kaçırdıkları noktalar vardır.
Araştırmacılar toplumu çoğunluk fikrinin değiştirilemediği, oldukça durağan ve dengeli bir
yapı olarak ele alır. Dolayısıyla sosyal etki süreci de bireylerin ve azınlığın sayıca üstün
olan çoğunluğa uyması anlamına gelmektedir. Bu noktada azınlığın herhangi bir etkiye
sahip olabileceği düşünülmemektedir. Hâlbuki çoğunluğun en güçlü olduğu hallerde bile
grup doğası icabı hiçbir zaman homojen değildir, her zaman farklı olanları, azınlıkta
kalanları potansiyelinde taşır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Sosyal kurallar Şerif’e (1936) göre belirsizliğin yaşandığı şartlarda davranışa yol
göstermek için ortaya çıkar.
• İnsanlar diğer insanların davranışlarına bakarak bir muhtemel davranışlar
yayılımı referans çerçevesi çıkartır.
• Uyma davranışında baskı kaynağı olan çoğunluğun sayısı ve sözbirliği, kişinin
uyma davranışını göstermesinde etkili bir faktör grubudur.
• Gerçek olana dair bir algıya sahip olma arzusuyla diğerlerinin yargı ve
görüşlerine uymak malumat sağlayıcı sosyal etkinin bir sonucudur.
• Kuralsal etkide kişi; başkaları tarafından kabul görme, onaylanma, onlardan
gelecek olan cezalardan, dışlanmaktan kaçınma arzusu ile diğerlerinin görüşlerine uyum
gösterir. Güçlü bir kuralsal etki yüzeysel bir başeğme yaratır.
• Başvurulan bilginin etkisi sosyal etkinin bir başka şeklidir, grup içindeki
anlaşmaları ortaya çıkarır ve grup üyelerinin normlara uygun davranışlar göstermesinden
sorumludur.
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Bölüm Soruları
1. Sosyal etki kavramının tanımını yapınız
2. Uyma davranışı neye işaret eder?
3. Muzaffer Şerif’in Referans Çerçevesi’nden kastı nedir?
4. Referans çerçevesine dayanarak yargıda bulunanlar ne yapmaktadırlar?
5. Kişinin, gerçek olana dair bir algıya sahip olma arzusuyla diğerlerinin yargı
ve görüşlerine uymaya yönelmesi …..bir sonucudur.
6. Sözbirliği hangi şartlarda çoğunluğa uyma davranışını düşürür?
7. Malumat sağlayıcı sosyal etki neden gerçek etki kabul edilir?
8. ….sosyal etkide kişi; başkaları tarafından kabul görme, onaylanma,
onlardan gelecek olan cezalardan, dışlanmaktan kaçınma arzusu ile diğerlerinin
görüşlerine uyum gösterir.
9. Güçlü bir sosyal etkinin insanlarda yarattığı nedir?
10. Kuralsal etkiyi malumatsal etkiden ayıran en önemli husus nedir?
11. Grup normuna uyma ile diğerlerine uyma arasındaki fark nedir?
12. Gruba uyan kişi diğer üyelerde gözlediği davranışa uyum göstermez neden?

CEVAPLAR

1. Sosyal etki, bir insanın başka insanların sosyal yargı, tutum ve fikirlerine
maruz kalması sonucunda kendi tutum, fikir ve yargılarında ortaya çıkan
değişikliklerdir.
2. Uyma davranışı kişinin kendi görüşünü grubunun görüşü doğrultusunda
değiştirmesine işaret eder.
3. Muzaffer Şerif, insanların diğer insanların davranışlarına bakarak bir
muhtemel davranışlar yayılımı çıkardıklarını öne sürer. Buna referans çerçevesi denilir.
4. Bu çerçevenin merkezinde veya ortalama bir yerlerinde yer alan durumları
insanlar, diğer pozisyonlara göre daha geçerli veya daha doğru durumlar olarak algılar
ve kullanırlar.
5. … malumat sağlayıcı sosyal etkinin…
6. Aykırı tepkilerin varlığı daha önceki sözbirliğini düşürür
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7. Çünkü kişi diğerlerinin görüşüne uyma kararını, bir başka ifade ile onların
inanç, tutum ve davranışlarını benimseme kararını tek başına almıştır. Grup baskısı
olmadığı ortamlarda da bu karar doğrultusunda hareket etmektedir.
8. Kuralsal
9. Güçlü bir kuralsal etki, yüzeysel bir baş eğme yaratmaktadır.
10. Malumat sağlayıcı sosyal etki gerçeğe yönelik bir benimsemedir Kuralsal
sosyal etki ise kişinin grup içinde davranışın grubun davranışlarına boyun eğmesidir.
11. Başvurulan bilgi etkisi modeline göre kişi diğer üyelerde gözlediği
davranışa uyum göstermez daha ziyade grup normunun kendi grup üyeliği imajındaki
(bilişsel) temsiline uyum gösterir, bu temsile uygun davranır.
12. Grup üyelerinin davranışlarına değil grup normunun kendi grup üyeliği
imajındaki (bilişsel) temsiline uyum gösterir, bu temsile uygun davranır.

180

13. SOSYAL ETKİ II: Azınlığın Etkisi ve Otoriteye İtaat
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Azınlığın Çoğunluğa Etkisi
• Baş eğme ya da Dönme
• Otoritenin etkisi:İtaat
• İtaati belirleyen faktörler
• İtaatin dinamikleri
• Sosyal roller ve sosyal etki
• Eleştiriler
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Anahtar Kavramlar
• Azınlığın etkisi
• Dönme
• Baş eğme
• İtaat
• Otorite
• Özerklik
• Sosyal Roller
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Giriş
2.Dünya Savaşının yıkıp yaktığı Avrupa’da savaştan yaklaşık on beş sene sonra,
yeni kuşak yeni fikir ve eylemleriyle sokağa döküldü. Bu eylemlerin taşıdığı fikirler
çoğunluğun benimsemediği azınlıkta kalan zamanın “aykırı fikirleri” idi (Hippiler) ama
1970’lerde devletlerin sosyal anlayışlarını üniversitelerden başlayarak dönüştürmeye
başlamıştı bile. Fransız araştırmacı Serge Moscovici bunun yeni bir fenomen olduğunu öne
sürdü. Çoğunluğun kabul etmediği fikir ve düşünceler kısacası azınlıkta kalan düşünceler
farklı yollardan da olsa çoğunluğu etkileyebilmektedir.
Şimdiye kadar tarif ve tasvir edilen sosyal etki fenomenlerinin ortak birtakım
özellikleri vardır. Bunlardan en önemlisi, etkinin çıktığı kaynak ile bu kaynağın ulaşmak
istediği hedef arasında mevki statü farkı yoktur. Hedef ile etki kaynağının mevkileri
birbirine denktir. Bir başka ifade ile ilişki simetriktir. Etki kaynağının yaydığı baskı gücü
gizlidir (aleni değildir) ve kendisine karşı gösterilen direnmeyi doğrudan kontrol etme yada
yaptırım uygulama teşebbüsünde bulunmaz. Sözgelimi Asch’in deneyinde yer alan bütün
katılımcılar öğrencilerden oluşmaktaydı ve çoğunluk katılımcıdan farklı bir görüş
belirterek üstü kapalı bir baskı uygulamaktaydı. Katılımcı verdiği cevap karşısında
çoğunluk tarafından hiç bir olumsuz tepkiye maruz kalmamaktaydı.
Etkinin bunlardan tamamı ile farklı olduğu bir başka bağlam ise kişinin, kendi
görüşü her ne yönde olursa olsun, yüksek bir mevkide bulunan bir otoritenin 7 (etki
kaynağının) emrine doğrudan itaat ederek davranışını değiştirmesidir. İtaat biçimindeki
sosyal etkide, kaynağı ile hedefi arasında mevki farkı vardır. Yani burada asimetrik bir
ilişkiden bahsediyoruz. Kaynak, etkide bulunmak ister ve hedefinin boyun eğişini denetler.
İnsanların her zaman anlamak istediği otoritenin emirlerine yada taleplerine ne zaman
neden uyulduğudur. Milgram bu fenomeni klasik deneyinde inceler; insanlar neden bir
otoritenin ısrarlı taleplerine, prensipte kişisel olarak tasvip etmedikleri halde itaat ederler?
Bu başlıkları ana akım post pozitivist sosyal psikolojinin görüşleri çerçevesinde
peşpeşe iki bölüm halinde ele alacağım. Bu ilk bölümde, sosyal etki çalışmalarını başlatan
Asch’in çoğunluğun kişi üzerindeki etkisini araştıran çalışmalarını ve görüşlerini ele
alacağım. Sizin de göreceğiniz üzere sosyal etki fenomeni ele alındığında sözkonusu edilen
tekil bireyin çoğunluk yada azınlık içindeki davranışıdır.
Eleştirel sosyal psikoloji sosyal etkiyi bir fenomen olarak görmemektedir. Bunun
yerine baskın söylemler içinde inşa edilen, ya da ideolojilerin kurduğu kimliklerin ve
pratiklerinin incelenmesi gerektiğini öne sürer. Söz gelimi kadın söyleminin inşa ettiği
modern kadın kimliğinin kadınlar arası etkileşimde beklentileri ve eylemleri nasıl
yönettiğini inceleme altına alır.

