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1. I. GRUPLAR : ORTAYA ÇIKIŞI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Grup nedir?
Grubun Ortaya Çıkışı
Grubun Ortaya Çıkışı ve Şerif’in Hedef İlişkileri Yaklaşımı
Grubun Ortaya Çıkışı ve Sosyal Kimlik Yaklaşımı
Grubun Temel Özellikleri : Grup Bağlılığı
Grubun Temel Özellikleri : Grubun İçinde Sosyalleşme
Grupta Kutuplaşma
Beyin Fırtınası

Anahtar Kavramlar
Karşılıklı Birbirine Bağımlılık
Sosyal Kategorizasyon Süreci
Sosyal Karşılaştırma Süreci
Sosyal Kimlik Yaklaşımı
Kişiler Arası Çekicilik
Grup İçi Çekicilik
Grup İçi Sosyalleşme
Grup Bağlılığı
Grup Kutuplaşması
Beyin Fırtınası

Giriş
Kendinizi bir gruba ait görmeye başlamanız nasıl gerçekleşir? Bu sırada size ait
düşüncelere, duygulara ve hareket tarzlarınıza neler olur? Diğer gruptan insanlarla karşılaştığınızda hatta sadece onları düşündüğünüzde aldığınız kararlara, verdiğiniz yargılara neler
olur? Bütün bu sorulara, daha başka sorulara birbiri ile ilişkili iki büyük fenomen
çerçevesinde cevap aranır. Grup ve gruplar arası davranış. Bu iki başlık her zaman olduğu
üzere ana akım sosyal psikolojinin geleneksel duruşunu ve araştırmalarını yansıtır.
Bu ve ilerleyen birkaç bölümde geleneksel duruşun grup ve gruplar arası davranış
üzerine geliştirdiği teorik modelleri ve araştırmaları aktaracağım. Gruplarla ilgili son bölümde ise kalabalık davranışının ele alınışı ile birlikte eleştirel duruşun konuya getirdiği
farklı bakış açısını ve de grup yerine söylemin zihinde temsil edilen grup kimliği yerine
sözün eyleminde etkileşim ortamında inşa edilen ve sürekli dönüştürülen kimlik anlayışını
aktaracağım.
Ama önce bakalım ana akım geleneksel insan modeline göre insanlar ne zaman bir
grup halinde hareket etmeye başlıyorlar ve bunu tetikleyen davranışsal bilişsel değişkenler
neler?

1.1.Grup Nedir?
Sosyal gruplar günlük yaşantımızın büyük bir kısmını kaplar. İş yerinde, iş bölümü
yaparak gruplar halinde çalışırız, büyürken arkadaş, yaşıt grupları içinde sosyalleşiriz, görüşlerimizi, tutumlarımızı gruplar vasıtasıyla paylaşırız. Gruplar büyük ölçüde hangi dili konuştuğumuzu, hangi ağız ya da vurgu ile bu dili konuştuğumuzu, hangi tutumlarımızın olduğunu, ne gibi kültürel adetlerimiz olduğunu, ne gibi bir eğitim aldığımızı, nelerden hoşlandığımızı, kısacası kim olduğumuzu ve nasıl bir hayat yaşadığımızı hem tanımlar hem de
belirler. Bütün bunları fark edince kendimize ait, bağımsız, özerk bir benlikten bahsetmemiz
zorlaşır.
Grup nedir sorusu yada grubun tarifi birçok nitelik üzerinden değişir. Gruplar her
türlü açıdan farklılaşır. Bazı grupların cinsiyet grupları, milliyet grupları gibi üyesi fazla
olurken; aile, komite, kurul gibi diğer bazı grupların ise üye sayıları azdır. Bazılarının ömrü
kısadır, dağılır (komiteler gibi, arkadaş grupları gibi). Ama bazı gruplar da din, kültür grupları gibi binlerce yıl devam eder. Yine bazıları son derece yapılandırılmışken, ordu, uçuş
ekibi gibi; diğerleri bu derece yapılandırılmış değildir (bir futbol takımının taraftarları gibi).
Bazılarının çevre koruyucuları, insan hakları savunucuları gibi, son derece özelleşmiş amaçları varken diğerlerinin amaçları çok geneldir. Bazıları göreceli demokratik işlerken (seçimle oluşan yönetim kurulları) bazıları nispeten daha otokratiktir (ordu, polis gibi).
Bu gruplar birbirlerine göre üye sayısı, amaçları gibi genel özellikler kadar, ayrışmış özellikleri açısından bazı benzerlik ve farklılıklar taşırlar. Ama yine de ana akımın
düşüncesinden gittiğimize göre neye grup denileceğinin birtakım kıstaslarını belirlemek gerekmektedir. Psikolojik anlamda, her türlü topluluğu grup olarak düşünmek doğru olmaz.
Doktor kapısında bekleyen insanlar, otobüsteki insanlar veya Karaköy köprüsünde balık tutanlar bir grup oluşturmazlar, bunlar kendi aralarında birbiri ile ilişkisi olmayan topluluklardır. Öyleyse grubu bu gibi insan topluluklarından ayıranın ne olduğunu sormamız gerekir.
Ana akımda sosyal psikologlar grupları çok çeşitli ve de farklı anlamlarda ele alır.
Ama bunlara yakından baktığımızda Rogers (2003) grupları üç genel başlık altında toplanabileceğini söyler:
1.‘Küçük gruplar’ ya da geçici gruplar: Az sayıda insanın (en fazla 10–15) nispeten
kısa bir süre için (en fazla birkaç saat için) bazı sözler üzerinden bir araya getirilmesiyle
oluşan gruplardır. Deney grupları, bir konferansta bir araya gelen çalışma grupları gibi.
2. Üyelik gruplarıdır. Bu gruplar üyelik ya da ait olmakla tarif edilir. İnsanlar bu
gruplara dahil olabilir ya da üyelikten çıkabilirler. Üyelikleri haftalar, aylar bazen yıllar sürer, gruplarının ortak değer ve hedeflerine, amaçlarına bağlanmışlardır. Dernekler, komiteler, iş ortaklıkları, kulüpler gibi.
3.Kimlik dayanaklı aidiyet grupları. Burada sizin aidiyetiniz, grupla özdeşleşmeyi
kapsayan bir üyeliktir ve bu gruptakilerle birlikte kim olduğunuzun bir referansıdır. Kısacası
sosyal kimliğinizdir. Genelde çok uzun zaman devam eden bir aidiyettir. Bu aidiyet ile
grupta diğerleriyle ortak yaşantıları, değerleri ve kuralları paylaşırsınız.

Bu genel başlıklar gerçek hayatta nadiren birbirinden açık ve kesin bir şekilde ayırt
edilebilir. Bir parti üyeliği yada baskın bir grubun veya bir kimlik grubunun üyesi olmak
arasındaki ayırımlar pek kesin değildir. Bu sebeple olsa gerek ana akımdaki deneysel sosyal
psikologlar da aidiyet gruplarının çeşitli yönlerini küçük gruplarda inceler. Araştırmalarında
oluşturdukları deney grupları aslında birer küçük gruptur. Bu gruplarda üyelerin grup normlarına nerede, ne zaman, nasıl uyduklarını yada diğer grupla nasıl bir ilişki ya da çatışma
içine girdiklerini incelerler. Ana akım sosyal psikolojide dönem dönem etkin rol oynayan
teorik yaklaşımlar, grupla ilgili teorileri dolayısıyla grubun ne olduğuna dair görüşleri değişik şekillerde yönlendirebilmektedir. Bu sebeple grup fenomenini size bu değişik yaklaşım
tarzlarının geliştirdiği teoriler çerçevesinde aktarmaya çalışacağım. Bu noktada grubun ne
olduğu konusunda yol gösterici olması amacı ile tasviri bir açıklama yapabiliriz: grup, kendilerini aynı grubun üyeleri olarak algılayan, dolayısıyla grup içersinde diğerleri ile aynı
psikolojik anlamı ve önemi paylaşan, bu grup üyeliğinin özellik ve değerleri hakkında sosyal
bir anlaşmayı bir ölçüde sağlayan bireyler topluluğudur.
Ana akım sosyal psikoloji kişilerin kendilerini bir grup halinde hissedip, grup halinde davranmalarına yol açan ya da tetikleyen süreçleri araştırır. Dolayısıyla araştırmalarında ve teorik modellerinde grup davranışını ortaya çıkaran gerekli ve yeterli şartın ne olduğunu sorar. Ana akımda deneysel sosyal psikolojinin insanı ve sosyal dünyayı kavramlaştırması ve dayandığı yöntem anlayışı bunu gerektirmektedir.
Grup ile ilgili çalışmalar, çok eskiye dayanmakla birlikte özellikle 1950’lerin sonunda Muzaffer Şerif’in görüşleri ile 1970’lerin başından itibaren Tajfel ve Turner’in bilişsel yaklaşımlarından etkilenmiştir. Grupla ilgili yaklaşımlar ve açıklama modelleri, esas olarak gruplar arası davranışı inceleyen model ve araştırmalardan çıkartılır. Ama bu bölümde
önce grubun nasıl oluştuğunu, grubun yapısını ve temel özelliklerini göreceksiniz.

1.2. Grubun Ortaya Çıkışı ve Şerif’in Hedef İlişkileri Yaklaşımı
Ana akım sosyal psikolojide grup ve gruplara arası davranış dendiği an akla gelen
ilk isim ve Muzaffer Şerif ve onun yaklaşımını sınadığı meşhur Robbers Cave National Park
alan deneyidir. Kendisi grup ve gruplar arası davranışın anlaşılmasında bir klasiktir. Çalışmalarının önemi bu alanda yeni olguları tanımlamış olmasından başka alana getirdiği yeni
yöntemsel anlayışlardır. Muzaffer Şerif (1966) kişinin, kendi başına ulaşamayacağı türden
hedefleri elde edebilmek için diğer insanlarla işbirliğine gittiğini öne sürer. Bu sebeple de
aynı hedefi elde etmek isteyen insanların karşılıklı birbirine bağımlı hale geldiklerini savunur. Bu sürecin işlemesi ile de ortaya bir grup yapısı çıkar. Rol ve mevki ilişkilerinin, normların yerleşmesi demek olan grup yapısı, grubu kaba bir insanlar toplamından ayırır.
Şerif ve arkadaşları 1949, 1953 ve 1954 yıllarında (Şerif ve ark., 1961; Şerif ve
Şerif, 1966), yukarıda aidiyet grupları olarak adlandırdığım türden grupların ortaya çıkışını
incelemek için aynı deney düzenini takip eden, ölçümlerini ve değişkenlerini değiştirdikleri
bir dizi alan deneyi yürüttüler (Bu çalışmalar o yıllardan beri yaz kampı deneyleri olarak
bilinir). Bu alan deneyinin sonuçları o güne kadar grup ve gruplar arası davranışla ilgili
bütün teorileştirmeleri ve uygulanmakta olan yöntemleri baştanbaşa değiştirmiştir.