7 Otorite kelimesi Türkçe’de genellikle olumsuz çağrışımları olan bir kavramdır. Burada bütün anlamları ile
birlikte kullanılmaktadır. Bir bilen anlamını taşıdığı kadar, emir veren bir mercii anlamında da
kullanılmaktadır.
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13.1. Azınlığın Etkisi
1960’lar öncelikle Avrupa’ya çok farklı tecrübeler yaşatıyordu. Dünya savaşının
hemen ardından doğanlar kendilerini, aileyi ve düzeni sorgulamaya başlamış, kurulu
düzene karşı çıkmış, kendi görüşlerini savunan tavırları (savaş yapma barış yap; hippiler)
ve alternatif yaşamları sokağı, üniversiteyi, evi, her yeri etkisi altına almıştı. Bu ortamda
yaşayan sosyal psikologlar azınlıkta kalan düşüncenin de çoğunluğu etkileyebildiğini
gördüler. Bu sosyal etki diğerinden farklı bir süreç izlemekte ve kendini davranışa hemen
yansıtmamaktadır. Ama bilişsel düzeyde çoğunluğun fikirlerinin gerçekten bulanmasına ve
daha sonra da davranışın değişmesine yol açabilmektedir. Bu fenomene kısaca azınlığın
etkisi adı verilir. Moscovici’ye (1976) göre azınlıktaki fikirlerin çoğunluğu etkilemesi
mümkündür, çünkü hiçbir grup tam anlamıyla homojen değildir. Her zaman için potansiyel
bölünmeleri bünyesinde taşır. Dolayısıyla gruptan sapan üyeler bu davranış, tutum veya
görüşlerinde yeteri kadar ikna edici şekilde tutarlı, değişmez bir hal gösterirlerse, gruptaki
bu potansiyel bölünmeleri açığa çıkarırlar. Bu bölünmelerin sonucundaki çatışmalardan ise
yeni normlar ortaya çıkabilir.
Moscovici ve arkadaşları 1969’daki araştırmalarında (Moscovici, Lage ve
Naffrechoux, 1969) Asch’in deneyinde kullanılan düzene benzer bir düzen kullanarak
yaptıkları deney sonucunda küçük bir azınlığın çoğunluğun yargılarını kaydırabildiklerini
gördüler. Bu kayış birazdan göreceğimiz üzere pek de fazla değildi. Ama deneyin ikinci
kısmında elde ettikleri veriler son derece dikkat çekiciydi. Azınlıkta kalan görüşler
çoğunluğun davranışlarında bir değişikliğe sebep olmuyordu ama bireylerin akıllarını
karıştırmaya yetiyordu. Şimdi deneyi biraz daha ayrıntılandırarak sonuçlar üzerinde
konuşmaya başlayalım.
Katılımcılar renk körlüğü testinden geçtikten sonra altışar kişilik gruplar halinde bir
araya getirilmiş ve hepsine gösterilen rengin ne olduğu sorulmuştur. Gösterilen otuz altı
renk saydamlarının hepsi aslında mavi renktedir sadece tonları değişmektedir.
Katılımcıların görevi gösterilen saydamın rengini yüksek sesle söylemektir. Bu altı kişilik
denek grubunda her zaman iki katılımcı sahte (araştırmacılarla işbirliği yapan katılımcılar),
kalan dört katılımcı gerçek katılımcıdır ve diğer iki katılımcının da kendileri gibi
olduklarını düşünmektedir. Deney şartlarından birinde bu işbirlikçi iki katılımcı her
denemede birbirleri ile tutarlı bir şekilde slaytların yeşil olduğunu (tutarlı olma şartı) diğer
deney şartında ise 24 defa yeşil, 12 defa mavi olduğunu söylemişlerdir (tutarsız olma şartı).
Deneyde esas olarak incelenen etki, gerçek katılımcıların ne kadar sıklıkta mavi slaytlara
yeşil tepkisi verdikleridir.
İşbirlikçi katılımcıların bulunmadığı kontrol grubunda gerçek katılımcılar hiçbir
şekilde yeşil tepkisi vermemiştir. Tutarsız olma deney şartında gerçek katılımcıların yeşil
tepkisi verme oranı %1 düzeyinde olmuştur. Tutarlılık şartında ise katılımcıların %32’si en
az bir defa yeşil tepkisini vermiştir. Bu katılımcıların tepkilerinin %8’den fazlası, yeşildi.
Asch’in deneyinde elde edilen yüzde otuz yedilik çoğunluk görüşüne uyma oranına göre
%8’ lik bir etki oranı oldukça düşüktür.
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Moscovici ve arkadaşları (1969) katılımcılardan; slaytların renklerine verdikleri
tepkileri aldıktan sonra, laboratuara katılımcıların bir başka deneyi yönettiğini zannettikleri
ikinci bir deneyci sokmuşlardır. Aslında esas deneyin devamı olan bu ikinci deney şartında,
deneyci her bir katılımcıyı tek başına deney odasına alıp gösterdiği slaytların ne renk
olduğunu söylemesini istemiştir. Kısacası aynı slaytlara tek başlarına iken cevap verme
durumu oluşturulmuştur. Bu arada aynı slaytlara diğer katılımcıların verdiği tepkiler ise
söylenmemiştir.
Elde edilen sonuçlar son derece ilginçtir. Denek grubundaki katılımcılar kontrol
grubundaki katılımcılara göre mavi-yeşil tonundaki mavi slaytları, yeşil algılama
eğiliminde olmuşlardır: cevapları genellikle ‘yeşilimsi mavi’ olmuştur.
Bu bulgular insanların davranışlarını değiştirmede azınlık etkisinin, çoğunluğun
etkisi kadar olmasada etkili olduğuna işaret etmektedir. Ama en önemlisi, insanlar azınlıkta
gelen tepkilerden (yeşil) bilişsel düzeyde etkilendiği anlaşılmaktadır. Davranışsal düzeyde
açık bir ‘yeşil’ tepkisi verilmemekle birlikte ‘mavi’ tepkisi de kolay kolay verilememeye
başlamıştır.
Moscovici’ye göre (1976, 1980; Moscovici ve Personnaz, 1980) azınlığın, grubun
üyelerini etkileme kabiliyetini belirleyen unsur azınlığın davranışlarındaki tutarlılık ya da
istikrardır. Tutarlılığın önemli oluşu, belki kısmen çoğunluğun sebep atıflarında meydana
getirdiği değişikliklerden kaynaklanabilir. Kelly’nin atfetme teorisinden hareket edersek;
azınlığın bir söz birliği halinde algılanması ve zaman içersinde değişmeyen pozisyonu,
çoğunluk üyelerinin zihinlerinde bu azınlık üyelerinin gelip geçici bir kapris için değil, belli
bir özü olan bir şeyler için direndiklerine dair bir izlenim yarattığı düşünülebilir
(Moscovici, 1976). Bir başka etkili unsur ise azınlığın görüşlerini ortaya koyarken
çoğunluk içinde yapması gereken yatırımların genişliğidir. İleri sürdükleri sebepler
yüzünden kişisel ya da maddi zararları göze aldığı gözlenen bu kişiler, çoğunluk tarafından
daha fazla ciddiye alınırlar. Kişisel menfaatlerle hareket etmediklerinin önemli bir
göstergesi olur.Üçüncü unsur özerkliktir. Bu özerklik, çoğunluğun azınlığı gizli saklı
birtakım motivlerle değil, belli bazı kurallara göre hareket ettiğini gözlediği ölçüde,
algılanabilir. Dördüncü unsur, azınlığın kendi görüşünü veya davranışını tartışırken
gösterdiği katılık/esnekliktir. Mugny’e (Mugny ve Papastamou, 1982) göre bu unsur,
tutarlılık etkisini değerlendiren temel değişkendir. Azınlık üyeleri tutarlı kalmaya devam
ederek, grubun diğer üyelerince dogmatik ve boyun eğmez olarak görünme riskini göze
almaktadır. Böylesine aleyhte algılar, azınlık üyelerinin aşırı oldukları için gruptan
atılabilirliğini doğuracağından, çoğunluğu etkileme kabiliyetleri muhtemelen azalacaktır.
Ama eğer azınlık hem tutarlı hem de esnek bir müzakere tarzı edinirse, kendisi ile ilgili bu
gibi olumsuz algıların tersine işlediği de gösterilmiştir.

13.2. Çoğunluğun Etkisi: Baş Eğme / Azınlığın Etkisi: Dönme
Uyma davranışı ortamlarında normatif baskılar diğerlerinin önünde görünür etkilere
yol açar. Malumata dayanan baskılar hem herkesçe görünen hem de kişinin yalnızken de
kabul ettiği etkilere yol açmaktadır. Ama unutmayın ki bu gibi deney ortamlarında bütün
diğer kişiler, gerçek katılımcıya karşıydılar. Halbuki azınlığın etkisinin araştırıldığı
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ortamlarda katılımcıların başa çıkması gereken iki grup vardır: Ait olduğu çoğunluk grubu
ile grubuna karşı tepki veren azınlık grubu. Dolayısıyla burada azınlığın katılımcı üzerinde
kuralsal-normatif kontrole çok daha az sahip olduğu söylenebilir. Nitekim Moscovici ve
Lage’in (1976) araştırmasından ve benzeri diğerlerinden azınlıkların hiç sevilmediğine dair
veriler gelmiştir. Çoğunluğun fikirlerinde direnen tipik ya da örnek grup üyeleri(referant
bilinin etkisi) ortamda bulunurken azınlığın tepkileri katılımcı üzerinde pek de görünür
etkiye sahip olmaz. Peki, katılımcı tek başına iken azınlığın bir etkisi olamaz mı?
Çoğunluktan gelen kuralsal baskılar sebebi ile azınlık, diğerlerinin önünde görünür bir
etkiye belki de yol açamıyor olabilir ama kişinin tek başına iken kabul ettiği çok daha gizil
bir düzeyde etkiye yol açıyor olamaz mı?
1969’daki genetik modeline 1980’de ikili süreç modeli ile ilavelerde bulunan
Moscovici, çoğunluk ile azınlık arasında, işleyen süreçler ve etkileri açısından farklılıklar
olduğunu öne sürmüştür. Bu görüşe geçmeden önce akılda tutulması gereken önemli bir
hususu tekrar belirtmek yerinde olacaktır: Moscovici, görünen ve bilinen bir çoğunluk
karşısında tek bir kişinin bulunduğu bir ortam (Asch’in deney düzeni) ile azınlık grubunun
bir çoğunluk grubuna karşı durduğu ortam arasındaki zıtlıkla uğraşmaktadır. Dolayısıyla
bu ortamın, bütün azınlık - çoğunluk etkileşim ortamlarına genellenmemesi gerekir. Kişisel
ve kişiler arası süreçlerin etkisi, azınlık ve çoğunluğun doğrudan ya da dolaylı etkileri
farklılıklar taşıyabilir.
Moscovici, çoğunluğa uyma davranışının bir sosyal karşılaştırma sürecini faaliyete
geçirdiğini öne sürer. Bu süreçte katılımcı kendi tepkilerini, diğerlerinin tepkileri ile
karşılaştırır. Diğerlerinin fikir ve yargılarına uymak üzere katılımcı, onların ne dediği
üzerine yoğunlaşır; konunun ne olduğuna dikkat etmez (Moscovici, 1980). Dolayısıyla
çoğunluğun bizzat varlığı ve yaydığı kuralsal baskının da buna katılmasıyla, kişinin
görünürde çoğunluğun fikrine boyun eğmesi beklenir. Böyle bir durumda kişinin
düşüncesinin etkilenmesi kısa ömürlü olacaktır, çünkü kişi çoğunluğun varlığından bir kere
kurtulduğunda ve konuya tekrar odaklandığında, en başındaki kendi kanaatine geri
dönecektir.
Bunun tersine azınlık, bir geçerlilik sürecini canlandıracaktır. Yani azınlığın niçin
sürekli bu pozisyonu sürdürdüğünü anlamayı amaçlayan zihinsel bir faaliyet başlayacaktır.
Dikkat azınlığın hakkında görüş bildirdiği şey üzerine odaklaşacak, bu süreçte kişi bir
ölçüde farkında bile olmaksızın, bu şeye azınlığın baktığı gibi bakmaya başlayacak ve
kendi başına iken kabul ettiği azınlık pozisyonuna dönmüş olacaktır. Çoğunluğun kuralsal
baskıları, kişinin azınlığın üzerindeki bu özel etkisini görünür hale sokmasını önleyecektir.
Dolayısıyla göreceli konuşacak olursak, azınlıklar kişiyi boyun eğmeksizin eski fikir ve
kanaatlerinden döndürmeye, çoğunluk ise kişinin fikir ve kanaatlerinden dönmeksizin baş
eğmesine yol açacaktır.Azınlık etkisiyle fikir ve kanaatlerde dönmenin görünür hale
gelmesinin, çoğunluğun etkisi ile boyun eğmekten çok daha fazla zaman alacağı
beklenebilir.
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13.3. Otoritenin Etkisi : İtaat
Milgram’ın itaat konusundaki araştırmaları 8 tıpkı Asch’in uyma davranışı
konusundaki araştırmaları gibi klasik değer taşıyan araştırmalardır. Milgram (1974) bir
kişinin hangi şartlarda bir otoriteden emir aldıktan sonra diğer bir kişiye elektrik şoku
verebileceğini belirlemek üzere bir deney düzeni hazırlamıştır. Milgram katılımcılarını
öğrenme ve hafıza ile ilgili bir araştırmanın düzenlendiğini ve katılacaklara dört dolar
verileceğini bildiren bir gazete ilanı ile toplamıştır. Deneye katılanlar 20 ila 50 yaş
civarında olup çeşitli mesleklerden gelmekteydiler. Laboratuara gelen katılımcılara cezanın
öğrenme üzerindeki etkilerini araştıran bir deney düzenlendiği söylenmiştir. Katılımcı
şikeli bir kura sonucu öğretmen rolüne, araştırmacı ile işbirliği yapan orta yaşlı, sempatik
bir adama da öğrenci rolü verilmiştir. Öğrenci rolünü oynayan bu kişi, koluna bir elektrot
bağlanarak sandalyeye kemerle bağlanmıştır. Öğretmen rolünü oynayan katılımcıya,
öğrenciye birtakım sözcük çiftleri okuduktan sonra öğrencinin hatırlayıp hatırlamadığını
kontrol etmesi ve öğrencinin her hata yapışında elektrik şoku vermesi istenmiştir.
Elektrik şokunun verildiği jeneratör üzerinde 15 volttan 450 volta kadar 15’er
voltluk 30 düğme bulunmaktadır. Şok seviyeleri çeşitli şekillerde etiketlenerek anlamı
katılımcı için açık hale sokulmuştur. Bu etiketler şöyle dizilmiştir:
Hafif şok (15-60 volt),
Orta derecede şok (120 volta kadar),
Kuvvetli şok (180 volta kadar),
Çok kuvvetli şok (240 volta kadar),
Şiddetli şok (300 volta kadar),
Tehlikeli şok (420 volta kadar).
En son şok seviyesi ‘XXX’
Şok aletine ilâve edilen çeşitli aletler vasıtasıyla jeneratöre gerçek görüntüsü
verilmiştir. Ayrıca şokların ‘gerçekten’ verildiğini göstermek için öğretmen katılımcıya 45
voltluk örnek bir şok verilmiştir. Deney boyunca öğrenci çeşitli hatalar yapmış ve yaptığı
her hatada öğretmene şok düzeyini artırması talimatı verilmiştir. Katılımcı her seferinde
sıkılıp, duraklayıp şok vermeyi red ettiğinde araştırmacı katılımcıya dört kademede giderek
artan tonlarda emirler vermiştir: ‘lütfen devam ediniz; deneyin yapılması için devam
ediniz.’ Araştırmacının bu müdahalelerine karşın eğer katılımcı şok vermeyi ret etmişse
yada öğrenciye üst üste en yüksek seviyede şok uygulanmış ise deneye son verilmiştir.

13.4. İtaat Etmeyi Etkileyen Faktörler
Milgram şoku yiyen kurban ile (öğrenci-sahte katılımcı), şoku veren kişinin
(öğretmen - gerçek katılımcı) fiziksel yakınlığını dört deneysel şartta kontrol etmiştir.
8
Milgramın deneyini tekrarlayan deneyi şu iki videodan seyretmenizi tavsiye ederim
https://www.youtube.com/watch?v=awa_0JXs1BA
https://www.youtube.com/watch?v=wiXEPgt5Nco
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Birinci şartta öğrenci ile öğretmen birbirinden uzaklaştırılıp birbirine bitişik iki ayrı odaya
yerleştirilmiştir. Öğrenci (kurban) 300 voltluk şoku yediğinde şokun şiddeti ile ‘duvara
çarpmakta’, 315 volttan sonra ise odadan hiçbir ses gelmemektedir. İkinci şartta bitişik
odada bulunan öğrencinin verilen şok miktarına göre ‘acıdan kıvranan’ sesleri
duyulmaktadır. Yine 315 voltta bu sesler artık kesilmektedir. Üçüncü şartta öğretmen şoku
verebilmek için öğrencinin kolunu metal plakaya kendi eli ile koymak zorundadır. Bu dört
şartta katılımcıların gösterdikleri itaat oranları, kurban katılımcıya fiziksel olarak
yakınlaştıkça azalmıştır. En yüksek itaat oranı %65 ile ilk şartta, en düşük itaat oranı %30
ile son şartta olmuştur. Aldığı emrin kurban üzerindeki etkisine şahit olmayan katılımcılar
(birinci deney şartında), bunu bizzat görüp yaşayanlara göre en fazla itaat edenlerden
olmuştur.
İtaati etkileyen bir başka faktörde otoritenin kişi üzerinde kurduğu kontrol olabilir.
Milgram araştırmasında, kontrolün miktarını çeşitli ölçülerde değiştirerek kontrol etmiştir.
Araştırmacı (‘şok ver’ emrini veren), öğretmenin (katılımcının) bulunduğu odadan çıkıp da
emirlerini telefonla bildirdiği durumlarda itaat düzeyi (%21), araştırmacının odada
bulunduğu duruma göre (%65), düşmüştür. Bu arada da birkaç katılımcı araştırmacının
kendilerine telefon vasıtasıyla verilmesini söylediği şok miktarından daha fazlasını
verdiğini beyan etmiştir!!!
Bu deney düzeni, deneyin yapıldığı Yale Üniversitesi’nin dışında daha az
bilimsellik taşıyan bir yerde yapıldığı zaman itaat oranı anlamlı bir düzeye ulaşamamıştır.
Yanı sıra bir diğer ilginç bulgu da şudur. Deneyin başında otorite rolündeki araştırmacının,
öğrenci rolündeki katılımcıya verdiği sözü tutmadığı şartlarda bile katılımcıların yani
öğretmen rolündekilerin itaat etme davranışında fazla düşüş olmamıştır. Öğrenci deneyin
başında ‘kalp rahatsızlığı’ olduğunu bildirmiş ve bu sebeple deneyi bırakmak istediği anda
deneye son verileceği sözü almıştır. Öğrenci 150 voltluk on şoktan sonra deneyin
durdurulmasını talep etmiş olmasına karşın araştırmacı, öğretmen rolündeki katılımcıya
devam etmesi gerektiği hususunda ısrar etmiştir. Bu korku verici durumda katılımcıların
emre boyun eğme davranışları esas düzeyden ancak %10luk bir düşüş göstermiştir.
Milgram’ın itaat ile ilgili deneyinde kontrol ettiği son bir değişken ise otorite
figürüdür. Araştırmacı katılımcıya talimatını vermeden önce kontrolü odada bulunan ve o
sırada sadece, katılımcının tepki süresini kaydetmekle görevli birine devretmiştir. Bu yeni
kişi, her hata ile birlikte verilen şok miktarının artırılması fikriyle harekete geçmiş ve deney
boyunca da katılımcıya bu kurallara uyması konusunda ısrar etmiştir. Sonuçlar ilginçtir.
Katılımcıların sadece %20’si, diğer araştırmacıyla aynı statüde bulunan bu ikinci kişiye
deney sonuna kadar itaat etmiştir. Ayrıca buna ilaveten; katılımcı şok vermeyi reddedip de
bu otorite rolündeki kişi şoku bizzat kendisi vermeye kalkıştığında, katılımcı tarafından
tartaklanmış veya jeneratörün kordonu fişten çekilmiştir. Bu tepkiler otorite ‘bir bilim
adamı’ kisvesinde iken hiçbir şekilde gösterilmemiştir. Otoritenin güç kaynaklarını
araştıran Milgram, otoriteden emir alan katılımcının diğerleriyle ilişkide olduğu şartlarda
otoritenin emirlerine boyun eğme davranışlarını incelemiştir. Bu sefer deney ortamında
katılımcının yanı sıra iki kişi daha bulunmaktadır. Araştırmacı ile işbirliği yapmakta olan
bu iki sahte katılımcıdan biri katılımcının okuyacağı sözcük çiftlerini vermekte diğeri ise
kurbanın tepkilerini değerlendirmekte, gerçek katılımcı ise kurbana şok vermektedir. 150
189

voltluk şokun verilmesi sırasında birinci sahte katılımcı şoka karşı çıkar ve şokun verildiği
jeneratörden uzak bir köşeye çekilir. 210 voltta ise bu sefer ikinci sahte katılımcı karşı
çıkar. Bu sahte katılımcının gerçek katılımcının davranışlarını üst düzeyde etkilediği
görülmüştür. Gerçek katılımcılar arasında en üst düzeyde şok verme davranışı ancak %10
seviyesinde gözlenmiştir, katılımcıların %90’ı şok vermeyi reddetmiştir. Katılımcıların bu
iki sahte katılımcıdan etkilenerek otoriteden bağımsız tepkide bulundukları söylenebilir.
Nitekim bu deney şartının tersine çevrildiği deney ortamında bu düşünceyi destekleyen
sonuçlar elde edilmiştir. Gerçek katılımcı talimat veren sahte katılımcı da şoku uygulayan
konumuna geçtiğinde, gerçek katılımcıların %92’si sahte katılımcıya 450 volta kadar şok
uygulamada yardım etmiştir. Şoku kendileri vermemiştir ama ilk seferde sahte katılımcının
deneyi protesto edip geri çekilme tepkisini niçin bu sefer kendileri göstermemiştir? Onları
tutan nedir? Başkalarının yanında ya %10 düzeyinde ya da %92 düzeyinde otoriteye uyma
davranışı gözlenmektedir. Dolayısıyla otoriteye baş eğme davranışında zalim olma,
gaddarlık, sadistlik gibi birtakım kişisel özelliklerden ziyade kişiler arası unsurların güçlü
rolü olduğu açıktır.

13.5. Siz Ne Yapardınız?
Milgram’ın bu deneylerinden elde ettiği sonuçları okuduktan sonra siz de diğerleri
gibi ‘ben olsaydım yapmazdım’ türünden tepkileri kendi rahatınız için söyleyebilirsiniz.
Bierbrauer, (1973) içinde psikiyatristlerinde bulunduğu çeşitli mesleklerden kişilere
deneycinin bu emirlerine kaç kişinin uyacağını sormuş. Bu kişilerin hepsi, değişmez bir
şekilde itaat etme oranının az olacağını ve en fazla ortalama 130 voltluk bir şokun
uygulanacağını söylemişlerdir. Bierbauer deneyi çok canlı bir hale getirdiğinde ise
üniversite öğrencileri bu oranı ortalama en fazla 260 volta çıkarmıştır. Bu oran gerçek
deneklerin uyguladıkları seviyeden düşüktür (Kaç voltluk elektrik şoku insanı öldürür
biliyor musunuz?!). Başkalarının ve bizim ne yapacağımız konusunda düşündüklerimiz ile
gerçekte ne yaptığımız arasında bu derece bir fark olması şaşırtıcıdır. Bu farka yol açan
nedir? Sebeplerden biri temel atıf hatasında (Bk: Nedensellik) bulunabilir. Ortamdan
kaynaklanan faktörlerin rolünü göz ardı edip, failden kaynaklanan kişisel özelliklerin
rolünü abartıyor olabiliriz. Otorite-itaat- emir ortamının itaat eden üzerindeki etkisini pek
fazla düşünmeden, itaat etmemesi gerekirdi diye yargıda bulunarak sebebi itaat edenin
özelliklerinde arıyor olabiliriz.
Milgram’ın deneyleri farklı ülke ve kültürlerde tekrarlanmış ve itaatin genelde
gözlenen bir etki olduğu görülmüştür (Smith and Bond, 1993; Meeus and Raaijmakers,
1986,1995).