Bu araştırmada normal bir yaz kampı ortamında bulunan, ve bir alan deneyine katıldıklarını bilmeyen, birbirlerini kamp öncesinde hiç tanımayan 11–12 yaş arası 1950’li yılların Amerikasının orta sınıfından gelen 22 erkek çocuk denek olarak kullanılmıştır. Kamp
müdürü ve yöneticisi Muzaffer Şerif başta olmak üzere kamp yöneticileri olarak bilinen
araştırmacılar kamp faaliyetlerini; grup oluşumu ve gruplar arası çatışma hakkındaki hipotezlerini sınayacak tarzda düzenlemişlerdir.
Şerif ve arkadaşlarının yürüttüğü ilk iki deney, araştırmanın ilk safhasıdır (Şerif ve
Şerif, 1953). Bu safhada çocuklar kampta kendilerine arkadaş seçerler. Çocuklar bir arada
yatıp kalkmışlar ve kiminle beraber çalışacağı ve arkadaşlık kuracağı konusunda serbest bırakılmışlardır. Ama araştırmanın bu safhası aslında çocuklar arasındaki kişisel çekiciliğin
ortadan kalkması için düzenlenmiştir. Çünkü Şerif’e göre kişiler arası çekicilik grubun oluşmasında gerekli ve yeterli şart değildi. Bu sebeple bu değişkeni kendi bağımsız değişkenini
etkilememesi için bertaraf etmesi gerekiyordu. Bunun için çocuklar arasındaki ilişkiler bir
anlamda sabitleştikten sonra aralarındaki çekiciliğin derecesi ölçülmüş ve en iyi arkadaşların
2/3’sinin bir başka grupta kalmasına dikkat edilerek çocuklar iki yatakhane arasında ikiye
ayrılmışlardır. Kendiliğinden çekicilik sonucu arkadaş olan çocukları ikiye ayırmakla Şerif,
araştırma sonuçlarının kişiler arası çekicilik şartlarına göre açıklanabilme ihtimalini ortadan
kaldırmıştır. İki ayrı yatakhaneye ayrılan çocuklar daha önceki arkadaşlarını hiç görmemişler ve birbirlerinden belli mesafede kamp yapmışlardır. Her iki grup kendilerine verilen işleri kendi grup üyeleriyle yapmışlardır. Grup içinde girdikleri karşılıklı etkileşim sonucu
daha önceden girmiş oldukları kişiler arası çekicilik kalıpları değişmiş ve en iyi arkadaşlarını
grup içinden seçmeye başlamışlardır.
1954’de deney (Şerif, White ve Harvey,1955) çocukların kendi içlerinde yemek
pişirme, kamp yapma, kanoları tepeden kıyıya indirme gibi kamp faaliyetlerini birbirinden
ayrı yürüten iki ayrı yatakhanede kalan iki grup çocukla başlamıştır. Her grupta değişik üyeler birbirinden farklı rollere çabucak girmiş ve liderler ortaya çıkmıştır. Gruplar kendi normlarını, konuşma argosunu ve takma isimlerini geliştirmiş ve kamptaki arazi sınırlarına çeşitli
adlar takmıştır. Bu arada grubun oluşturduğu kurallara ve normlara uymak istemeyen üyelerini hizaya sokmuşlar, kendilerine birer grup ismi de vermişlerdir. ‘Gruplar bir sosyal yapı
oluşturmaya başlayıp, kendilerine isimler takmaya, gizli toplanma yerleri bulmaya ve kendilerine has bir lisan yaratmaya başlamışlardır’ (Şerif ve Şerif, 1969, s/238–239).
Şerif’e göre grup, birbirine kuvvetlice bağlı üyelerin oluşturduğu dinamik bir sistemdir ve tek tek üyelerin toplamından farklı bir bütüne işaret eder. Üyelerin karşılıklı birbirine bağımlılıkları tarafından üyelerin özellikleri grup özelliklerine (grup beraberliği gibi
özelliklere) dönüştürülür. Dolayısıyla bu özellikler bireyler arası çekicilik düzeyinde ele alınamaz, bu düzeye indirilemez. Bu sebeple Şerif’e göre grup davranışını ortaya çıkaran gerekli ve yeterli şart yada bir başka ifade ile belirleyici süreç, ortak bir hedefin elde edilmesinde karşılıklı birbirine bağımlılıktır. Yani grubun elde etmek istediği hedefi elde etme yolunda üyelerin birbirlerine bağımlı hale gelmeleridir. Lig kupasını kazanmak için futbol takımındaki futbolcuların birbirlerine bağımlı hale gelmeleri gibi. Yada projeyi kabul ettirmek
için birbirlerine bağımlı hale gelen araştırma takımı gibi.

Ama grupta birbirine bağımlılığı ortaya çıkaran sürecin nasıl açıklanacağı belirgin
değildir. Teoriye derinlemesine bakıldığında ise görülen bu sürecin çekicilik olduğudur.
Grup bireyin hedefine ulaşmasına katkıda bulunduğu ölçüde çekici gelmektedir. Bu sebeple,
Şerif’in yaklaşımındaki temel süreç kişiler arası düzeyde olumlu etkileşimdir.
Şerif’in yaklaşımının gruplar arası davranışın ortaya çıkışını nasıl açıkladığı ilerleyen bölümde ele alacağım. Burada yaklaşımı grubun ortaya çıkışı ile sınırlı tuttum.

1.2.2. Grubun Ortaya Çıkışı ve Sosyal Kimlik Yaklaşımı
Sosyal kimlik yaklaşımı, tıpkı Şerif’in teorik modeli gibi, 1970’lerde önce gruplar
arası davranışı açıklayan bir teori olarak öne sürülmüş (Tajfel ve Turner,1979;1986), daha
sonraları sosyal davranışı açıklayan orta ölçekli bir yaklaşıma dönüşmüştür (Turner,
1982;Turner ve Bourhis,1996). Grup davranışında bilişsel bir kimlik mekanizmasından yola
çıkar. Bir gruba ait olmanın bilişsel algı düzeyinde işleyen sosyal kategorizasyon süreci ile
motivasyonel bir değerlendirme süreci olan sosyal karşılaştırma sürecinin birlikte çalışması
neticesinde ortaya çıktığını öne sürer.
Sosyal kimlik yaklaşımının temeldeki önermesine göre; bilişsel dünyamızda algısal
düzeyde işleyen sosyal kategorizasyon süreci (bkz.bilişsel dünya) dünyamızı grup içi (bana
benzeyenler) ve diğer grup (benden farklı olanlar ya da benzemeyenler) halinde kategorize
eder. Bu süreç bu teorisyenlere göre doğal bir süreçtir ve tüm insanların bilişsel dünyalarında
aynı işlemektedir yani evrensel bir süreçtir. Bilişsel dünyada ilgili bir uyaranın
algılanmasıyla bu kategorize oluş başlar. Sözgelimi evde eşimle televizyon seyrederken spor
haberlerini duymamızla karı koca kimliğinden çıkıp Beşiktaş taraftarı kimliğine girerek konuşmaya başlarız. Yani bir sosyal kimliği paylaşan insanlar haline geliriz. Grup ya da kategoriler (millet, din gibi büyük gruplar, kurumlar, organizasyonlar gibi orta ölçekli gruplar
ya da küçük gruplar) bana kim olduğumun tarifini diğer gruba göre değerini ve tüm bunların
neleri kapsadığını gösteren bir sosyal kimlik sağlar
Sosyal kimlik, grup üyesi kişiyi tanımladığı gibi gruba uygun davranış kalıplarını
da gösterir. Kişisel kimlikten farklıdır çünkü kişisel kimlik benlik kavramını oluşturan diğer
parça olarak sizin kişisel özelliklerinizdir. Bu kimliğiniz kişisel davranışlarınızdan, diğer
kişilerle ilişkilerinizden ortaya çıkar (ilişkilerinizde samimi olmanız ya da saygılı olmanız
gibi). Dolayısıyla sizin grup kimliğinizle ilişkilerinizi düzenleyen kimliğiniz sosyal kimliğiniz iken, kişisel ilişkilerinizden sorumlu olan kişisel kimliğinizdir ve her ikisi de benlik
kavramının iki alt kavramıdır. Kişinin çeşitli gruplardaki aidiyetleri ile sosyal olarak
özdeşleşmesi ve bu özdeşleşmelerinin toplamı bize o kişinin sosyal kimliğini verir. Sosyal
özdeşleşme, kişinin benlik kavramında onun için önem taşıyan, kişi tarafından benimsenmiş
kategorizasyonlardır (Turner, 1982).
Bu sosyal özdeşleşmelerden bazıları (grup üyeliklerinin bazısı) kişinin içinde bulunduğu ortamdaki sosyal algılarına bağlı olarak ön plana gelir. Sözgelimi fakültede tuvalete
giderken cinsiyetiniz, öğrenci kongresinde ise hangi üniversitenin öğrencisi olduğunuz ön
plana gelir.

Bu ön plana çıkışı sağlayan bilişsel sürecin sosyal kategorizasyon süreci olduğu ve
bu süreç vasıtasıyla sosyal kimliğin grup kimliğini ve de dolayısıyla da gruplar arası davranışı işletmeye başladığı ileri sürülür (Tajfel ve Turner, 1979, 1986). Sosyal kategorizasyon
sürecinin işleyişindeki ana fikir şudur: Ortamdan gelen uyaranların belirli bir kriter üzerinden kategorize edilmesi, kategoriler içindeki benzerliklerin ve kategoriler arasındaki farklılıkların abartılarak algılanmasına yol açar. Kategorilerle ilişkili olduğunu algıladığımız boyutlar üzerinden dünyayı algılamaya başlıyoruz, kategorizasyonun vurgulayıcı etkisi algımızı idare etmeye başlıyor. Sözgelimi, üç kişi ile birlikte bir tartışmaya girdiğinizi ve bu üç
kişiden biri ile aynı tarafı savunduğunuzu, diğer iki kişinin ise sizin ve destekleyicinizin
karşısında yer aldığını düşünün. Eğer siz ve sizin tarafınızdaki kişi genç, diğerleri yaşlı kişiler ise tartışmanızda muhtemelen yaş kategorizasyonu ön plana gelecek ve sosyal kimliğinizdeki yaş kategorisi ile ilgili üyeliğiniz davranışlarınızı kontrol etmeye başlayacaktır. Eğer
bu kişiler arasında hemfikir olduğunuz ya da karşı olduğunuz mesele cinsiyet ile ilgili ise
cinsiyet ile ilgili kategori üyeliğiniz ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla da ortamda bu sefer
sizinle aynı cinsiyetten olanlarla kendinizi özdeşleştireceksinizdir. Algıladığınız grup üyeliğiniz içersinde o ortamda grubunuzdaki diğer üyelerle aranızdaki benzerlikleri abartırken
farklılıkları azaltırsınız. Bu esnada da diğer grupla aranızdaki benzerlikleri azaltır, farklılıkları abartarak algılamaya başlarsınız. Grup üyelerinin algısal kimliklerindeki benzerliklerin
ön plana gelmesiyle, üyeler arasında kimliğin değiştirilebilirliği de artar. Dolayısıyla birbirlerini özdeş olarak algılamaya başlarlar, homojenleşip, kimliksizleşirler (depersonalization).
Kimliksizleşme burada kimlik kaybı anlamında kullanılmamaktadır; kişisel kimlikten sosyal kimliğe geçerek ya da kayarak değişme anlamında kullanılmaktadır.
Paylaşılan bir sosyal özdeşleşmenin ön plana çıktığı şartlarda (sözgelimi maçta takım taraftarlığı) sosyal davranış, grup içinde birbirlerine çok daha benzer hale gelir. Bu sebeple de böyle şartlarda kişiler kendilerini ve diğerlerini grup üyeleri olarak (sözgelimi Beşiktaşlı, Fenerli v.b.g) genel vasıfları ile tarif ederler. Grubun stereotipik özelliklerini (sözgelimi Beşiktaşlılık özelliklerini) paylaşırlar (Doise, Deschamps ve Meyer, 1978). Grup
üyesi kişi, grubunu tarif eden özellikleri ve bu özelliklere yüklenen değerleri kendisi ile
özdeşleştirir ve kendi benlik imajını bununla birlikte algılar (Beşiktaşlı Ahmet, Fenerli Ayşe
gibi).
Tajfel (1982) insanların olumlu bir sosyal kimlik edinmek için uğraştıklarını öne
sürer. Kişiler kendilerine ait oldukları grubun üyelerine sağladığı olumlu veya olumsuz kimliğe bağımlı durumdadır. Grubun üyelerine sağladığı olumlu veya olumsuz sosyal kimlik ise
belli bir değer yükü taşıyan grup özellikleri üzerinden kendisini bir başka grupla karşılaştırmasına bağlıdır.
Bu sosyal karşılaştırma sonucu algılanan farklılıklar grubun kendi lehine ise grubun
kimliğini dolayısıyla da üyelerinin sosyal kimliğini olumlu kılar. Bu da o grubun bir üyesi
olan kişinin benlik algısını etkiler. Grubun aleyhine algılanan farklılıklar da aynı şekilde bu
sefer olumsuz yönde grup kimliğini, üyelerinin sosyal kimliğini ve üyenin benlik algısını
etkiler.