13.6. İtaatin dinamikleri
İnsanlar niçin kendilerinden daha üst mevkilerde bulunan otoritenin emirlerine
boyun eğmektedir? Milgram’a göre burada birbirine kilitlenen üç faktör iş başındadır.
Birincisi, deneydeki denekler ve insanların büyük bir kısmı otoriteye itaatin
mükafatlandırıldığı uzun bir geçmişe sahiptir, otoritenin güvenilir ve meşru olduğunu
umacak durumdadırlar. İkincisi, hem deneyde hem de gerçekte, bağlayıcı ve tuzağa
düşürücü faktörler işleme girmektedir. İtaatsizliğe karşı psikolojik bir takım engellerin
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olduğu bir gerçektir ama insanların ancak kendilerini bağlayan eylemlere, kademeli şekilde
kaydıklarını da unutmamak gerekir. Üçüncü olarak Milgram otoritenin etkisi karşısında iki
ayrı psikolojik durum tarif eder. Bunlardan birincisinde eğer kişi kendini sorumlu tutup, o
ortamda yapılacak olan doğru davranışı bulmada yegane rehber olarak kendini düşünüyor
ise bu kişi, Milgram’a göre özerk olma durumundadır. Bunun tersine, kişi kendini
hiyerarşik bir yapının parçası olarak algılıyorsa, kendini yaptığı davranışlardan sorumlu
tutmayıp üst mevkidekileri yani otoriteyi sorumlu görür. Dolayısıyla da otoritenin
emirlerini yerine getirir. Milgram’a göre bu kişi görevli olma durumundadır. Kişi,
Milgram’a göre ailede, okulda ve işinde otoriteye boyun eğerek elde ettiği ödüllere göre
içinde bulunduğu ortamı yasal bir otorite olarak algılar ve özerk olma durumundan görevli
olma durumuna kayabilir. Yaptığı işin sürekli olması, otoriteyi sarsma endişesi, yasal bir
otoriteye karşı itaatsizlikte bulunma endişesi gibi faktörler kişinin görevli olma
durumundan çıkışını zorlaştırabilir.

13.7. Sosyal Roller ve Sosyal Etki
Milgram gibi Zimbardo da sıradan insanları kötü şeyler yapmalarına yol açacak
sosyal etkinin ne gibi ortamlarda ortaya çıktığı ile ilgileniyordu. 1973’de meslektaşları ile
o çok iyi bilinen meşhur hapishane deneyini (Stanford Prison Experiment) 9 düzenleyerek
insan davranışını etkilemede sosyal rollerin yerini ortaya çıkarmaya çalışmıştı (Zimbardo,
Haney, Banks ve Jaffe, 1973; Haney, Banks ve Zimbardo, 1973). Sosyal roller, belirli
sosyal konumlarla birleştirilen davranış kalıplarıdır söz gelimi derste öğretim üyesinin
sosyal rolünden beklenen dersi anlatabilmesi, soruları cevaplaması, öğrencinin anlamasını
kolaylaştırması vs gibi davranışlar iken öğrencinin ise derse olan motivasyonunu yüksek
tutması, dersi önceden çalışıp gelmesi, derste sorular sorarak kendi anlamasını geliştirmesi
gibi davranışlar beklenir. Bunlar onların konumlarındaki rollerdir ve belirli bazı davranışlar
sergilemeleri beklenir. Bu sosyal rollerin gündelik sosyal yaşantımızda önemli etkileri
vardır. Sözgelimi öğrenci olarak dersteki son halinizi düşünün. Davranışlarınız sizin
öğrenci rolünden ne anladığınızla kurulacaktır. Açıkçası ders esnasında telefonla
konuşmayacak ya da yüksek sesle ön ya da arka sıralardaki arkadaşlarınıza seslenip laf
atmayacaksınızdır. Davranışlarımızın nasıl olacağına rehberlik eden o an içinde
bulunduğumuz sosyal ortamlardır. Bizden o sırada sosyal olarak ne beklendiğine dair
anlayışlarımıza da yol gösteren o ortamın kendisidir.
Aşağıda dipnotta Zimbardo’nun deneyini anlatan kısa bir video görüntüsünün
adresini verdim. Ayrıca deneyi ayrıntılarıyla ele alan ingilizce versiyonlarına da ulaşmanız
mümkün. Hapishane deneyi çok meşhurdur. Burada genel olarak deneyi anlatacağım.
Zimbardo, Banks ve Haney gazete ilanı ile ’psikolojik olarak sağlıklı’ olduklarından emin
oldukları 70 gönüllü üniversite öğrencisi arasından eleme yaparlar ve 24’ünü seçerler. Bu
24 katılımcıyı random (gelişigüzel) bir şekilde iki deneysel şart arasında bölerler: 12
mahkum 12 hapishane görevlisi. çalışma katılma izinleri alındıktan sonra araştırmacılar
gerçek hayattakine çok benzer bir şekilde mahkum kategorisindeki katılımcıları evlerinden
tutuklayarak alıp Stanford Üniversitesinin binalarından birinin bodrumda yaptığı
değişiklikle hapishaneye dönüştürdüğü yere götürüp hücrelere koymuşlardır. Hapiste
9

Deneyin bir özetini bu videoda bulabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=td4nCRMJQ1U
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mahkumlar çok acımasız hapishane şartlarına benzer şartlara maruz bırakılmışlardır. Diğer
grup olan hapishane görevlileri (görevli kıyafetleri içinde) tarafından denetlenirler.
hapishaneye getirildiklerinde soyulup mahkum kıyafetleri giydirilmiş ve mahkum
numarası verilmiştir. Zimbardo hapishanenin müdürü rolündedir ve mahkum ve görevli
rolündeki katılımcılar bu rollerini bu kapalı kurumda birkaç gün sürdürmüşlerdir. çalışma
ilerledikçe aslında birkaç gün içinde görevliler görevlerini ciddiye almışlar ve
kontrollerinde giderek sadistleşmişlerdi özellikle kontrol edilmediklerini düşündükleri
geceleri bu davranışlarını artırıyorlardı. Mahkumlardan biri ‘şartlı tahliye’ talep ettiğinde
Zimbardo hapishane müdürü olarak geri çevirdi ki daha sonra bu durum çalışmanın etik
şartları hakkında ciddi endişeler doğurmuştu. Talebi geri çevrilen mahkum sonrasında
aniden strese girmiş ve psikosomatik kurdeşen dökmüştü. mahkumlar Zimbardo ve
meslektaşlarının (1973) patolojik mahkum sendromu dedikleri bir durumun işaretlerini
gösterdiler. Başlangıçta bulundukları ortama inanamaz gözlerle bakarken sonrasında
başarısız bir mahkum isyanı başlattılar, bunu depresif, aciz, kızgın, kayıtsız ifadeler takip
etti. Ama çoğu zaman hapishane görevlilerine üst düzeyde uyuldu ve abartılı itaat edildi.
Bu davranışlar araştırmacılar tarafından kimliksizleşmenin (de-individuation) işaretleri
sayıldı: kişisel kimliğin kaybolduğu duygusu, kontrol duygusunun kaybı ve mahkum rolü
ile özdeşleşme. Diğer tarafta hapishane görevlisi rolünde olan katılımcılar araştırmacıların
güç patolojisi dedikleri şeyi gösterdiler; rollerinden açıkça zevk aldılar; çalışma saatlerini
abarttılar, araştırmacılar çalışmanın kontrolden çıktığını görüp sonlandırma noktasına
geldiklerinde hayıflandılar. Görevli rollerine o derece girdiler ki, en düşük düzeydeki
cezalandırmaları sürdürdüler, gereksiz kaba eylemlere sözgelimi mahkumların yemeklerini
vermeyi tuvalete götürmeyi reddettiler. Bu arada aralarında ‘iyi’ görevli olarak
tanımlanabilecek olanlar işlerini mahkumları taciz etmeden yapmalarına karşın bu
kurmaca düzende görevli rolünü abartarak oynayan mahkum rolünde olanları taciz eden,
kötü davranan ‘kötü’ görevlileri görmezden geldiler.
Hem görevli katılımcıların hem de mahkum katılımcıların bu davranışları bu
deneyde atandıkları sosyal rollere bağlanmıştır. Araştırmacılar, insanların atandıkları bu
sosyal rollere ve davranışlarını dikte eden ortamlara bir şekilde uyacak tarzda
davrandıklarını öne sürdüler. Elbette bu deneyin ağır etik ve metod hataları vardır. Etik
açıdan ele aldığınızda katılımcıları üzerinde yarattığı stres çok büyüktür, ayrıca araştırmacı
olarak Zimbardo bizzat sosyal rollerden birine dahil olmuştur. Nitekim hapishane
müdürlüğü rolünün verdiği yargıları etkilediğini ve deneyin ‘çok ileri gittiğini’ kabul
etmiştir. Metodolojik olarak katılımcıların kendilerinden beklenenlere fazlasıyla
bağlandıkları aşikar olan bir hatadır.
Deneyin metodolojik ve etik hatalarına karşın son dönemlerde bu deneyin
sonuçlarını gelişen olaylarda seyretmek mümkün olmuştur. Sözgelimi 1980 darbe sonrası
Diaybakır cezaevinde olanlar ya da Amerikalıların 12 Eylül sonrası Irak işgalinde Abu
Garip cezaevinde olanlar (Zimbardo, 2008) ya da Bosna’da sırpların toplama kamplarında
olanlar gibi. Tüm bunlar şartlar uygun hale geldiğinde herkesin bu davranışları
sergileyebileceğini göstermektedir. Bası kurucu sosyal rollere girip taciz hatta ağır zarar
verici davranışlara girebilmekteyiz. karşımıza aynı ahlaki bataklık çıkmaktadır:
yaptığımızın kişisel sorumluluğunu üstlenmek yani fail rolü ya da sorumluluğu ortama
yükleyen görevli rolü.
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13.8. Sosyal Etki Fenomenine Getirilen Eleştiriler
Bütün anlatılanlardan görülen sosyal etkiyi çalışan ana akım post pozitivist sosyal
psikolojiye göre insanlar, koyun gibi davranmaktadır. Öyle mi! bunun gerçekle ilgisi
olabilir mi? İnsanları; diğerlerine uyanlar ve kendilerine uyulanlar, itaat edilenler, itaat
edenler şeklinde tasvir etmenin gerçekle ilişkisi ne kadar kuvvetli olabilir?
Bir an için sosyal değişmenin üzerinde düşünüp yoğunlaşmaya başladığımızda
bunun neden böyle olduğunu daha iyi görmeye başlayabiliriz. Eğer toplum göreceli
değişmez iktidar ve güç yapıları tarafından kontrol ediliyorsa, sosyal değişme kavramı
anlamsızlaşır. Ama sosyal değişme vardır ve ortaya çıkar. Bu sebeple ana akımın çizdiği
bu toplum yapısı resmini değiştirmemiz gerekiyor. Amacımız dünyayı anlamak ise bu
amacı, sosyal değişme mekanizmalarını anlama üzerine kurmamız şarttır. Sosyal etkinin
tek yönlü ve değişmez olmadığını gördük. Çok daha dinamik ve ana akım sosyal
psikolojinin anladığından çok daha karşılıklı etkileşimci bir alış veriş içersindedir. Sosyal
psikoloji sosyal etki araştırmalarında yürüttüğü analizlere, ortamın birey için ne anlam
ifade ettiğini, o nasıl tanımlıyor, yaşantıladığı nedir, bunlarla ilgili bilgiyi dahil etmek
zorundadır. Bunlar olmaksızın, kişinin sergilediği davranışı çoğunluğa veya azınlığa uyma
ya da otoriteye itaat olarak yargılamak yanlış olacaktır. Ayrıca gündelik yaşantının
terimlerinde uyma ne anlama gelir? belki gerçek hayatta düşünüldüğü yönde
yaşanmamaktadır. Sözgelimi belki de insanlar modaya başkaları zorladığı için değil,
istedikleri için uymakta; ya da belki herkes böyle davrandığı için öyle davranmaktadır?
Sosyal psikolojik analizlerde her zaman dikkat edilmesi gereken, akıldan çıkmaması
gereken şey; dünya değişmeye devam ettiği gibi insanlar da bu dünyayı yeniden inşa
etmekte ve yeniden açıklanmaktadır (Bkz. söylem yaklaşımları).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Moscovici’ye göre grupta azınlıkta kalan görüşlerin çoğunluğu etkilemesi,
azınlığın özellikle tutarlı davranmasına bağlıdır
• Azınlığın özerk, yatırımları geniş ve esnek bir uslupta algılanıyor olması da
etkili faktörlerdir.
• Azınlığın etkisi kişi üzerinde boyun eğmeksizin, eski fikir ve kanaatlerden
dönmeye, çoğunluk ise kişinin fikir ve kanaatlerinden dönmeksizin boyun eğmesine
yol açar.
• İtaat biçimindeki sosyal etkide kaynağı ile hedefi arasında mevki farkı vardır.
• Milgram itaati etkileyen faktörler olarak
otoritenin güç kaynaklarını gösterir

fiziksel yakınlığı, kontrolü ve

• Milgram otoritenin etkisi karşısında iki ayrı psikolojik durum tarif eder.
• Eğer kişi kendini sorumlu tutup, o ortamda yapılacak olan doğru davranışı
bulmada yegane rehber olarak kendini düşünüyor ise bu kişi, özerk olma durumundadır.
• Kişi kendini hiyearşik bir yapının parçası olarak algılıyor ve yaptığı
davranışlardan sorumlu olarak üst mevkidekileri yani otoriteyi görüyorsa bu kişi
görevli olma durumundadır, otoritenin emirlerini yerine getirir.
• Zimbardo ve meslektaşları sosyal rollerin insanların etkileşimleri üzerinde
etkili olduğunu öne sürerler.
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Bölüm Soruları
1.

İtaat biçimindeki sosyal etkinin diğer sosyal etki biçimlerinden farkı

2.

Ne zaman azınlığın etkisinden bahsedebiliriz?

nedir?

3.
Kişi azınlıkta kalan görüşlerden en etkili şekilde hangi düzeyde
etkilenmektedir?
4.
Azınlıkta kalan görüşlerin sahiplerinin görüşlerindeki tutarlılık karşı
taraf için ne anlam ifade decektir?
5.

Azınlıkta kalan görüşlerin sahiplerinin özerkliğinden kastedilen

nedir?
6.
Tutarlı ve istikrarlı şekilde fikirlerini anlatan azınlıktakilerin bu
fikirleri aktarma tarzı nasıl olmalıdır?
7.
Azınlıkta kalan görüşler karşı tarafın görüşlerinde genelde neye yol
açmaktadır?
8.

Çoğunluğun fikri kişide genelde neye yol açacaktır?

9.

Kişi otoriteye ne zaman uyarız?

10.
Ana akım sosyal psikolojide sosyal etkiyi çalışan araştırmacılara
göre insanlar sosyal etki fenomeninde nasıl davranmaktadırlar? Olabilir mi?

CEVAPLAR
1.
vardır.

İtaat biçimindeki sosyal etkide, kaynağı ile hedefi arasında mevki farkı

2.
Azınlığın fikir ve görüşleri kişinin ya da çoğunluğun bilişsel düzeyde
fikirlerinin gerçekten bulanmasına ve daha sonra da davranışın değişmesine yol açtığı
zaman
3.

Bilişsel düzeyde

4.
Azınlığın bir söz birliği halinde algılanması ve zaman içersinde
değişmeyen pozisyonu, çoğunluk üyelerinin zihinlerinde bu azınlık üyelerinin gelip geçici
bir kapris için değil, belli bir özü olan bir şeyler için direndiklerine dair bir izlenim
yaratabilir
5.
Azınlığı gizli saklı birtakım motivlerle değil, belli bazı kurallara göre
hareket ettmesidir.
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6.

Esnek

7.

Dönmeye

8.

Boyun eğmeye

9.
Kişi kendini hiyerarşik bir yapının parçası olarak algılıyorsa, kendini
yaptığı davranışlardan sorumlu tutmayıp üst mevkidekileri yani otoriteyi sorumlu görür.
10.
İnsanları; diğerlerine uyanlar ve kendilerine uyulanlar, itaat edilenler, itaat
edenler şeklinde tasvir ederler ama bunun gerçekle ilişkisi ne kadar kuvvetli olabilir? İnsan
istediği için de modayı takip ediyor olabilir ya da sevdiği için o lideri takip ediyor olabilir.
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14. IRKÇI, AYIRIMCI, ÖNYARGILI DÜŞÜNCE VE
DAVRANIŞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Önyargı
• Irkçılık Ayırımcı Davranış
• Seksizm
• Önyargının Açık ya da Gizli Olması
• Stereotipler
• Otoriter kişilik
• Temas Hipotezi
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Anahtar Kavramlar
• Önyargı
• Irkçı ayırımcı davranış
• Seksizim
• Irkçılık
• Gizli ve Açık tutum
• Stereotipler
• Temas
• Otoriteryenizm
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Giriş
Önyargı ve ırkçı tutum ve davranışlar biz insanların temel problemlerinden biridir.
Irkçı ya da önyargılı veya stereotipik düşünceler sosyal psikologların her zaman çalışma
programlarında yer alan başlıklardandır. Bu tutumların heryere nüfuz eden, yıkıcı
özelliklerini açıklayabilecek psikolojik süreçleri anlamaya çalışıyoruz. Bu suretle tutumları
ve davranışları tersine çevirme ya da en azından etkisini en aza indirgemenin yollarını
ararız. Yine her zaman olduğu üzere son dönemlerde bu düşünce ve davranış kalıplarının
psikolojik düzeyde ele alınmasının yanlış olduğunu ileri süren eleştirel sosyal psikologların
farklı düşünce ve kavramlaştırmaları vardır. Birey düzeyinde yani psikolojik süreçler
düzeyinde çalışmalarını yürüten ana akım sosyal psikolojinin bulgu ve bilgilerini sizlere
daha geniş olarak aktaracağım çünkü bu çalışmalar 1950’li yıllara kadar uzanır. Eleştirel
duruş özellikle de söylemsel yaklaşım çok daha yakın zamanın bilgisidir ama özellikle
önyargılı, ırkçı ve ayırımcı davranışlarla ilgili ufkumuzu genişleten bir çalışma
koleksiyonları vardır. Bunları da aktaracağım. Şimdi bu kavramlardan en anladığımızı
anlatmakla işe başlayalım.
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14.1. Irkçı Ayırımcı Davranış
İnsanlık tarihinde ırk, ırkçılık ve etnosentirizm çürüme noktalarıdır. Irkçılık birçok
biçimde kendini gösterir. Aşırı ırkçı nefret dolu biçimleri sözgelimi Mynmar Arakan’da
yaşayan Rohingya müslümanlarına yapılanlar ya da Gazze’de İsrail Devletinin Filistin
halkına yaptıkları aşırı ırkçı davranışlardır. Hemen göze çarpmayan alttan alta işleyen
kurumsal ırkçılık (belli grupların belli işlere alınmaması) ve üstü kapalı ve saklı ırkçılık
memleketimizde gündelik hayatta hergün yaşadığımız ırkçılık biçimleridir. Irkçılık bir
üstünlük ideolojisidir, ırksal bir grubun diğeri üzerinde siyasi hükümranlığını
meşrulaştırma işlevi görür, o gruptan kaçınma ya da kendini ayırd etmeyi onaylama işlevi
görür. Bireysel düzeyde ırkçılık da, grup üyeliğine dayanan kişisel önyargılı tutum ve ayırd
edici davranışın bir ifadesi olarak iş görür yani kişi öteki grubun üyesine ya da üyelerine
yönelik ırkçı tutum ve ayırd edici davranışlar gösterir. Söz gelimi kişi belirli bir gruba
yönelik o insanlardan hoşlanmadığını belirten bireysel bir tutumunu ifade edebilir :
’Kürtlerden hoşlanmıyorum’ ve bu grupla bir şekilde bir araya gelmek istemediğini ırksal
şekilde motive edilmiş ifade ile işaretleyebilir: ‘her yerde terör estiriyorlar’. Bu şekilde
hoşlanmama tutumunu terör korkusu ile meşrulaştırmış olmaktadır. Irkçı tutumlar belirli
bir sosyal ve siyasi bağlam içersinde inşa edilir dolayısıyla insanların birbirlerine olan ırkçı
tutum ve davranışlarını bireysel ya da bireyler arası düzeyde anlamaya çalışmak yanıltıcı
olacaktır; manzaranın genelini görebilmek imkansızlaşacaktır. Sözgelimi çoğu ırkçı tutum
ve davranış kurumsal düzeyde işler: etnik kimliği ya da cinsel kimliği sebebi ile polis
karakollarında dayak yiyenler, ya da başörtülü olduğu veya etnik kimliği sebebi ile
üniversitelerde istediği dersi seçmesi engellenenler, bu tür kurumsal ırkçılığın ayırımcılığın
madurlarıdır. Bu ayırımcılığın ve ırkçılığın o polisin veya şu öğretim üyesinin kendi kişisel
ırkçı ayırımcı tutumundan kaynaklandığını düşünmek yanlıştır. Irkçı tutum bireysel bir
fenomen değildir. Dediğim gibi ırkçı ve ayırımcı düşünce ve tutumlar sosyal ortamda
şekillenir ve biçim alır. Bu sebeple toplumda üretilmiş ve meşrulaştırılmış bir ırkçı ve
ayırımcı tutum evde, sokakta, kurumlarda genellikle egemen gruplar tarafından sıklıkla
kullanır.
Sosyal bir fenomen olan ırkçı tutum ve ayırımcı davranışın bireysel düzeydeki
seyrini Gaertner ve Dovidio (1986) yaşanılan çatışma üzerinden ele alır. Bu araştırmacılar
modern ırkçılığı en iyi anlatanın; modern eşitlikçi değerlerle (yani bütün insanlara eşit
davranmak ve ırkçı önyargıların mağdurlarına sempati ile yaklaşmak), olumsuz azınlık
grubu imajını sürekli kılan önyargı biçimleri arasındaki çatışma olduğunu ifade ederler. Bu
önyargı biçimleri ile değerler arasındaki çatışmanın neticesi olumsuz duyguların yaşanıyor
olmasıdır; korku, huzursuzluk, rahatsızlık vb. Eşitlikçi değerler toplum içinde çoğu insan
için önemli hale gelmeye başlasa da bu olumsuz duygular, önyargılı davranmış olanlarda
utanç ve suçluluk duygularını canlandırmaktadır. Bu sebeple de bu duygularını kamusal
alanda yani ortalık yerde ifade etmekten kaçınmaktadırlar; bu çatışmayla yüz yüze
kalabileceği gruplar arası karşılaşmalardan yani bizim örneğimizde ’Kürtlerle’ bir arada
olmaktan kaçınmaktadır.
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14.2. Seksizim
Seksizim birini cinsiyeti üzerinden ikinci konuma itmek ve üzerinde üstünlük
kurmaktır. Sosyal yaşantımızda bunu tipik olarak erkeklerin kadınlar üzerinde hakimiyet
kurmaları olarak biliriz. Kurumsal ayırımcılık vasıtasıyla cinsel istismara kadar uzanır.
Seksist tutumların ve ayırımcı davranışların sadece kadınlara yönelik olmadığını,
LBGT’lilere de uygulandığını biliyoruz. Düşmanca diye adlandırılan seksizim (Crisp ve
Turner, 2012); tahmin edeceğiniz üzere kadınlara karşı seksist tutumların sergilenmesidir.
Bu tutuma göre kadınlar irrasyoneldir, zayıftır ve erkeklere göre daha aşağı bir düzeydedir.
Bunun yanında seksizimin kendini saklayan, çok daha gizli saklı yürüyen bir tarafı da
vardır. Bu tutumlar görünürde olumlu seksist tutumlardır; kadını geleneksel rolleri içinde
yüceltir ‘ana’ olması, ‘evin dişi kuşu’ olması gibi özelliklerle kadın idealize edilir. Bu
özellikler olumsuz değildir ama kadını belirli bazı rollerle sınırlar böylelikle de erkek
hakimiyetini meşrulaştırır. Tıpkı modern ırkçılıkta olduğu gibi burada da olumlu ve
olumsuz tutum ve değerlerin çatışması yaşanır.
Cinsel roller üzerinden ayırımcılık sadece gündelik, toplumsal hayat ile sınırlı
değildir. Bu hayatın içinden olan biz sosyal bilimciler ve ürettiğimiz bilgilerin nitelikleri
için de geçerlidir. Cinsiyetçilik yani cinsel rollerden birini açık ya da gizli bir şekilde
diğerine üstün tutma eğilimi psikolojik bilginin kendisi ile yeniden üretilebilmektedir.
Dolayısıyla sözgelimi yukarıda sözünü ettiğim görünürdeki olumlu tutumların ölçülüyor
olması ideolojik bir bilginin bilimsellik adına tekrar tekrar inşa edilmesine yol açmaktadır.
Ayrıca Türkiye’deki araştırmalarda cinsel roller yerel dinamikler üzerinden ele
alınmamaktadır. Sözgelimi kadının erkeğe danışması ilişkisellik açısından güçlü bir
özellik, erkeğin kadına danışmaması ise ilişkiselliğin yokluğu sebebiyle güçsüz bir özellik
olarak ele alınabilmektedir (Aygül 2013; Aygül ve Arkonaç, 2013).