1.3. Grubun Temel Özellikleri: Grup Bağlılığı

GRUPLAR ARASI ALAN
GRUPİÇİ
Üyeler arası
benzerlikler
abartılır.
Farklılıklar azaltılır

Diğer grupla benzerlikler azalır.
Farklılıklar abartılır.

Grubun belki de en temel özelliklerinden biri üyelerinin birbirine bağlılığıdır. Bu
bağlılık değişken bir özellik taşır, gruplara göre değişebileceği gibi, zaman içinde ve bağlama göre grup içinde de değişebilir. Grup bağlılığı, bir bütün olarak, grup özelliğine işaret
eden bir terim olarak kullanıldığı gibi, grubun oluşumundaki temel süreci açıklamada da
kullanılan bir terimdir. Grup bağlılığı ile ilgili araştırmalara bütününde bakıldığında, bu
araştırmaların büyük bir kısmının temelde sosyal bağlılık modeli (Turner,1982; Hogg, 1992)
adı verilen bir yaklaşımı paylaştıkları görülür. Bu modele dayanan araştırmalar grup bağlılığını ve temelde de grubun oluşumunu kişiler arası çekiciliğe dayandırarak kavramlaştırmaktadır (Lott ve Lott, 1965; Cartwright, 1968). Ama sosyal psikologlar bu bağlılık kavramını işlevsel olarak nasıl tarif edeceklerini gerçekten çözebilmiş değildiler. Bu sebeple grubun oluşumunu kişiler arası çekiciliğe oturtan bu görüş ve buna uygun araştırmalar, grubu
ortaya çıkaran süreç olarak bizi kişiler arası çekicilik ile baş başa bırakmaktadır. Hoşlandığınız kimseleri kendimize benzer hissetme eğilimimiz vardır. Ama karşı karşıya kaldığımız
kimse ile ilgili kişisel bilgilerimiz en düşük düzeyde iken yada arada ilişkiyi geliştirecek
kadar bir süre geçmemiş ise karşılıklı hissettiğimiz benzerliğin niteliği ne olabilir? Bu kişi
ile kendi benliğimiz arasında paylaştığımız bir benzerlikten ziyade çok sayıda başka kimselerle paylaştığımız sosyal bir benzerlik olacaktır. Karşımızdaki kişi hakkında giderek kişiselleşen bilgi, kişiler arasında gelişen ilişki sonucunda edinilir.
Sosyal kimlik yaklaşımı kişiler arası çekicilik ile grup üyeleri arasındaki çekiciliği
birbirinden ayırır (Turner ve ark.,1987; Hogg, 2006). Kişiler arası çekicilik, farklılaşmış kişiler olarak diğerlerinden hoşlanmaktır. Sosyal ya da grup içi çekicilik ise benlik kategorizasyonu süreci ile kendine ve grubun diğer üyelerine dair ortak stereotipik vasıfları paylaşmaktan dolayı diğerlerinden hoşlanmaktır (Hogg ve Turner, 1985, Hogg, 1993; Abrams ve
Hogg, 1990). Yeni tanıştırılmış, birbirini ilk defa gören iki insanın sohbeti esnasında aynı
fakülteden mezun olduklarını öğrenmeleri aynı grubun üyeleri olmaları sebebi ile grup içi
çekiciliğe yol açabilir. Ama bu iki insan giderek ilerleyen sohbetlerinde ve beraberliklerinde
birbirleri ile ilgili çok daha kişisel bilgileri alıp vermeye başlarlar. Birbirlerine dair daha
geniş bilgiler edinirler ve bu çekiciliği kişisel seviyede algılamaya başlarlar. Genel olarak
iki kişi arasındaki ilişkinin yapısı, sosyal ve kişisel çekicilik arasında gidip gelir. Dolayısıyla
bu iki kişinin birbirini takip eden duygusal tepkileri de değişir. Sözgelimi, arkadaş olarak

hoşlandığınız kişinin sizin pek de tasvip etmediğiniz bir başka grubun üyesi olması sizi
memnun etmeyebilir. Bir diğer açıdan bakarsak bu sefer grubunuzun bir üyesi olduğu için
beğenirsiniz ama kişi olarak ondan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Bunun en tipik örneği siyasi
görüşleri birbirinin tam zıddı olan iki kişinin yıllar süren samimi dostluklarıdır.

1.4. Grubun Temel Özellikleri: Grubun içinde Sosyalleşme
Sosyal psikolojinin grup ile ilgili çalışmalarında üzerinde pek durmadığı ama
önemli bir nokta vardır. Gruplar dinamiktir. Yeni üyeler gelir, grup içersinde eski üyelerle
sosyalleşmeye başlarlar. Bu sırada eskilerden bazıları da grubu terk eder, diğer bazıları ise
grubun faaliyetlerine eskisi kadar katılmamaya başlar. Gruba girişler, gruptan ayrılmalar
nasıl gerçekleşir? İşte bu soruya Levine ve Moreland (1994) bir model çerçevesinde cevap
getirmeye çalışmışlardır. Bu modelde grup sosyalleşmesini tarif etmeye ve üyelerin gruba
girişlerini ya da kabul edilişleri ile gruptan ayrılışlarını açıklamaya çalışmışlardır. İncelemelerini grubun ömrü süresince bireysel üyelerle grubun karşılıklı dinamik ilişkileri üzerine
yoğunlaştırmışlardır.
Moreland ve Levine’e göre kişinin grupla sosyalleşmesi üç temel süreci kapsar:
Değerlendirme: Kişi grubun geçmişte, gelecekte ve şimdide kendisine verdiği
mükâfatları sürekli, potansiyelde alternatif olabilecek diğer ilişkilerin mükâfatlarıyla kıyaslar. Bu esnada grup da bu kişi veya kişileri, gruba katkıları açısından sürekli değerlendirmektedir. Karşılıklı bu beklentiler birbiri ile uyuştuğu ölçüde ortaya sosyal bir onay çıkar.
Beklentiler uyuşmadığında veya beklentiler karşılanmadığında onay geri çekilir, grup kendini kişiden veya kişi kendini gruptan çeker.
Taahhüt: Taahhüt, grup hedefleri ve değerleri üzerinden, kişi ile grup arasında
olumlu bağlar kurma, grubun veya kişinin çaba göstermesi ve üyeliğin devam etmesinde
istekli olmasına yönelik bir anlaşmadır. Temelini bir önceki değerlendirme süreci atar. Taahhüdün derecesi ve düzeyi zaman zaman değişir, kişi gruba ya da grup kişiye daha fazla
taahhütte bulunabilir.
Rol geçişi: Kişi ile grup arasındaki rol ilişkilerinde değişmelere işaret eder. Kişi
gruptaki aidiyeti esnasında, birbirinden farklı dört rol değişimiyle ayrılan, beş aşamadan geçer.
Potansiyel Üye: Henüz üye olmamış kişilerdir. Yeni Üye: Tam üyelik mevkiini henüz edinmemiş kişilerdir.
Tam Üye: Grupla tamamıyla özdeşleşmiş olanlardır. Grup üyeliğine yüklenen bütün sorumluluklara ve yakıştırılan bütün ayrıcalıklara sahiptir.
Marginal Üye: Bulunduğu mevkiyi kaybetmiş olan üyelerdir (yeni üye vasfı taşıyabilirler).
Eski Üye: Grubu terk etmiş eski üyelerdir (Potansiyel üye de sayılırlar)

Rol geçişleri, eğer grup ile kişi eşit şekilde taahhüde girmiş ve aynı karar kriterini
paylaşıyorlarsa yumuşak ve kolay olabilir. Ama, taahhütte dengesizlik varsa, karar kriterlerinde karşılıklı bir paylaşım yoksa, grupla kişi arasında rol değişiminin meydana gelip gelmemesi gerektiği veya gelip gelmediği konusunda bir çatışma yaşanır.
Moreland ve Levine (1982, 1984; Moreland ve ark, 1993) bu süreçlerin yardımıyla
bireysel üyenin gruba girişinin ve çıkışının ayrıntılı bir açıklamasını verebilmektedirler.
Buna göre grup sosyalleşmesinin beş basamağı vardır:
Eğer kişi ile grubun taahhüt düzeyleri karşılıklı kabul düzeylerine kadar yükselirse,
kişi kabul rolünün değişimine uğrar ve tam üye haline gelir. Koruma / saklama döneminde
grup, kişinin gruba katkısını artırmak için kişiye uzmanlaşmış bir rol bulmaya çalışır. Kişi
ise, kişisel ihtiyaçlarının en yüksek doyumu için, uzmanlaşmış bir rol tanımlamaya çalışır.
İki tarafta ilişkilerini kendi açılarından kazançlı saydıkları ölçüde taahhüt düzeyleri yüksek
kalır. Bununla birlikte, grupla kişinin taahhütleri karşılıklı farklılaşma düzeyine kadar
inerse, kişi farklılaşmanın rol değişimine uğrar ve marjinal üye durumuna girer. Yeniden
sosyalleşme döneminde grup ve kişi, ilişkilerini tekrar doyurucu bir düzeye getirmek isterler. Eğer her iki tarafın taahhüt düzeyleri karşılıklı kabul noktasına kadar yükselir ise özel
bir rol değişimi (farklılaşma) ortaya çıkar ve kişi, yeniden üye mevkiine yükselir. Buna karşılık bu düzey, çıkma kriterine kadar düşerse kişi eski üye olarak adlandırılmaya başlar. En
sonunda kişi grubu terk ettikten sonra bir hatırlama aşamasına gelinir. Kişi ve grup, geçmişlerini, şimdiki ve geçmişteki karşılıklı yargılarını değerlendirmeye gider, çünkü her ikisi de
birbiri için kazanç ve paha kaynağı olmaya devam etmektedirler. Kişi ve grubun karşılıklı
taahhüdü, eninde sonunda şu ya da bu düzeyde istikrarlı bir hale gelir.
Moreland ve Levine (1982, 1984; Moreland ve ark, 1993) bu süreçlerin yardımıyla
tek bir üyenin gruba girişinin ve çıkışının ayrıntılı bir açıklamasını verebilmektedirler. Buna
göre kişinin grupla sosyalleşmesi şu dönemlerden geçer: kabul edilme, bu kabulü koruma,
grupla bireyin karşılıklı taahhütlerinin farklılaşmaya başlaması, gruptan çıkma ve son noktada geçmiş grup üyeliğini hatırlama.