14.3. Önyargı
Grup içinde ve gruplar arasındaki davranışlar kısmına gelecek bölümlerde geleceğiz
ama burada bölüm başlığımız sebebi ile özellikle gruplar arasındaki ayırd edici davranışlar
önem kazanmaktadır. Grup içi ve dış grup kavramlarını kısaca şöyle anlatayım. Grup içi
sizin de dahil olduğunuz sosyal bir kategoridir (Bilişsel dünya ile ilgili bilgilerinizi
hatırlayın). Sizinle aynı grubun üyeliğini paylaşan diğer insanlar da sizinle aynı grubun
içindendirler. Eğer bir Beşiktaşlı iseniz, Beşiktaşlılar grubunun bir üyesisinizdir ve sizin
gibi diğer Beşiktaşlı insanlarla aynı grubun üyeliğini paylaşıyorsunuzdur. Dış gruplar sizin
ait olmadığınız sosyal kategorilerdir. Söz gelimi siz bir Galatasaraylı değilsinizdir
dolayısıyla Galatasaraylılar grubunun dışındasınızdır. Gündelik hayatta ait olduğumuz ve
olmadığımız gruplara sürekli atıfta bulunarak konuştuğumuzu fark etmiş olmalısınız.
‘Bizler’ ya da ‘biz’ veya ‘onlar’ diyerek atıfta bulunduğunuz her seferinde paylaştığınız
grup üyeliğini ve paylaşmadığınız grup üyeliğine atıfta bulunursunuz. Kendi grubumuzu
yani grup içini dış gruptan ya da öteki gruptan daha olumlu daha iyi görmekten
bahsediyoruz biz buna grup içine tarafgir olmak deriz. Kendi grubuna tarafgir davranmanın
kendini gösterdiği değişik tarzlar vardır. Bu da bizi öteki gruba ve üyelerine karşı olumsuz
tutumlar taşımak ya da hisler beslemek olarak tarif edeceğimiz önyargıya taşır. Önyargılı
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tutumu olanların bu tutumlarını davranışlarında gösterme ihtimali muhtemelen daha fazla
olacaktır ama unutmayın bu her zaman için böyle olmamaktadır.
Sosyal psikolojide önyargı tutum olarak ele alınır. Her tutumun olduğu gibi
önyargılı tutumun da üç ögesi vardır: duygusal, bilişsel ve davranışsal. Birazdan daha
ayrıntılı anlatacağım üzere önyargı bir sosyal gruba karşı herhangi bir olumsuz tutum için
kullanılan genel bir terimdir. Bu sebeple söz gelimi kadınlara yönelik önyargılarımız vardır,
gaylere karşı önyargılarımız vardır, kürtlere karşı, yahudilere, romanlara karşı vs vs
önyargılarımız vardır. Bu gruplara karşı olumsuz duygularımız vardır sadece öyle oldukları
için onları sevmeyiz, yanımızda ötemizde bulunmalarından hoşlanmayız. İşte bu önyargılı
tutumun duygusal boyutudur. Önyargılı tutum aynı zamanda olumsuz bir stereotipi yani
bilişsel bir şemayı da kapsar. Zanneder ve düşünürüz ki o hoşlanmadığımız grubun tüm
üyelerinin genellikle olumsuz bazı vasıfları vardır, sözgelimi tümü hırsızdır ya da cahildir,
veya fakir ve görgüsüzdür vs. Önyargılı tutumun üçüncü ögesi davranışsal ögedir yani
önyargılı hareket etmek ve davranmak. Karşımızdakine o gruptan olduğu için olumsuz ya
da zarar verecek şekilde davranmamızdır. Sözgelimi polisin arama yaparken üstü başı
‘düzgün’ olmayanları araması gibi. Ya da belli bir etnik gruptan olduğu için veya başı
örtülü olduğu için işe almamak veya işte müşterilerin görünür alanlarında çalıştırmamak
vs. Bunlar önyargılı ayırımcı hareket ve davranışlardır, bu kişileri ve grupları hedef gösterip
dezavantajlı konumda tutmaya yarar.
Önyargıyı nasıl ele alacağız? Bilişsel dünyayı anlatırken temel süreçlerden biri
olarak kategorizasyon sürecinden ve kategorilerden bahsetmiştim. Dünyayı anlamayı
kolaylaştırmada insanlar bu sosyal kategorileri kullanıyor. Bir nevi kestirme, kısa yollardır.
İnsanlar bu kısayolları bir yardımcı olarak kullanırlar, onların yardımı ile daha etkili
yargılarda bulunabilmektedirler, yine normlar, stereotipler halinde sağladıkları malumatlar
sayesinde dünyayı daha iyi anlayabilmektedirler. Etrafımızı anlamakta bu kategorileri
kullanma eğilimi, yargının en çok kullanılan biçimlerini çarpıtmaktadır: ırkçılık ve
seksizim. Irkçılık birinin ırkına dayandırılan karşı önyargılardır; seksizim ise cinsiyetine
dayandırılan karşı önyargılardır.İnsanlar çoğu zaman bu kategorileri sürekli müzmin bir
şekilde kullanmaktadır dolayısıyla çoğu zaman farkında olmaksızın diğer insanları, bu
kategoriler üzerinden hemen kategorize etmektedir. Bunun çoğu zaman doğurduğu
problemse bu kategorilerdeki insanların damgalanıyor (stigmatization) olmalarıdır.

14.3.1. Önyargının Açık ya da Gizli Olması
Önyargı üzerine çalışmalar oldukça yakın bir zamana kadar insanların diğer
grupların üyelerine yönelik açık tutumları üzerine odaklanıyordu. Açık tutum dediğimde
kast ettiğim bilinçli, kasıtlı, kontrol edilebilir tutumlardır. Bu tutumları araştırmaya
katılanların genellikle bir başka grubun üyelerine yönelik tutumlarının, duygularının ya da
stereotiplerinin ne kadar olumlu ya da olumsuz olduğunu işaretledikleri bir soru varakasını
doldurmalarıyla yakalamaktayız. Soru varakaları ve bunun gibi ölçümler önyargı ve tutum
çalışmalarında çok yaygın bir şekilde kullanılır. Bununla birlikte dikkate alınması gereken
bir sınırlılıkları vardır. Post pozitivist yaklaşımın araştırma yöntemlerini anlattığım
bölümden hatırlayacaksınız katılımcıların araştırmacılar için sosyal olarak ‘uygun’ ya da
‘doğru’ olanı yapmak arzusu dediğimiz sosyal kabul edilebilirlik gibi bir eğilimleri
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olabiliyordu. Bir yandan insanların başkaları tarafından olumlu ya da uygun olarak
algılanma istekleri beri yandan da çağdaş bir norm olarak eşitlik ve gruplara arasında
tolerans gösterilmesi kuralı insanların gerçek tutumlarını göstermelerini engelliyor olabilir.
İnsanlar arasında ya da gruplara arasında kurduğu ilişkilerde kendi tutumlarının pek de
kabul görmeyeceği duygusu kişilerde endişe yaratabilir. Soru varakası ya da ölçekler
doldurulurken isim alınmaması bu endişeyi ortadan kaldırmak içindir. Ama insanların
kendilerine itiraf edemedikleri ya da pek de bilincinde olmadıkları önyargıları olabilir.
Son zamanlarda milisaniye tepki süresi yönteminin gelişmesiyle bu gizli ya da gizil
tutumları ölçmek mümkün olabilmektedir. Bu yöntemde katılımcının soru varakasında ya
da tutum ölçeğinde önyargı ile ilişkili soruları cevaplamakta geçen tepki süresi
ölçülmektedir. Gizil ya da gizli dediğimiz tutumlar ilgili tutum nesnesinin sadece
varlığıyla bile tetiklenen kasti ya da bilinçli olmayan tutumlardır. Dolayısıyla olumsuz
görüş ve tutumlarınızın yargılarınızın olduğu gruplardan biri ile karşılaşmanız ya da böyle
bir insanla aynı ortamda bulunmak zorunda kalmanız bu tutumu faaliyete geçirecektir.
Gizli tutumları açık olanları kadar ölçmek neden önemlidir? Herşeyden önce tüm
bu gizil ölçme yöntemleri katılımcının tutumunu doğrudan beyan etmesini
gerektirmemektedir. Dolayısıyla tutumları açık bir şekilde sorgulayan ölçeklere göre sosyal
olarak kabul edilebilirlik faktöründen pek etkilenmez. Dolayısıyla olumsuz tutum ve
görüşlerin belirtilmesinin sosyal olarak kabul görmeyeceği sosyal gruplara yönelik
önyargılar bağlamında oldukça işe yarar ölçeklerdir. Ayrıca açık ve gizli önyargıların her
iki türlüsü de davranışı etkiliyor olmakla birlikte bu etkileme birbirinden farklı tarzlarda
olmaktadır. Açık bir önyargı, bilinçli ve kasıtlı davranışlara yol açabilmektedir; aşikar bir
biçimde hoşlanılmayan gruptan bir kişiye kasıtlı ve bilinçli ters davranışlar
sergilenebilmektedir. Gizli tutum ya da önyargı daha dolaylı , üstü kapalı hemen göze
çarpmayan genelde sözel olmayan davranışlar halinde sergilenir. Sözgelimi başörtülü
kadınlardan hoşlanmayan bir işletme sahibi mağazasına gelen başörtülü müşterileri
görmemezlikten gelebilir ya da sırası geldiği halde diğer müşterilerle ilgilenir. Araştırmalar
bu gibi tutumların davranışa yansımasının sözgelimi araya fiziki mesafe koymak, gözgöze
gelmekten kaçınma, konuşmaya çekinmek ya da duraksamak gibi nahoş davranışlar
olduğuna işaret etmektedir (Fazio ve ark., 1995; McConnell ve Leibold, 2001). Sözlerinde
eşitlikçi ya da demokratik olduğunu söyleyenlerin davranışlarında bu gibi niteliklerin gizli
önyargılara işaret ettiğini görebilmek ve bilmek gerekir.