1.5. Grupta Kutuplaşma
Grubun karar verme aşamasında her üye kendi görüş ve argümanlarını öne sürer,
diğerlerinin görüş ve argümanlarının bir kısmına taraftar olur, diğer kısmına tavır koyar.
Üyelerin tartışma sonunda başlangıçtaki görüşlerinden ortalamaya kayarak uzlaşıp söz birliğine ulaşacaklarına inanıyorsanız, yanılırsınız. Grupların bireylere göre daha az abartılı,
daha ılımlı ve de daha dikkatli davranacaklarına inanıyorsanız yine yanılırsınız. Parti kurultaylarında ya da millet meclisinde, şirket yönetim kurullarında, bölüm kurullarında ya da
apartman yönetiminde bu ve bunun gibi sayısız kararlar verme durumundaki gruplarda tek
bir nesnel cevap yoktur. Tartışmakta olan grupta, üyelerin ileri sürdüğü çeşitli argümanlardan biri tercih edilir. Böyle bir ortamda grubun vardığı kararın; tek tek üye görüşlerinin
ortalamasını ya da uzlaşmayı temsil etmesi düşünülemez. Çünkü gruplar her zaman, her
üyenin görüşünü dikkate alarak, karşılıklı tavizler vererek ortak bir görüşe ulaştığı anlar nadirdir. Zaten karşılıklı tavizlerle ortak görüşe ya da bir tercihe ulaşılması, gerçekte çoğunluk
görüşünün baskın çıkmasından başka bir şey değildir.

Bu fenomenle özdeşleştirilen çalışmalar 1961’de, yüksek lisans tezini yapmakta
olan Stoner’ın araştırmasıyla başlar. Araştırmada deneklere, kurgusal bir kişinin karşı karşıya kaldığı kişisel bir ikilem gösterilmiş ve bu ikilemle başa çıkması için önerilerde bulunmaları istenmiştir. Denekler bu kurgusal kişiye iki öneriden birini verebilirlerdi. Bunlardan
biri son derece çekicidir ama risklidir. Diğer öneri ise diğeri kadar çekici değildir ama daha
az risk taşımaktadır. Stoner’ın denekleri önerilerini önce tek başlarına vermiş, daha sonra
bir grup tartışmasına girmişler ve grup halinde bir karara varmaları istenmiştir. Sonuçlar
Stoner’ı şaşırtmıştır, denekler grup tartışmalarının sonunda tek başlarına verdikleri kararlardan daha riskli kararlar almışlardır. Stoner buna risk kayışı adını vermişti.
Moscovici ve Zavalloni 1969’da yaptıkları araştırmada bunun risk alma ile sınırlı
olmadığını ve ortada genel bir olgunun varlığını gösteren veriler elde ettiler. Bu sebeple
fenomene yeniden bir isim verilerek grup kutuplaşması dendi. Gruplar herhangi bir yargıda
bulunma ya da karara varma durumlarında ortaya sürülen görüşlerin ortalamasında ya da
hepsini ortalayan bir görüşte uzlaşmıyorlardı. Aksine başlangıçtan beri taraftar oldukları
kutba kayma eğiliminde oluyorlardı. Dolayısıyla bugün grup kutuplaşması terimi başlangıçtaki hâkim pozisyonun, grup tartışmasının sonucunda genişle(til)mesi anlamında kullanılmaktadır.
Kutuplaşma fenomeni en iyi nasıl açıklanabilir? Bu fenomeni daha genel ve kapsayıcı şekilde açıklayan geleneksel teoriler arasından özellikle ikisi oldukça dikkat çekici olup,
uyma davranışının etkisini açıklayan yaklaşımlara çok benzemektedir. Bunlardan birincisi
Festinger’in sosyal karşılaştırma teorisinin bir uzantısıdır. Diğeri ise ikna edici tartışmalar
teorisidir (Burnstein ve Vinokur, 1973). Bu gelenekten ayrı bir diğer teori ise Turner ve
arkadaşlarının (Turner ve ark, 1987; Turner, 1985; Hogg ve ark, 1990) sosyal kimlik teorisinden geliştirdikleri benlik kategorizasyonu teorisidir.
Sosyal karşılaştırma teorisi kişinin kendi görüş ve kabiliyetlerini değerlendirme ihtiyacı içersinde olduğunu, bu sebeple de kendi görüşlerini ve kabiliyetlerini başka insanların
görüş ve kabiliyetleri ile karşılaştırdıklarını öne sürer (Festinger, 1954). Ayrıca yine bu teoriye göre, insanlar kendileri ile ilgili olumlu bir benlik imajına sahip olmak diğer insanlar
tarafından da olumlu bir şekilde algılanmak arzusundadır. Dolayısıyla bu esnada bir karşılaştırma süreci işler. Kişi kendini diğer grup üyeleri ile karşılaştırıp kendini, grubun normu
üzerinden diğerlerinden daha iyi veya daha doğru olma yönünde tarafgirleştirecektir. Bu
sebeple kutuplaşmaya sebep olan, kişinin norm üzerinden, kendisi ile diğerleri arasında yaptığı kıyaslamadır. Sosyal karşılaştırma teorisi, kutuplaşma olgusunda grup üyeleri arasındaki
ilişki üzerine odaklanır. Grubun kararına yol açan grup tartışmasının içeriğini ve bunun kutuplaşmaya olan etkisini göz önünde bulundurmaz.
İkna edici tartışmalar teorisi, (malumatsal etki teorisi de denir) insanların fikirlerini
değiştiren yeni argüman kapasitesine odaklanır (Burnstein ve Vinokur,1973). Bu teoriye
göre tartışmanın başında bireylerin görüşlerinin bir yayılımı vardır, Tartışmanın başlarında
bu yayılımı seyretmek mümkündür. Bunların çoğu hâlihazırda grup üyelerinin tarafgir oldukları pozisyonu destekler mahiyettedir. Bu esnada insanlar yeni argümanlar duymaya başlayacaklardır. Bu yeni argümanlar kişilerin hâlihazırda düşündükleriyle uyuştuğu ölçüde o
kişilerin pozisyonunu kuvvetlendirir. Ama bazı kereler grup, kişinin hiç düşünmemiş olduğu

tartışmaları da üretebilir, bu da o kişinin tepkisini aşırı noktaya taşıyabilir. Dolayısıyla gruptaki kutuplaşma olgusu esasta karşılıklı bir ikna etme süreci haline girer.
Kutuplaşma olgusunu açıklamaya çalışan bu iki geleneksel yaklaşımın her ikisi de
belli ölçülerde deneysel verilerle desteklenmektedir (Van Avermaet, 2001). Ama teorik yapılarına yakından bakıldığında her ikisinin de sosyal grubu bir süreç olarak görmediği anlaşılmaktadır. Kutuplaşma bir tartışma sonrası tepkilerde kaymaktan başka şeyleri de kapsar,
tepkilerde birbirine yakınlaşma ve homojenleşme de söz konusudur. Grup tartışmasını takiben grup üyelerinin fikirleri sadece kutuplaşmakla kalmaz, aynı zamanda tartışma öncesine
göre daha da homojenleşir (Brown, 1990).
Kutuplaşma sonrası grup içinde tepkiler birbirine neden yakınlaşıp homojen hale
girer, bir başka ifade ile grup bağlamından neden bu kadar etkilenir (Wetherell, 1987), bu
sorular araştırmacıları sosyal ya da benlik kategorizasyonu teorisine yöneltmiştir.Turner ve
arkadaşları benlik kategorizasyonu teorisini (Turner ve ark, 1987; Turner ve Oakes,1989;
Turner, 1985; Hogg ve ark, 1990) sosyal kimlik teorisinden geliştirmişlerdir. Bu teoriye göre
insanlar bir grupla özdeşleştiklerinde kendi gruplarını diğer gruplardan ayırt eden normları
onaylarlar. Bu gibi ortamlarda grup normu, grup içindeki ortak inanç ve değerlerde alınan
ortalama bir pozisyon değildir, aksine diğer grubun değer ve inançlarından yani normlarından onları ayırt edendir. Teoriye göre grup üyeleri üzerindeki baskı, diğer teorilerde görülen
başkalarını memnun etme değildir. Buradaki norm kavramı ideal sosyal kategorizasyonla
ilişkilidir. Bir başka ifade ile grup üyelerini burada motive eden, kendilerini öteki grubun
görüşlerinden uzaklaştıracak ayırt ediciliği sağlayabilmektir. Buna göre grup üyeleri tartışma esnasında görüşlerini, diğer grup ya da grupların sahip olduklarını düşündükleri pozisyondan ayrışarak yada zıtlaşarak kademeli şekilde saflaştıracaktır. Diğer grubun yada
grupların varsayılan pozisyonuna zıt noktaya kaymak, kutuplaşmayı meydana getiren şeydir. Grup içinde üyelerin gruplarıyla özdeşleşmeleri, gruplarını diğer gruptan ayırt eden bir
pozisyon alacak şekilde yaşanır. Dolayısıyla grup diğer gruptan ayırt ediciliğini koruyacak
yada kuracak şekilde kutuplaşmaktadır. Teorinin bu iddialarını destekleyen bulgular vardır.
Grup daha fazla risk alan bir grupla karşılaştığında grup kendi içinde daha tedbirli kararlar
almakta ama karşısına kendisinden daha tedbirli bir grup çıktığında bu sefer kendisini daha
risk alıcı hale sokmaktadır (Hogg ve arkadaşları,1990).

1.6. Beyin Fırtınası
Grupta karar alma sürecinin önemli bir parçasıda yeni fikirlerin üretilmesidir. Bazı
gruplar sırf bu amaçla kurulmuştur. Beyin fırtınası dediğimiz teknikle bu gruplarda mümkün
olduğunca çabuk, hızlı ve yeni fikirler üretmesi, akıllarına gelen her türlü düşünceyi yada
fikri, herhangi bir sınırlamayı yada niteliği dert etmeksizin olduğu gibi yansıtmaları esastır.
Bir anlamda beyin fırtınası bir grup performansıdır ve bu tekniğin her zaman işe yaradığına
dair yaygın ve güçlü bir inanç vardır. İş yerlerinde, reklam ajanslarında, araştırma şirketlerinde, problem çözümü odaklı kurullarda sık sık kullanılır. Araştırmalar, beyin fırtınası yapan grupların böyle bir teknik kullanmayan gruplara göre daha fazla fikir ürettiğini ortaya
koymaktadır ama bireylerin grup içinde daha yaratıcı olduklarını gösteren herhangi bir bulgu
yoktur (Diehl ve Stroebe, 1991; Stroebe ve Diehl, 1994).

Uygulamalar
Çok bağlandığınız kendinizi tanımladığınız bir grup üyeliğiniz varsa filmi başa
sarın ve grup sosyalleşmesi ile ilgili belirttiğim süreç basamaklarını tek tek kendi hikayeniz
için yazın.
İş yerinde ya da oturduğunuz apartmandaki bir toplantıda alınacak olan önemli bir
karar öncesi ve sonrasını toplantı süresinde takip ettiği rotayı benlik kategorizasyonu yaklaşımına göre ve de ikna edici tartışmalar teorisine göre tek tek çözümleyin.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Şerif’e göre grup davranışını ortaya çıkaran gerekli ve yeterli şart ya da bir başka
ifade ile belirleyici süreç üyelerin ortak bir hedefin elde edilmesinde karşılıklı birbirine
bağımlı hale gelmeleridir.
• Sosyal kimlik teorisi grup davranışında kimlik mekanizmasından yola çıkar.
• Bir gruba ait olma algısının bilişsel algı düzeyinde işleyen sosyal kategorizasyon
süreci ile motivasyonel bir değerlendirme süreci olan sosyal karşılaştırmanın neticesinde
ortaya çıktığını öne sürer.
• Sosyal bağlılık modeline dayanan araştırmalar grup bağlılığını ve temelde de grubun oluşumunu kişiler arası çekiciliğe dayandırarak kavramlaştırmaktadır
• Sosyal kimlik yaklaşımına göre kişiler arası çekicilik, farklılaşmış kişiler olarak
diğerlerinden hoşlanmaktır.
• Sosyal ya da grup içi çekicilik ise benlik kategorizasyonu süreci ile kendine ve
grubun diğer üyelerine dair ortak stereotipik vasıfları paylaşmaktan dolayı diğerlerinden
hoşlanmaktır.
• Moreland ve Levine’e göre grubun sosyalleşmesi üç süreci kapsar: Değerlendirme, Taahhüt ve Rol geçişi.
• Grup ile birey beş basamakta sosyalleşir: Kabul, Koruma/Saklama, Karşılıklı
Farklılaşma, Çıkma, Hatırlama.

Bölüm Soruları
1. Ana akım sosyal psikoloji araştırmalarında ve teorik modellerinde neden grup
davranışını ortaya çıkaran gerekli ve yeterli şartının ne olduğunun peşindedir?
2. Muzaffer Şerif’e göre insanlar ne zaman birbirine bağımlı hale gelirler.
3. Şerif’e göre grup ….sistem olup, tek tek üyelerinin toplamı……işaret eder.
4. Şerife göre grup davranışının ortaya çıkışında gerekli ve yeterli şartlar nelerdir?
5. Şerif’in modelinde grup davranışını ortayan çıkaran temel süreç nedir?
6. Sosyal kimlik teorisine göre grup davranışını ortaya çıkaran süreç nedir?
A. hangi düzeyde işler
B. nasıl işler
7. Sosyal kategorizasyon süreci nasıl işlemeye başlar?
8. Grup ya da kategoriler bana ne verir?
9. Sosyal özdeşleşme nedir?
10. Grup içi çekicilik ile kişisel çekicilik arasındaki fark nedir?

CEVAPLAR
1. Çünkü ana akım sosyal psikoloji kişilerin kendilerini bir grup halinde hissedip,
grup halinde davranmalarına yol açan ya da tetikleyen süreçleri araştırır.
2. Aynı hedefi elde etmek isteyen insanlar karşılıklı birbirine bağımlı hale gelirler.
3. Şerif’e göre grup DİNAMİK sistem olup, tek tek üyelerinin toplamıNDAN
DAHA FARKLIIBİR BÜTÜNE işaret eder.
4. Ortak bir hedefin elde edilmesinde üyelerin karşılıklı birbirine bağımlı hale gelmeleridir.
5. Kişiler arası düzeyde olumlu etkileşim
6. Sosyal kategorizasyon sürecidir
• Bilişsel düzeyde işler

• Algısal dünyamızı grupiçi yani bize benzeyenler ve grup dışı yani bize benzemeyenler olarak ikiye ayırır.
7. İlgili bir uyaranın algılanmasıyla işlemeye başlar.
8. Grup ya da kategoriler bana kim olduğumun tarifini diğer gruba göre değerini
ve tüm bunların neleri kapsadığını gösteren bir sosyal kimlik verir.
9. Sosyal özdeşleşme, kişinin benlik kavramında onun için önem taşıyan, kişi
tarafından benimsenmiş kategorizasyonlardır.
10. Kişiler arası çekicilik, farklılaşmış kişiler olarak diğerlerinden hoşlanmaktır. Sosyal ya da grup içi çekicilik ise benlik kategorizasyonu süreci ile kendine ve grubun diğer üyelerine dair ortak stereotipik vasıfları paylaşmaktan dolayı diğerlerinden
hoşlanmaktır.

2. II. GRUPLAR: GRUP YAPISI ve GRUP DÜŞÜNCESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mevki nedir
Grup normlarının işlevleri
Roller
Grup Düşüncesi nedir

Anahtar Kavramlar
Grup yapısı
Mevki
Norm
Grup içi iletişim
Grup düşüncesi

Giriş
Bir önceki bölümden devam ediyoruz. Bu sefer ele alacağımız konu grubun nasıl
bir yapısı olduğudur sözgelimi grup içinde ilişkiler nasıl düzenlenir? kim düzenler? Grup
içinde grup üyeleri arasında mevki ve roller arası geçişi ele aldıktan sonra son olarak ele
alacağımız mesele özellikle karar almakla yükümlü küçük gruplarda ‘grup düşüncesi’ denilen fenomenin alınan kararları nasıl belirlediğine bakacağız.

2.1. Grubun Yapısı
Grup içinde ilişkiler genelde bir akış halindedir. Bu akışın içinde grup hayatının
değişmezlik gösteren birtakım ayırdedici olguları da vardır. Grup üyelerinin grup içersindeki karşılıklı çekicilikleri, benzer görüşleri ve ortak hedefleri algılayıp geliştirmek üzere
birbirlerini motive eder. Ama aynı tutumlara sahip olsalar da bütün üyelerin aynı tarzda hareket ettiği söylenemez. Geçen zamanla birlikte üyeler birbirinden farklılaşır ve bu farklılaşmış ilişkiler değişmez bir düzenlilik içersinde karara oturur. Sosyal psikologlar bir karara
oturmuş bu ilişkilere, grubun farklılaşmış bölümleri arasındaki görece kalıcı ilişki kalıbı
olarak, yani grup yapısı olarak bakarlar.
Şerif ve Şerif ’e göre (1969) grup yapısı bir ağdır, bu ağ içinde hiyerarşik bir düzen
gösteren mevki ve roller karşılıklı şekilde birbirine bağlıdır. Roller ve mevkiler grup içindeki belli kişilerin davranış kalıpları değildir. Bu kişilerin işgal ettikleri durumlarla birleştirilmiş davranış kalıplarıdır. Bu sebeple roller ve mevkiler hakkında tahmin yürütülebilen
davranış kalıplarıdır. Mevki ile rol arasındaki farkı yaratan mevki pozisyonunun taşıdığı
değerdir. Grupta roller birbirine denk eşit roller olabilir. Ama farklı mevki pozisyonları, tarifi üstünde, farklı düzeylerde değerlendirilir. Kendimizi grubun mevki yapısında bir yere
yerleştirmek suretiyle gruptaki emsallerimizle kendi kabiliyetlerimiz hakkında görece bir iç
görü kazanırız. Diğer üyelerin hepsinden daha fazla güç ve mevkiye hükmedebilen bir grup
üyesi, lider olarak ortaya çıkar. Ayrıca grup içindeki iletişimin yapısı da grup performansını
ve moralini bir şekilde etkiler.
Bu ögelerin grup içinde birbiri ile bağlantı kurma çeşitlerini birazdan ele aacağım
ama önce size Whyte’ın 1943 verdiği bir temsili örneği aktarmak isterim. Bu örnek bir grup
yapısının zaman içerisinde nasıl gelişebileceği hakkında güzel bir fikir veriyor: Tom Jones
lokantacılık işine yanında iki kişi ile başlamıştı. Yemek, servis, bulaşık hepsini üçü birlikte
yapıyordu, aralarında iş bölümü yoktu. Jones biraz para kazanınca yeni personel alabilecek
duruma geldi ve aldığı bu kişileri mutfak, bulaşık ve servis elemanları olarak ayırdı. Bu
elemanlar arasındaki eşgüdümü ise Tom Jones’un kendisi yapmaktaydı. Elemanları ile arasındaki ilişki eskisi gibi yakın ve kişisel düzeydeydi. Başka bir ifade ile resmi kontrol düzeyi
düşüktü. Daha sonraları işler ilerledikçe Tom Jones, servis, bulaşık ve yemek için yanında
danışmanlar ve ayrıca bir de kontrol uzmanı çalıştırmaya başladı. Bu kontrol uzmanının
görevi, garsonların masalara yaptıkları servisin düzgün ve yerinde yapılıp yapılmadığını
görmek ve getirdikleri hesap pusulalarını kasaya işlemekti. İşlerin giderek açılmasıyla birlikte Tom Jones’un müşterileri de arttı. Bu sebeple artık çalışanlarla yakından ilgilenemiyordu, zaten ilişkileri de giderek resmi bir hava kazanmıştı. Lokantanın organizasyonu artık
belli bir mesafeden denetleniyordu. Tom Jones’un hikayesinde ilk dönemlerde bütün
çalışanlar aşağı yukarı aynı işleri yapmaktaydılar. Üçünün arasındaki gerekli ayarlamalar
resmi olmayan iletişim vasıtasıyla karşılıklı yapılabiliyor ve iş böylece akıp gidiyordu. Bunun sebebi aralarındaki kişisel ilişkilerin iyi olmasıydı. Kişiler arası çekiciliğin düzeyi yüksekti. Aralarında resmi bir kontrol da yoktu. Tom Jones gruptan biri olduğu için yemeklerin

gidip gelişini dakika dakika takip edebiliyordu. Ortada bir iş bölümü yok gibiydi ama
Jones’un işin başı olduğu da ortadaydı. Liderlik rolünü başarıyla oynuyor ve pozisyonu diğerlerince daha üst düzeyde değerlendiriliyordu. Son dönemde ise lokantada tam bir iş bölümü vardı. Bu yapı bir kere kurulduktan sonra, çeşitli pozisyonları işgal eden kişiler, birbirinden büyük ölçüde bağımsızlaştı. Ahçılar, garsonlar, mutfak elemanları, danışman ve
kontrol uzmanları herkes kendi rolünü oynamaya başladı.

2.1.1 Mevki
Ne grup üyeleri içinde farklı grup üyeleri tarafından oynanan bütün roller eş değerdedir, ne de bu roller diğer üyeler üzerinde etkili bir kontrol sağlamada aynı güce sahiptir.
Her üye farklı ölçüde sevilir veya ona saygı gösterilir. Mevki en geniş anlamda, sosyal bir
mertebelendirmede bir yere işaret eder. Grup içinde bazı kimseler diğer üyelere göre daha
yüksek bir yerdedir. Grup içinde bu kişilerin değer veya prestijleri diğer üyelere göre onların
sosyal mevkilerini oluşturur.
Mevki nasıl tarif edilebilir? Bir yaklaşıma göre (Bales, 1950; Şerif ve Şerif, 1969)
grubun diğer üyeleri tarafından kabul edilen fikir ve faaliyetleri başlatma eğiliminde olan
yüksek düzeydeki mevkidir. Fikir ve faaliyetleri başlatma eğilimi ile olumlu değerlendirilme, birer mevki belirleyicisi olarak hemen her zaman birbirleri ile yüksek bir korelasyon
içersindedir. Gözlemsel araştırmalar bu ilk belirleyiciyi, soru varakaları ve mülakatlar ise
ikincisini daha kolaylıkla ayrıştırabilmektedir. Üç yıl boyunca A.B.D.’deki göçmen İtalyan
cemaati ile birlikte yaşayan Whyte (1943), cemaatin yaşadığı bölgedeki gençlik çetesinin
hiyearşik mevki yapısının ayrıntılı bir tasvirini çıkarmıştır. En üstte ‘Doc’ adında bir üye,
onun altında Doc’un görüşlerini aldığı üç ‘teğmen’, geriye kalanlar da saygı gördükleri ve
etki yayabildikleri oranda mertebelenmişlerdi.
Mevki farklılığı sabit değildir. Ayrılanlar ve yeni gelenler grubun bu hiyerarşik yapısını değiştirir. Bu değişmenin bir başka kaynağı da grubun kendini algıladığı gruplar arası
çerçevenin değişmesidir. Sözgelimi Şerif’in çalışmasındaki gruplardan biri basketbolla ilgilenmeye başlamış ve diğer gruplarla çeşitli karşılaşmalara girmişti. Bu maçlar esnasında
liderlerinin grubun en iyi oyuncusu olmadığını anladıklarında daha başarılı bir oyuncu olan
bir üyeyi lider yapmışlardı. Buna benzer bir başka değişme de gruplar arası ilişkilerin değişmesi sonucunda ortaya çıkar. Yine Şerif’in yaz kampı çalışmasında iki grubun üyeleri arasındaki çatışma yoğunlaşınca daha sert tavırlar takınabilen yeni liderin ortaya çıktığı görülmüştür.
Mevki hiyerarşileri çoğu zaman kurumsallaşmış hiyerarşilerdir. Bu sebeple grup
üyeleri sürekli bir karşılaştırma yapmak zorunda kalmaksızın, bu kurumsallaşmış hiyerarşinin içine yerleşiktirler. Yani grupta kendi rollerinin diğerlerinden daha yüksek yada daha
düşük olduğunu düşünürler ve buna uygun davranırlar.