14.4. Stereotipler
Lippman 1922’de stereotipin, belirli bir grubu düşündüğümüzde aklımıza gelen
görüntüler olarak tarif ediyordu (tipik örneği dediğimiz sonrada tüm gruba
genelleştirdiğimiz düşünce). Allport (1954)’a göre stereotip, ait oldukları gruplar üzerinden
insanların özellikleri hakkında aşırı genelleştirilmiş inançtır. Stereotipleri şema olarak
düşünebiliriz: bu şemalar belirli gruplar hakkında ortak paylaşılan varsayımlar hakkında
malumatları kapsar; o grupların özellikleri, sosyal roller vs gibi varsayımları kapsar.
Stereotiplerin ortaya çıkabileceği kaynaklar çok çeşitlidir sözgelimi sosyal bir grubun
üyelerinin davranış ve tavırlarının gözlenmesi ve bu gözlemlerin, tüm grup üyelerine aşırı
düzeyde genelleştirilebilir.
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Bilişsel Dünya başlıklı bölümde de gördüğünüz üzere stereotiplemeyi alttan
destekleyen mekanizma, sosyal kategorizasyondur. Tıpkı materyal dünyayı ağaçlar,
kediler, taşlar, evler gibi kategorileştirdiğimiz gibi sosyal dünyamızı da kategorize ederiz.
Algılanan ortak özellikler üzerinden insanları gruplar halinde kategorize ederiz. İnsan
olarak dünyamızı kategorik şekilde algılamaya doğal olarak yönlendirilmişizdir. Bilişsel
sistemin bizim pek de farkında olmadığımız mekanizmalarından biridir ya da bilişsel bir
eğilim diyebiliriz. Irkçı ayırımcı stereotipleme de; sosyal ve fiziksel dünyayı kategorize
etmedeki bilişsel eğilimin uzantısı olarak görülür. Stereotipleme ne işe yarar diye soracak
olursak; stereotipleme, etrafımızdaki karmaşık sosyal dünyayı basitleştirip anlamakta
kullandığımız sağduyusal kuralları ya da kısayolları biçimlendirmeyi kolaylaştırır.
Sözgelimi Anadolu’da Kızılırmak yayının içinde kalanların gırtlaklarının türkü söylemeye
özellikle de uzun hava okumaya daha bir yatkın olduğu gibi bir stereotipik düşünce vardır.
Dolayısıyla yanık bir uzun havayı dinlediğinizde türkücüyü tanımıyorsanız muhtemelen
Kızılırmak yayının içinde kalan bir coğrafyadan geldiğini düşünürsünüz. Ya da saz
ustalarının aleviler arasından çıktığı düşüncesi sizi her saz ustasına alevi olabileceği
düşüncesi ile yaklaşmanıza yol açabilir. Önyargı üzerinde çalışan hemen hemen bütün
sosyal psikologlar sosyal kategorizasyona, grupiçi / grup dışı (ya da öteki grup)
biçimlenmesinin altında yatan süreç olarak bakar.
Stereotipler genellikle bir arada kümelenir ve hiyerarşik bir düzen
gösterebilmektedir. Sözgelimi terörü islamla bağdaştıran genel bir stereotipleri vardır.
Buna bazı spesifik stereotipler eklenebilir: terör eylemlerini yapanların hep müslüman
olduğu, müslüman ülkelerden geldikleri örneği verilebilir. Bu örnek şekillendirdiğimiz
kategori ile çağrışım halinde inşa etmiş olduğumuz genel kuralımızın örneği olarak
gösterilir. ‘Terör bu müslümanlar yüzünden çıkıyor’. Stereotipler aynı zamanda hiyerarşik
şekilde yapılandırılabilir ve düzenlenebilir: genel bir stereotipik kategoriden oldukça
spesifik bir kategoriye doğru düzenlenebilir.
Şöyle bir kere daha düşünelim: stereotipler eğer dünyamızı anlamlandırmada
kullandığımız malumat kategorileri ise yeni bir malumat geldiğinde n’olur? Benzer
nitelikte yeni bir malumat herhangi birşeyi değiştirmez ve etkilemez. Ama gelen malumat
kategorideki malumata meydan okuyacak nitelikte aksine bir içerik taşıyorsa n’olur?
Diyelim ki sözgelimi, Ayşe ‘yahudilerin komşuluk ilişkilerinin çok iyi’ olduğu stereotipine
sahiptir. Ya da ‘çok çocuk sahibi olmanın sebebi eğitimsizliktir’ gibi bir stereotipine
sahiptir. Ama komşuluk ilişkisi hiç kurmayan, karşılaştığında da son derece soğuk ve
mesafeli bir ilişki kuran yahudi bir komşusu olduğunda ya da yüksek eğitimli karı kocanın
dört çocuğu ile karşılaştığında inandığı ve kullandığı stereotiplere ters bir duruma düşer.
Bu gelen yeni malumat ile var olan stereotipler arasında var olan bu ihtilafı Ayşe nasıl
çözecek? Stereotiplemenin altında yatan bilişsel süreçler; stereotiplemenin görece tutarlı
bir halde iken aynı zamanda da revizyonlara açık olmasını garantiye almıştır. İnsan bilişsel
bakımdan cimridir (bkz. Bilişsel Dünya Bölümü). Bu sebeple kategorileri revize etme
esnekliği olmakla birlikte gelen malumatı proseslerken var olan kurulu inancın pek de
ötesine geçmez yani kısacası var olan stereotiplerini korumaya eğilimlidirler (Fiske ve
Taylor, 1984). Dolayısıyla Ayşe kendi özgün stereotipini korumak için karşıt yeni
stereotipik bireyleri ve ilgili bilgilerini dışarıda tutacaktır. Yani soğuk mesafeli yahudi
komşusunu ve dört çocuklu yüksek eğitimli karı kocayı birer istisna olarak kodlayacaktır.
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Bu istisnayı meşrulaştıracak yeni bilgiler arayacaktır. Sözgelimi dört çocuklu ailenin aslen
köy kökenli olduğu ve karı kocanın ailenin ilk okuyanları olduğu bilgisine ulaşacaktır.
Yahudi komşusunun mesafeli davranışını ise onun kişisel özelliklerine bağlayacak bu
suretle kendi stereotiplerine helal gelmemiş olacaktır.
Şimdi ipi biraz daha gerelim: Bu stereotipe ‘istisna’ denilecek örneklerin sayısını
artırmaya başlarsak n’olur? O zaman bu stereotipin rezive edilme ihtiyacı ortaya çıkabilir.
Sözgelimi dört çocuklu ailenin şehir kökenli örnekleri ile karşılaşabilir ya da doğrudan
kendi çevresinden örneklerle tanışabilir. Bu karşılaşmalar ve tanışmalar baştaki orijinal
stereotipin değişmesinden ziyade bir alt kategorisinin inşa edilmesine yol açacaktır: ‘çok
para kazanan’ aileler çocuklarını rahat okutabilir. ya da hep iyi bildiğimiz örnek ‘kürt ama
çok iyi bir komşudur’; ‘namazında niyazındadır ama moderndir ötekilere benzemez’ gibi.
burada ama bağlaçları eski stereotipi devam ettirirken öndeki cümlecik aynı stereotipin alt
kategorisine işaret etmektedir.
Irkçı tutum ve davranışların şekillenmesinde, stereotiplemenin abartılı genelleme
özelliğinin rolünden bahsetmiştim. Gruplara yönelik ırkçı tutum ve davranışlarına işaret
etmiştim. Bunun yanında bu tutum ve davranışların o gruptan tek tek kişiler üzerinde de
etkisi vardır. Sözgelimi başörtülü olduğunuz için iş başvurusunda tüm niteliklerinize
rağmen arka sıralara hatta liste dışına itildiğinizi bilirsiniz. Steele ve Aronson (1995) bu
fenomene stereotip tehdidi adını verirler: kişisel özellik olarak bir şekilde olumsuz bir
stereotipi doğrulama riski taşıdığımıza dair bir algının neticesi ortaya çıkar. Dolayısıyla
nasılsa beni o işe almazlar diyerek daha iyi bir iş pozisyonundan baştan vazgeçme eğilimi
artar (Stone, 2002).

14.5. Irkçılık ve Otoriter Kişilik Modeli
2.Dünya Savaşının hemen sonrasında savaşın sebepleri kadar odak noktası olan
Nazizim ve onun Yahudi karşıtlığının (anti semitizm) altında yatan yapıyı özellikle de
bireysel düzeydeki yapılanışı merak konusuydu. Bu dönem tüm bir 20.yüzyılın ve
sonrasının ırkçı düşünce ve davranışlarını açıklamakta ve işaretlemekte kullanılan bir
dönemdi. Sanat , edebiyat ve bilim dünyasında olduğu gibi psikolojide de ırkçılık ve ırkçı
ayırımcı davranışların anlaşılmasında bu dönem olanlar bir başlangıç noktasıydı. Aslında
temelde yatan endişe, Avrupa medeniyetinin temelini atan ve geliştiren modernizm ve
düşüncesinin nasıl olup da kendini mahvedebildiği idi. Modernist düşüncenin temelindeki
Alman düşüncesini lekelemeden ya da helal gelmesine izin vermeden dönemin metodolojik
düşüncesine uygun bir biçimde, kültürden ziyade bireysel düzeyde ırkçılığı ele aldılar. (İyi
Alman kötü Alman). Otorite ve otoriteye itaat dönemin en popüler terimleri idi. Naziler,
Hitler ve nazilere Hitlere itaat nasıl gerçekleşmişti? Tüm dünyayı savaşa sürükleyen ve
ateşleyen otoriter bir kişiliğin aşırı ve abartılı taleplerine Alman toplumunun sıradan
insanları nasıl boyun eğmişti; Adorno ve arkadaşlarının sordukları soru bu oldu
(Adorno,Frenkel-Brunswick,Levinson (1950). Görünürde ‘sıradan’ insanların abartılı aşırı
emirlere uyma davranışlarını anlamaya çalışırlarken ‘otoriter kişilik’ ya da ‘otoriterlik’
kavramını kullanıyorlardı. Adorno ve arkadaşlarının otoriterlik ya da otoriter kişilik
terimden anladıkları belli kişilik tiplerinin faşist ideolojiye yatkın olduklarıdır. Buna göre
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katı disiplin ve dogmatik fikirlerle karakterize edebileceğimiz belli tip ailelerden gelen
kişiler, diğerlerine göre daha önyargılı olabilmektedirler.
Kurdukları otoriter kişilik teorisinin Freud’un çalışmalarından çok etkilendiği
anlaşılmaktadır. Buna göre otoriter kişilik aşırı savunmacı bir tepkinin çıktısıdır;
çoçuklukta aşırı disiplin ve katılık içinde yetiştirilen çocukların büyüdüklerinde kendilerini
savunmada geliştirdikleri bir tepkidir. Aşırı katı davranan ebeveynlere sahip oldukları için
bu çocuklar ebeveynlerine yönelik doğal herhangi bir husumet gösteremiyorlardı, bu
saldırganlığı daha zayıf daha kolay hedeflere yöneltiyorlardı. Buna saldırganlığın ya da
hasmane duygu ve davranışların yer/hedef değiştirmesi denir. Yetişkinlikte çoğu zaman yer
değiştiren bu yeni hedefler düşük statülü gruplar ya da azınlık grupları olur.
Otoriteryenizm etnosentrizmle; kendi etnik ve kültürel grubunun üstünlüğüne inanç
ve diğer etnik ve kültürel grupların üyelerini sevmeme, iğrenme ile bağdaştırılır.
Otoriteryen eğilimler ise F skalası üzerinden ölçülür. F-skalada, kişide otoriter kişilik
yapılanması olup olmadığı ya da eğilimlerinin derecesi ölçülür. Bu skalada gözlenen
yüksek otoriteryenizm düzeylerinin, önyargılı ve ırkçı görüşlerin anlamlı bir ön gösterge
olduğu bulunmuştu. Dolayısıyla bu teorik model çerçevesinde ırkçılık esas olarak
kişilikteki bir hata, bir psikopatolojidir (klinik bozukluk). İlk çocukluk dönemlerinde
özellikle otoriter babaların elinde cezalandırıcı, sert davranışlarla büyütülmüş çocuklarda
bu cezalandırıcı muamele çocukluk öfkesi üretmektedir. Bu çocukluk öfkesi, otoriter baba
yüzünden doğrudan ifade edilememekte bu sebeple dışarıya başkalarına özellikle sosyal
olarak güçsüz olanlara yönlendirilmektedir. Altmeyer (1981) sağcı otoriter kişilik tiplemesi
tarifi yapar. Buna göre sağcı otoriter kişi yüksek düzeyde uzlaşmacıdır, otorite figürlerine
karşı uysal ve boyun eğici ve başka etnik grup ve kültüre karşı saldırgandır. Bu sebeple
ırkçılık da bir yansıtma süreci olarak anlaşılır (içerdeki öfkeyi dışarıya yansıtma). Buna
uygun bir şekilde sağcı kanat otoriteryenizm ölçümleri de son derece geniş bir bağlamda,
kendisinden farklı ırk gruplarına karşı olumsuz olarak nitelendirilen tutum ifadeleriyle
ilişkili çıkmaktadır: Beyaz Güney Afrikalılar arasındaki siyah karşıtı önyargılarla (Duckitt,
1992); Hollanda’daki Türk karşıtlığı hassasiyeti ile (Verkuyten ve Hagendoorn, 1998) buna
örneklerden birkaçıdır.
Irkçılığı ve önyargılı davranış ve düşünceleri açıklayan bu model, özellikle ırkçılığı
kavramlaştırma ve ölçme metodolojisi üzerinden yoğun eleştirilere tutulmuştur. Model
ırkçılığı bir çeşit kişilik bozukluğu ya da kişilik sapması olarak tarif ediyordu. Ama ırkçılık
toplumlarda bir çeşit kişilik sapması ya da bozukluğu olarak açıklanamayacak kadar yaygın
gözlenen bir fenomendir. Tajfel ve Fraser (1978) ırkçılığın pek çok çeşidinin, yine bu
modelin öne sürdüğü üzere ilk çocukluk hatıraları ya da yetiştirilme tarzlarıyla anlamlı bir
ilişkisi olmadığını öne sürmüşlerdi. Duckitt (2001) ise otoriteryenizmle ırkçılık arasındaki
hattın, algılanan sosyal grup üyeliği ile ilişkili olduğunu öne sürer. Bu ilişki kişilik
dinamikleri ile açıklanamaz. Gruplar arası davranış ile ilgili bölümde daha ayrıntılı şekilde
ele alacağım üzere önyargılı düşünceye ve davranışa, bizim kendimizi ait hissettiğimiz grup
kimliğimiz vasıta olmaktadır. Ayrıca belki de ırkçılığı açıklamada otoriter kişilik
207