Birbirlerini daha önceleri hiç tanımayan kişilerin oluşturdukları gruplarda mevki
farklılıkları nasıl meydana gelmektedir? Beklenti Durumları Teorisi’ne göre (Expectation
States Theory- Berger, Rosenholtz ve Zelditch, 1980) mevki, işbirliğini gerektiren bir iş
üzerinde çalışan gruplarda ortaya çıkmaktadır. Grubun üstlendiği işi bitirebileceğine dair
kanaati sebebiyle gruptaki üyeler, aralarından bazı üyelerin ilgili faaliyette kendilerinden
daha iyi veya daha kötü olabileceklerinin farkına varırlar. Bu da onları belli görevlere belli
üyeleri atamalarına yol açar. Dolayısıyla bu suretle mevki düzenleyen süreç başlatılmış olur.
Grubu bu şekilde düzenlemek, grubu stabilize etmeye yardımcı olur ve hedeflerini elde etmek üzere daha etkili bir şekilde yoğunlaşmasına fırsat sağlar.
Beklenti durumları teorisi, mevki farklılıklarına yol açabilecek iki özelliğe dikkat
çekmektedir. Spesifik mevki özellikleri, grubun üstlendiği işin tamamlanması ile doğrudan
ilgili kabiliyetlere veya maharetlere dayanır. Sözgelimi problem çözme gruplarında matematiksel kabiliyetlere ait özellikler gibi. Bazen bu durum kişinin grup içinde neleri becerebileceğini neleri beceremeyeceğine dair beklentiler doğurabilir. Bu başarı seviyesi kendi
gerçek kabiliyetinin çok üzerinde olabileceği gibi daha da aşağısında yer alabilir.
Bir diğer mevki özelliği ise grubun yaptığı işle doğrudan ilişkili olmayan ama toplumda genel olarak olumlu veya olumsuz değerlendirilen özelliklerdir (sözgelimi yaşlı olmak, genç olmak, işadamı veya memur olmak gibi). Buna yaygın mevki özellikleri adı
verilir. Yaygın mevki özellikleri tarafgir beklentilerle birleştirilir. Bu beklentiler her tür ortama hatta grubun yaptığı işle pek de ilgisi olmayan ortamlara bile genellenir. Grup üyeleri
çok basit düşünerek, yaygın mevki özelliği yüksek değerlendirilen herhangi birinin, diğerlerine göre grubu hedefine daha kolay veya çabuk ulaştıracağını düşünür. Knottnerus ve
Greenstein (1981) yeni şekillenmiş bir grupta bu iki mevki özelliğinin birbirinden bağımsız
olduğunu ve mevkiye ilave kaynaklar sağladığını iddia etmektedirler.

2.1.2 Normlar-Kurallar
Her grup, üyeleri arasında etkileşimi düzenleyen belirli kurallar-normlar geliştirir.
Bağlılıkları en zayıf düzeyde bulunan arkadaş gruplarından, tam olarak yapılandırılmış kurumlara kadar her grubun birer norm sistemi vardır. Norm nedir? Norm, bir sosyal birimin
üyeleri için kabul edilebilir ve edilemez olan tutum ve davranışların yayılımını tarif eden bir
değerler ölçeğidir. Grup üyelerinin nasıl davranması gerektiğine ilişkin kuralları belirler.
Bireylerin kendi çevrelerini yapılandırmalarına ve hakkında tahminler yapabilmelerine yardımcı olur. Grup içinde davranışın düzenlenebileceği ortalama bir davranış şekli sağlar (normatif davranış).
Normatif davranış stereotipik davranış ile yakın bir anlama sahiptir. Normatif davranış grubun uyduğu yada paylaştığı davranış kalıpları iken stereotipik davranışlar başka
gruplar hakkında kabul görmüş genellemelerdir. Kişi için normlar bir atıf çerçevesidir, bu
atıf çerçevesinden dünyayı tasvir ve tarif eder. Dolayısıyla normlar, kişinin çevresine düzen
ve tahmin edilebilirlik getiren, birtakım değer yükleri taşıyan bir sistem olarak görülebilir.

Kişi yeni yada belirsiz ortamlara girdiğinde normlar kişiye nasıl davranması gerektiği konusunda kılavuzluk edecektir. Bunu en güzel açıklayan Şerif’in, sosyal psikoloji tarihinde
en önemli ve en anlamlı deney olarak kabul edilen 1936’da yaptığı otokinetik etki deneyidir
(Bkz.Sosyal Etki Bölümü).
Normlar, insanların kendi dünyalarını yapılandırmalarına ve onunla ilgili tahminlerde bulunmalarına yardımcı olur. Ama aynı zamanda normların sosyal işlevleri vardır.
Grubun var oluşunu düzenleyerek grup üyelerinin faaliyetlerini koordine etmelerine yardımcı olur. Bir tartışma esnasında herkesin aynı anda konuştuğunu, kimsenin kimseyi dinlemediğini düşünün! Böylesine bir durumda normsuzluk, tartışmanın karara varmasını engelleyecektir. Normlar, belirli noktalarda grup için çok önemli olduğunu gördüğümüz grup
hedefleri ile de birbirine yakından bağlıdır. Gruplar açıkça tarif edilmiş hedeflerini ortaya
koyduktan sonra normlar kaçınılmaz bir şekilde grubun hedefe ulaşmasını kolaylaştıran hareketleri cesaretlendirir ve bunu engelleyici davranışları kırar. Bunun açık bir örneği Coch
ve French’in 1948’de yaptıkları bir araştırmada gözlenmektedir. Saatte 50 birim mal üretme
normunu çok iyi bir şekilde kurmuş olan bir bölüme yeni bir işçi transfer edilmiş, birkaç gün
sonra bu yeni gelen işçi saatte 60 birim mal üretmeye başlamıştır. Gruptaki diğer işçiler
tarafından bu durum grubun menfaatlerinin aleyhine görülmüştür çünkü artan üretim, işletmeye işçi çalışma şartlarını ağırlaştırma fırsatı verebilirdi. Bu sebeple işçiler yeni işçinin
kendi norm düzeylerine geri gelmesi için baskıda bulunmuşlardır.
Normlar, grup kimliğinin korunmasına yardımcı olabilirler. Bu durum özellikle
grubun kullandığı dil veya özel tip giyim kuşam (tikiler gibi) ile ilgili normlar için geçerlidir.
Grubu giyim kuşam yada kullandığı dil üzerinden diğerlerinden ayırdeden lehçeler, ağızlar,
doğrudan işlevsel olmasalar da kendi üyelerini diğer insanlardan ayıran sınırları belirler ve
böylece de grubun kimliğini daha açık bir şekilde tarif etmeye yardımcı olur. Gruba yeni
giren üyeler girdikleri yeni grubun normlarına uymaya nasıl başlarlar? Bu süreç ile ilgili
araştırmaların ilkinde Newcomb (1965) araştırmasını, siyasi olarak liberal eğilimli ama öğrencilerinin muhafazakar üst-orta sınıf ailelerden geldiği bir kolejde yürütmüştür. Yaptığı
uzun süreli araştırma vasıtasıyla bu öğrencilerin başlangıçtaki muhafazakar tutumlarının kolej eğitimleri süresince radikal bir şekilde tersine döndüğünü göstermiştir. Siegel ve Siegel
de (1957) tıpkı Newcomb gibi, bir Amerikan kolejine giden öğrencilerin siyasi tutumları ile
ilgilendiler. Bu kolejde iki tip yurt imkanı vardı. Birincisi geleneksel ve daha ziyade muhafazakar eğilimli diğeri ise liberal eğilimli bir yurttu. Bu yurtlara yerleşme öğrenciler arasında
yapılan kura sonuçlarına göre yapılıyordu. Dolayısıyla rasgele bu yurtlara dağıtılmış olan
öğrencilerin muhafazkarlık düzeyleri (otoriteryenizm ölçeğinden aldıkları puanlar) hemen
hemen birbirine yakın durumdaydı. Ama yıl sonunda bu iki farklı yurttaki normların öğrenciler üzerindeki etkisi açık bir şekilde görüldü: liberal eğilimli yurtta kalan öğrencilerin puanları yaklaşık on beş puan düşerken muhafazakar eğilimli yurtta kalan öğrencilerin ortalama puanları ise sadece dört puan düşmüştü. Bu iki çalışmada da grup normlarının kişilerin
davranışları üzerine olan etkileri dolaylı yoldan anlaşılmaktadır.

Çocuk yuvalarına yeni gelen çocuklar üzerinde yapılan ayrıntılı gözlemler, kişilerin
grup normlarına kendilerini nasıl uydurduklarını çok daha doğrudan göstermektedir.
McGew (1972) yuvaya yeni gelen çocukların yuvada oynanan oyun ve hareketlere hemen
katılmadıklarını ama bu arada zamanlarının büyük bir kısmını yuvadaki çocukların oyundaki hareketlerini takip ederek geçirdiklerini gözlemiştir. Feldbaum da (Feldbaum ve ark.
1980) bu yeni gelen çocukların diğerlerinin oyunlarına katılmadan önce sanki uygun olan
ana kuralların ne olduğunu keşfetmeye çalıştıklarını ifade etmektedir.
Normları grubun uygun davranışlar nizamnamesi olarak görmemek gerekir. Grupta
uygun görülen davranışı, kişinin o gruptaki pozisyonuna ve o normun dayandığı uzmanlık
konusuna bağlı olarak çok geniş veya çok daha dar bir çerçevede tarif etmek mümkündür.
Grup hayatının bütünü içersinde merkezi bir konumu olmayan normların diğerlerine oranla
çok daha esnek sınırları olacağı ortadadır. Ama merkezi önem taşıyan, bir başka ifade ile
grubun varoluşuna ve bunun devamına dayanan normların oldukça kısıtlayıcı sınırlara sahip
olacağı da ortadadır. Kış günü beyaz giymeniz size herhangi bir kısıtlama getirmezken, hırsızlık, cinayet gibi sosyal olmayan davranışlar cezai birtakım yaptırımlar getirecektir. Normlara bağlılık derecesi kişinin o gruptaki üyeliğinin kalıcılığı ile yakından ilişkilidir. Özellikle
yüksek mevkilerde bulunanlara oranla daha düşük mevkilerde bulunanların normlara daha
fazla bağlı olması beklenir. Yüksek mevkide bulunanların ise normlardan sapması her zaman cezai yaptırım getirmese de liderin örnek bir grup üyesi olması ve grubun çizgisine
uyması, özellikle diğer grup ile ilgili uğraşıları ilgilendiren faaliyetlerde kesinlikle beklenir.
Normlar, grubun değişen şartlarla birlikte karşı karşıya kaldığı yeni ortamlarda verdiği tepkilerde de değişim gösterebilir. Doğaldır ki normların tamamı bir değişme nesnesi
değildir, birçok grubun adet ve gelenekleri son derecede sabit olup değişmeye de dirençlidir.

2.1.3. Roller
Grup içinde herkesin aynı işi yaptığı ya da kimin ne yapması gerektiğinin ya da
yaptığının belli olmadığı bir grup yaşantısı ortamda sadece kaos doğuracaktır. Gruba düzen
sağlayan yapıdaki ana ögelerden biride grupta rollerin tanımlanmış olması ve aralarında birbirlerine göre farklılaşmış olmalarıdır. Gruptaki özel bazı pozisyonlar sözgelimi lider ve
etrafındaki kurmay takımından beklenenler, ya da grupta belirli bir beceri ile donanmış kişiler grubun bu üyelere yüklediği grup rolleridir. Bu roller grup üyesinin kendi sıradan grup
üyeliği rolünden ve dolayısıyla uyulması beklenen normlardan farklıdır. Grup hayatının genel özelliği olan roller arası farklılaşmadan kastedilen işte bu farklı beklentilerin varlığıdır.
Rollerin neden birbirinden farklılaşmış olması gerekir? Bunun bir sebebi grup
içinde iş bölümünü sağlıyor olmasıdır. Çünkü sağlanan bu iş bölümü, grup üyeleri arasında
önemli bir motive edici faktör olan grup hedefinin elde edilmesini kolaylaştırır. Lider grup
yapısının korunması ve hedefin elde edilmesinde grubun genelinde tüm yükünü üzerine
alandır. Bu yük hem fiziksel düzeyde hem de çoğu zaman bilişsel düzeyde oldukça fazla bir
yüktür. Grup, bu aşırı yüklenmeyi engellemek üzere, liderin iş ve sorumluluklarını grup

üyeleri arasında paylaştırmanın yollarını bulmak zorundadır. Bu sebeple birçok siyasi grup,
dernek, komite vs. dahil olan insanlara sekreter, başkan yardımcısı, sayman gibi roller dağıtır ve görev ve işlevlerini belirler. Grup içindeki rol dağılımları sabit ve değişmez değildir
aksine ortama göre değişir. Grubun hedefi değiştikçe grup içindeki rollerin içerikleri de değişecektir. Sınıfın karşı koridordaki sınıfa göre daha fazla puan toplaması gerektiğinde sınıf
başarısında payı az olanların rolü başka olacak iken aynı kişilerin okul spor kaşılaşmalarındaki becerileri, rollerini başka bir düzleme taşıyacaktır.
Rollerin ikinci bir işlevi grubun varlığına düzen getirmesidir. Roller de normlar gibi
kişinin kendi davranışları hakkında beklentilerini gösterir. Bu suretle daha tahmin edilebilir
bir hale giren grup hayatı, düzenlilik kazanmış olur. Yapılacak işe yönelik roller ile duygusal-sosyal davranışlara yönelik roller ortaya çıktığı oranda grubun hedeflediği görevde belirginleşir. Bu belirginleşme önemlidir çünkü grup üyeleri belli ortamlarda kimin hangi noktalardan sorumlu olduğunu ve kimin tepkide bulunacağını bu sayede öğrenecektir.
Roller, bütün özelliklerinin yanı sıra bize kim olduğumuz, bir başka ifade ile kendimize ait benlik tarifimizi şekillendirir. Açık bir şekilde tarif edilmiş bir role sahip olmak
şüphesiz kendi kimliğimize çok önemli katkılarda bulunur.

2.3. Grup İçinde İletişim
Grup hedefine, amacına ulaşmak üzere yaptığı işleri başarmak için üyeleri arasında
bir iletişim kurmak zorundadır. Bales ve Slater’in (1955) araştırmasındaki grup üyeleri birbirlerinden çok liderlerine hitap etmişler ve kurdukları iletişimde onlara merkezi bir pozisyon vermişlerdir. İletişimin bu sistematik yapısına iletişim ağı adı verilir. Bales ve Slater’in
(1955) çalışma grupları bu iletişim ağını zaman içersinde kurmuşlardır.
İletişim ağının; grup performansını, üyelerinin grupta olmaktan ve yaptıkları işten
tatmin oluşlarını nasıl etkilediği de önemlidir. Çünkü gündelik hayatta gruplar kimin kimle
iletişim kurması gerektiğini söyleyen önceden kurulmuş normlar vasıtasıyla iletişimlerini
koordine ederler. Grup üyelerinin birbirleriyle iletişim kurma şekilleri gruptan gruba farklılık gösterebilir. Söz gelimi bütün iletişim kanallarının açık olduğu bir arkadaş grubunda herkes birbiri ile rahatça iletişim kurar, bu sebeple de bilgi alış verişi kolaylıkla sağlanır. Ama
ilişkilerin çok daha resmi olduğu gruplarda üyeler arasındaki iletişim çok daha resmidir.
Bilgi alış verişi ancak belirli iletişim kanalları aracılığı ile yapılır ve bilgi belli merkezlerde
toplanır (başkanlar, müdürler gibi). Bu birbirinden farklı iletişim şekillerinin grubun göstereceği etkinlikle ilişkili olacağı ortadadır.
Leavitt (1951) grup içindeki iletişim kurma şekillerinin grubun etkinliği ile ilişkili
olduğunu öne sürmüş ve araştırmasında, aşağıdaki şekilde gösterilen dört değişik iletişim
tipini kullanmıştır. Tekerlek tipi iletişim şeklinde, bilgi, haber merkezde toplanır. Gruptaki
bütün üyelerle haberleşme imkanına sahip tek bir üye vardır. Bu merkezî üye dışındaki üyelerin birbirleriyle haberleşme imkanları yoktur. Bunun tersine bütün kanalların kullanıldığı

iletişim tarzında, iletişimi kontrol eden kimse yoktur. Herkes herkes ile aracısız haberleşir.
Özellikle bilgi toplamayı gerektiren nispeten basit işlerde kullanılan iletişim şeklidir. Daire
tipi iletişim yapısına sahip gruplarda her üye kendisine en yakın mesafede bulunan iki üyeyle
haberleşebilmektedir. Diğer üyelerden gelen bilgileri ancak bu iki üye üzerinden ulaşabilmektedir. Zincir tipi iletişim yapısına sahip gruplarda ise uçta kalan iki üye sadece birer üye
ile haberleşebilmektedir.
Böylesi bir iletişim yapıları olan gruplarda görülen faaliyet, elde edilen başarı ve
üyelerine sağladığı tatmin birbirinden farklı olmaktadır. Leavitt’in (1951) araştırmasında ve
benzeri diğerlerinde (Shaw, 1976, 1981) bu farklılıklar incelenmiş ve elde edilen veriler
genel olarak aşağıdaki manzarayı ortaya çıkarmıştır.

İLETİŞİM AĞI ÇEŞİTLERİ

Tekerlek

Bütün Kanallar

Zincir

Daire

(Çizgilerin uçları ve kesişme noktaları üyeleri temsil etmektedir)

Daire tipi iletişim
• En çok faaliyetin göründüğü iletişim yapısıdır.
• Başarı düzeyi en düşük olandır.
• En çok tatmin yaratandır ve bu tatmini bütün üyeleri yaşar.
• Grubun işi yaparken hata yapma oranı tekerleğe göre daha fazladır
• Grubun organize olması zaman almaktadır.
• Grup içinde üyeler arasında farklılaşma gerçekleşmemiş, bu sebeple aralarından
kimseyi lider pozisyonuna getirmemişlerdir. Bunun sebebi iletişimde merkezileşmenin
olmamasıdır.
Tekerlek tipi iletişim
• En az faaliyetin göründüğü iletişim yapısıdır. Faaliyetin büyük kısmı merkez
noktadaki üye tarafından gerçekleştirilir.

• Başarı düzeyi en fazla olandır. Bu başarı, merkezde yani lider konumundaki
üyenin ile yeteneği ile doğru orantılıdır çünkü bütün iletişim bu kişide tekelleşmektedir.
Özellikle eğer yapılan iş karmaşık ise ve merkezdeki kişi yetenekli değilse, gelen bilgileri işlemesi ve gerekli yönlendirmeyi yapması zorlaşacak dolayısıyla da başarı düşecektir.
• Merkezdeki üye dışında tatmin düzeyi en az olandır.
• Grubun işi yaparken hata yapma oranı azdır
• Grup hızla organize olur.
• Grup içinde farklılaşmayla beraber merkeze yerleştirilen üye hemen lider konumuna yükseltilmiştir. Diğer üyeler ise sadece takipçi sıfatını almışlardır.
Zincir tipi iletişim diğer iki iletişim tipi arasında yer alır.
1990’lardan itibaren hızla yaygınlaşan ve farklılaşan internet ortamı ve internet ortamında haberleşme, yukarıda anlattığım iletişim ağları ile bilgilerini değiştirmeye başlamıştır. Sözgelimi gruplar ve çeşitli organizasyonların yüzyüze gelmelerine ya da toplanmalarına pek ihtiyaç duyulmamaktadır, nadiren bir araya gelip toplanmaktadırlar. Artık onlar
sanal gruplardır. İletişimlerini sanal alem üzerinden anlık kurarlar. Sanal alem üzerinden
kurulan iletişimin kuralları ise bambaşka ilişki ve iletişim tarzları ortaya çıkarmıştır (Hollingshead, 2001). Sözgelimi mevki farklılıklarını gizlemek artık çok daha kolay olmaktadır.

2.4. Grup Düşüncesi - Group Think
Grupların aldıkları kararın, alınabilir kararlar arasında en iyisi olduğunu kim iddia
edebilir? Grup bir diğere grubla arasındaki farkı aşırı derecede abartıp, kendisini kutuplaştırdığı zaman aldığı kararların kurbanı haline düşme ihtimali artmaktadır. Bir başka ifade ile
hatalı ya da yanlış kararlar alma ihtimali artmaktadır. Janis (1972,1982) aşırı derecede kutuplaşan grupların düştükleri bu duruma grup düşüncesi (group think) adını verir. Kutuplaşmış gruplarda üyeler son derece mantıklı, tecrübeli ve iyi eğitimli olmakla birlikte, herhangi
bir karar alma sürecine girdiklerinde mantıksız kararlar alabilmektedirler. Bu durum Janis’e
göre (1972,1982) grup halinde düşünmenin varlığına işaret etmektedir. Janis grup halinde
düşünme sürecini gösteren beş özellik belirlemiştir:
•

Karar veren grup fazlasıyla birbirine bağlıdır.

•

Grup dışından gelen her türlü malumat tipik bir şekilde aşağılanmaktadır.

• Karar veren üyeler kendi fikirlerine alternatif olabilecek başka fikirleri nadiren sistematik bir şekilde tartışır.
•

Grup sık sık, acele alınması gereken kararların baskısı altındadır.