düşüncesinin en önemli zorluğu sadece belli bir tip ırkçılığı açıklamaya çalışmasıdır: aşırı
sağcı düşüncelerle birleştirilen ırkçılık. Halbuki ırkçılık ve önyargı ifadesinde bundan çok
daha derin ve açıklaması güç bir fenomendir. Sözgelimi bu model Billig’in (1982) öne
sürdüğü üzere modern ırkçılığı ya da sembolik ırkçılığı kapsamamaktadır. Sembolik ya da
modern ırkçılığı doğrudan ifade edildiği nadirdir. Daha çok konuşmalar içinde konuşmaya
o sırada dahil edilenler dışarıda bırakılan hitaplar, es geçilen başlıklar, konumlar üzerinden
seyretmek mümkündür. Kısacası ırkçılığı önyargıyı ve ayırımcılığı konuşma tarzımızda
seyretmek mümkün olmaktadır. Bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde söylem ve söylemsel
yaklaşımları anlatacağım bölümde ele alacağım. Sembolik ırkçılık dediğimizde ise Billig
kendi ülkesinden örnek vermektedir. İngilterede büyük şirketlerde; geçmişleri Afrikaya,
Karayip Adalarına dayanan siyahları görmenin pek mümkün olmadığını, pek azının
üniversite eğitimi aldığını ve liseden terklerin bu gruplardan çıkıyor olmasını gösterir.
Aynısını kendi ülkemiz insanları için söylememiz mümkün; sözgelimi başörtülü ya da gay
kişilerin kendi açık kimlikleri ile büyük ya da küçük şirketlerde görünür olmadıklarını ve
üst düzeylerde iş bulamadıklarını biliyoruz. Irkçılığı, ırkçı düşünceyi, önyargılı davranışları
kısacası bu sosyal fenomenin sosyal ve kurumsal yapılar içinde inşa edildiği düşüncesi daha
açıklayıcı görünmektedir. Yine bu konuyu söylemsel yaklaşımları anlattacağım bölümde
daha ayrıntılı ele alacağım.

14.6. Önyargıyı azaltmak: Temas Hipotezi
Temas hipotezine göre farklı sosyal gruplardan insanların uygun şartlar altında
teması, ayırdedici davranışların azalmasına yol açabilir. Grupların birbiri ile temasının,
ayırd edici davranışları azaltması ve ırkçı stereotiplere meydan okuyabilmesini etkin
kılacak faktörler neler olabilir? Daha önceleri Allport (1954) farklı gruplardan insanların
ırkçı tutum ve davranışlar, gösterdikleri tahammülsüzlük aralarındaki temassızlıktan
kaynaklandığını öne sürmüştü. Bu varsayımdan hareket eden Rothbart ve John (1985) bu
varsayımı ve görüş açısını genişletirler. Buna göre çatışan iki grup arasında kurulacak
temas genel bilişsel bir sürecin parçası olarak işleyecektir. Bu süreç kategori üyelerinin
kategori atıflarını modifiye edecektir. Peki nasıl bir temastan bahsediyoruz. Sözgelimi
Duckitt (1992) Güney Afrikada hergün işyerinde çalışan ya da ev temizliğinde çalışan
siyahlarla temasları olmasına karşın beyazların ırkçı sterotiplerinin devam ettiğini belirtir.
Bu sebeple salt temas önyargıyı azaltmaya yetmez. Aksine sadece o insanların ne iş
yapmaları gerektiği ya da yaptıkları ile ilgili stereotipleri daha da güçlendirmekten başka
işe yaramayacaktır. Sözgelimi gay ya da transseksüellerle sadece eğlence dünyasında
karşılaşanlar ya da fahişelik yapanlarıyla karşılaşanlar bu stereotipi güçlendirir. Önyargıyı
azaltmak için yaşanan temasın genellenebilir olmaya ihtiyacı vardır. Farklı gruplardan olup
birbirlerine önyargılı olanların sözgelimi fakültede sadece derslerde yanyana geliyor
olmaları bu önyargıyı azaltmada etkisi çok az olmaktadır. Anfide hepsi teması en aza
indirecek şekilde oturmakta karşılıklı söz alışverişini en azda tutmaktadırlar. Dolayısıyla
birbirleriyle temasın ortaya çıkaracağı yeni bilgiler son derece sınırlı kalmaktadır. Ayrıca
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kurulan temasta karşı karşıya gelenler birbirlerini stereotipin istisnası olarak görüyorlarsa
pek yararlı olmamaktadır.
Temas hipotezini araştıran yeni çalışmalar birbiri ile çelişkili sonuçlar vermektedir.
Temas bazen son derece etkili olmakta ama başka diğer bağlamlarda etkisiz
kalabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Önyargı bir sosyal gruba karşı herhangi bir olumsuz tutum için kullanılan
genel bir terimdir.
• Her tutumun olduğu gibi önyargılı tutumun da üç ögesi vardır: duygusal,
bilişsel ve davranışsal.
• Irkçılık bir üstünlük ideolojisidir.
• Irksal bir grubun diğeri üzerinde siyasi hükümranlığını meşrulaştırma işlevi
görür, o gruptan kaçınma ya da kendini ayırd etmeyi onaylama işlevi görür.
• Seksizim birini cinsiyeti üzerinden ikinci konuma itmek ve üzerinde
üstünlük kurmaktır.
• Gizil tutumlar ilgili tutum nesnesinin sadece varlığıyla bile tetiklenen kasti
ya da bilinçli olmayan tutumlardır.
• Stereotipleme, etrafımızdaki karmaşık sosyal dünyayı basitleştirip
anlamakta kullandığımız sağduyusal kuralları ya da kısayolları biçimlendirmeyi
kolaylaştırır.
• Stereotipler genellikle bir arada kümelenir ve hiyerarşik bir düzen
gösterebilmektedir.
• Katı disiplin ve dogmatik fikirli belli tip ailelerden gelen kişiler, diğerlerine
göre daha önyargılı olabilmektedirler.
• Temas hipotezine göre farklı sosyal gruplardan insanların uygun şartlar
altında teması, ayırdedici davranışların azalmasına yol açabilir.
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Bölüm Soruları
1. Irkçılık bir….ideolojisidir.
2. Irkçılığın işlevi nedir?
3. Irkçı tutum ve düşünceler nerede şekillenir?
4. Toplumda üretilmiş ve meşrulaştırılmış bir ırkçı ve ayırımcı tutum evde,
sokakta, kurumlarda genellikle egemen gruplar tarafından sıklıkla kullanılıyor olma
sebebi nedir?
5. Modern ırkçılığı en iyi anlatan nedir?
6. Gizli tutumla açık tutum arasındaki farkın sebebini nelerle açıklarsınız?
7. Önyargılı tutumun öğeleri nelerdir?
8. Stereotipler eğer dünyamızı anlamlandırmada kullandığımız malumat
kategorileri ise benzer nitelikte yeni bir malumat geldiğinde n’olur?
9. Otoriter kişilik düşüncesinin ırkçılığı açıklamada en önemli zorluğu nedir?
10. Billig’in modern ya da sembolik ırkçılığı nedir?

CEVAPLAR
1. …üstünlük…
2. Irksal bir grubun diğeri üzerinde siyasi hükümranlığını meşrulaştırma işlevi
görür, o gruptan kaçınma ya da kendini ayırd etmeyi onaylama işlevi görür.
3. Sosyal ortamda
4. Irkçı düşünce ve tutumların sosyal ortamda biçimleniyor olmasıdır
5. Modern eşitlikçi değerlerle (yani bütün insanlara eşit davranmak ve ırkçı
önyargıların mağdurlarına sempati ile yaklaşmak), olumsuz azınlık grubu imajını
sürekli kılan önyargı biçimleri arasındaki çatışmadır.
6. Gizil ya da gizli dediğimiz tutumlar ilgili tutum nesnesinin sadece varlığıyla
bile tetiklenen kasti ya da bilinçli olmayan tutumlardır. Açık tutum dediğimde kast
ettiğimiz bilinçli, kasıtlı, kontrol edilebilir tutumlardır.
7. Duygusal, davranışsal ve bilişsel şema
8. Benzer nitelikte yeni bir malumat herhangi birşeyi değiştirmez ve etkilemez.
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9. Irkçılığı açıklamada otoriter kişilik düşüncesinin en önemli zorluğu sadece
belli bir tip ırkçılığı açıklamaya çalışmasıdır: aşırı sağcı düşüncelerle birleştirilen
ırkçılık.
10. Daha çok konuşmalar içinde konuşmaya o sırada dahil edilenler dışarıda
bırakılan hitaplar, es geçilen başlıklar, konumlar üzerinden seyredilen tarzdaki ırkçılık
ve ayırımcılıktır.
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