• Grup hemen hemen her zaman fazlasıyla yönlendirici vasfa sahip bir lider
tarafından yönetilmektedir.
Janis’e göre grup içersinde bu beş özellik kuvvetli bir uyum gösterme baskısı yaratmaktadır (1972,1982). İşte bu onay arama eğilimleri, ‘yanlış’ kararlara veya uygun terimiyle grup halinde düşünmeye yol açmaktadır.
Grup halinde düşünmenin sebepleri nelerdir? Janis’in verdiği çeşitli sebepleri genel
olarak şu başlıklar halinde özetlemek mümkündür (1972,1982).
Birinci olarak; üyelerinin, gruplarının doğru kararlar alacağına dair tartışmasız bir
inancı vardır. Bu inanç üyelerin, grupta alınan kararın ahlakî ne gibi sonuçlar doğuracağını
pek dikkate almamalarına yol açabilmektedir.
İkinci olarak grubun kendisi üyeleri üzerinde bir baskı aracı haline girmiştir. Birbirine fazlasıyla bağlı grup üyeleri, sözbirliği ile sağlanan görüşe uyulması için birbirine baskı
yapar ve sapanlara da grubun kendisinden beklenilenin bu olmadığını hissettirir.
Üçüncüsü, grup içinde ortaklaşa alınan karardan sapan üyelerin; kendi kendilerini
sansür ederek, farklı düşüncelerini grup içinde beyan etmeme halleridir. Kısacası susmalarıdır. Farklı düşünce ve fikirleri de olsa toplantı esnasında bunu söylememektedirler.
Dördüncü olarak grup üyeleri aldıkları kararın yegâne geçerli karar olduğu yanılgısı
içinde olmalarıdır. Dolayısıyla alınabilecek muhtemel başka kararlar göz ardı edilir.
Bütün bu sayılan özellikler ve faktörlerden yola çıkarak Janis’in (1972,1982)
çizdiği manzarayı tasvir edecek olursak: Bu grubun üyeleri dışardan gelen ve gelecek olan
bütün etkilere karşı kapılarını kapamış, bağlılık ve beraberliği çok yoğun yaşamaktadır. Bu
sebeple grup normatif açıdan ‘doğru olan’ görüş üzerinde hızla birleşmekte ve buna rakip
her türlü fikrin veya grubun değersizliğini ön planda tutmaktadır. Grup halinde düşünme
süreciyle, ortaya çıkan kararın hatalı olması arasındaki bağlantı her zaman için bu sebep ve
özelliklere bağlanmayabilir. Araya giren başka faktör veya faktörler ortaya çıkacak olan kararın hatalı olmasını engelleyebilir. Ama bununla birlikte diğer şartlar sabit tutulduğunda
genellikle yukarıda gösterilen sebepler, çeşitli zaaflar taşıyan güçsüz kararların hatalı sonuçlarına yol açabilir.

1. Tablo: Grup düşüncesinin sebepleri, belirtileri ve sonucu

Sebepler

Grup fazlasıyla birbirine bağlı
Grup dışından gelen malumat ve etkiye karşı kapalı
Yönlendirici lider
Alternatif fikirler nadiren tartışılıyor
Zaman baskısı altında kararlar almak
zorunda

Grubun doğru karar aldığına tartışmasız inanıyor
Belirtileri Grup üyelerinin alınan karar için birbirlerine baskı yapmaları
Ortak karardan sapan fikirlerin beyan edilememesi
Alınan kararın alınabilecek yegâne karar olduğunda ısrar etmek
Diğer grubu ve üyelerini stereotipik bir
algıyla seyretmek

Niteliksiz karar alma işlemi
(Başarı şansı düşük, istenen sonuçlar
nadiren elde edilir)

Grup halinde düşünmekten nasıl kaçınılabilir?. Kararları tek bir kişinin alması bir
çözüm olabilir mi? Janis böyle bir çözümün pratik açıdan avantajlı olmadığını ifade eder.
Her şeyden önce ahlaki ve siyasi açıdan böyle bir gücü tek bir kişide toplamak yanlıştır.
Orta derecede bir karmaşıklık taşıyan herhangi bir meselede dahi çözüm için birden fazla
kişinin kapasitesi gerekmektedir. Grubun hedefine varmasını kolaylaştıran en önemli özellik
iş bölümünün yani rollerin dağıtılmasıdır. Kişisel fikirlerin bir araya getirilmesi, tek bir kişinin, eğer kontrol edilmez ise mutlaka zararlı olabilecek önyargılarını, kişisel eğilimlerini
ortadan kaldıracaktır. Son olarak grubun sağladığı özdeşleşme, bağlılık ve kimlik sayesinde
elde edilen motivasyonel kazançları tek bir kişide bulmak mümkün olmayabilir. Dolayısıyla
mesele grup halinde düşünmenin sağladığı üstünlüklerin verdiği zararları en aza indirerek
nasıl artırılabileceği sorusuna cevap aramaktır.
Janis’e göre (1972,1982) grup halinde düşünme sürecinde üyelerin onay arama, uygunluk arama eğilimlerine karşı bir mücadeleye girilmesi şarttır. Bunun yolu ise grup liderlerinin kendi tercihlerini açıkça belirtmekten kaçınıp daha nötr bir rol oynamalarından geçmektedir. İlaveten liderin, grupta azınlıkta kalan görüşlerin dile getirilmesi için cesaret vermesi, grubun tartışma esnasında çok çeşitli ve geniş yayılımlı alternatifleri fark etmesine
yardımcı olur. Bu noktada Janis (1972,1982), grup tartışması sırasında, grubun tercihi olarak

görülen görüşü zıt bir açıdan değerlendiren, gruptan bağımsız birtakım uzmanların ‘şeytanın
avukatlığı’ rolünü oynamalarının, hatta bu rollerin oynanmasının bir norm haline sokulmasının çok yerinde olacağını savunur. Fakat bu rolü oynayacak olanların grubun dışından ve
herhangi bir statü işareti taşımaması gerekir. Bu çarelerin kullanılması durumunda grup üyelerinin çok daha etkili bir şekilde davranarak hatalı kararlardan kaçınabilecekleri ortadadır.
Nitekim Kennedy Küba çıkartması kararını aldığı aynı grupla bu sefer Sovyetlerin Küba’ya
füze yerleştirmesi ile ortaya çıkan krizde nasıl bir diplomasi takınılması gerektiği kararını
bu çareleri uygulayarak almış ve sonunda Küba’da bu füzelerin yerleştirilmesini engelleyebilmiştir. Ruslara karşı ne gibi bir diplomasi uygulanması gerektiği ile ilgili toplantılarda
lider olarak üyelerin fikirlerini açıkça söylemeleri için onları cesaretlendirmiş hatta bazı kereler toplantılara katılmayarak azınlıkta kalan görüş ve fikirlerin rahatlıkla konuşulmasına
fırsat tanımıştır. Kendisinin katılmadığı toplantılara şeytanın avukatlığını yapması için o
sırada başsavcı olan kardeşi Robert Kennedy’i toplantıya sokmuştur. Robert Kennedy katıldığı toplantılarda bütün vaktini kendisine iletilen her görüşü pervasızca, sakınmadan en ince
noktasına kadar eleştirerek geçirmiştir.
Janis’in grup halinde düşünme süreçleriyle ilgili bütün verileri, bu toplantılara katılan görgü şahitlerine ve tarihî belgelere dayanmaktadır. Doğal olarak bu verilerin kaçınılmaz bazı sınırlılıkları vardır. Görgü şahitleri olayın bir kısmını anlatıyor ya da bilerek, kasıtlı bir şekilde tümünü aktarmıyor olabilir. Fakat Janis’in bu teorisini kısmen de olsa test
eden laboratuar ve alan çalışmaları vardır. Sözgelimi grup halinde düşünmenin etkisini
azaltmada liderin takındığı tavrın önemli olduğu Flowers (1977) tarafından doğrulanmıştır.
Flowers birbirine bağlılıkları az ve çok olan grupları, üyelerini yönlendirmeyip katılımcı bir
rol oynayan lider veya doğrudan yönlendirici iş yönelimli liderlerle eşleştirmiştir. Bu dört
ayrı deneysel gruba, oldukça hassas fakat o derecede de acil bir personel istihdamı meselesini çözmek zorunda kalan bir okul idare komitesi rolünü oynamaları görevini vermiştir. Bu
gruplar önerdikleri farklı çözüm sayılarıyla, karara varmada göz önünde bulundurdukları
olgu sayıları üzerinden değerlendirmeye tutulduklarında birbirine bağlılığın hiçbir etkisi olmadığı görülmüştür. Ama diğer taraftan açık davranan, yönlendirici olmayan liderlerin olduğu grupların diğer gruplara göre daha fazla sayıda olguyu göz önünde bulundurdukları ve
daha fazla sayıda çözüm önerisi getirdikleri bulunmuştur. Liderlik tarzı ile ilgili aynı sonuçları elde eden Vinokur ve arkadaşları (1985) yaptıkları alan araştırmasında ayrıca alınan
kararın kalitesinde tartışılan malumatın içeriğinin de önemli bir rolü olduğunu ifade etmişlerdir. Yine Janis’in teorisinin aksine birbirine bağlı olmanın önemli bir etken olmadığı görülmüştür.

Uygulama
Dahil olduğunuz herhangi bir grubu düşünün. Karar almak üzere bir toplantı yaptığınızda karar aşamalarını, üyelerin karşılıklı ilişkilerini, liderle ilişkileri ve çıkan kararın
neticelerini Janis’in ortaya koyduğu grup düşüncesinin özellikleri üzerinden tekrar gözden
geçirin.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Geçen zamanla birlikte üyeler birbirinden farklılaşır ve bu farklılaşmış ilişkiler
değişmez bir düzenlilik içersinde karara oturur ve grup yapısı ortaya çıkar.
• Grup yapısı içinde mevki ve roller hiyerarşik bir düzen gösterir ve karşılıklı şekilde birbirine bağlıdır. Roller ve mevkiler grup içindeki kişilerin davranış kalıpları değildir, bu kişilerin işgal ettikleri durumlarla birleştirilmiş davranış kalıplarıdır.
• Grup içinde bazı kimseler diğer üyelere göre daha yüksek bir yerdedir, diğer
üyelere göre bu üyelerin değer veya prestijleri onların sosyal mevkileridir.
• Norm, bir sosyal birimin üyeleri için kabul edilebilir ve edilemez olan tutum ve
davranışların yayılımını tarif eden bir değerler ölçeğidir.
• Roller arası farklılaşmadan kastedilen bu farklı beklentilerin varlığıdır.
• Grup içinde en fazla güç ve mevkiye hükmeden grup üyesi liderdir.
• İletişim ağının; grup performansını, üyelerinin grupta olmaktan ve yaptıkları işten tatmin oluşlarını nasıl etkilediği önemlidir.
• Grup düşüncesi grup dışardan yalıtıldığında, birbirine çok fazla bağlı hale girdiğinde, zaman baskısı olduğunda, yönlendirici bir lider olduğunda, alternatif fikirler göz
ardı edildiğinde ortaya çıkabilmektedir.

Bölüm Soruları
1. Roller ve mevkiler grup içindeki belli kişilerin …….. değildir.
2. Mevki ile rol arasındaki farkı yaratan nedir?
3. Mevki farklılığının ayrılanlar ve yeni gelenler dışında değişebilir olma sebebi
nedir?
4. Beklenti durumları teorisine göre mevki ne zaman ortaya çıkar?
5. Spesifik mevki özellikleri neye dayanır?
6. Norm nedir?
7. Rollerin grup içinde işlevlerini sıralayınız?
8. Rollerin ayrışmadığı bir grupta ne olabilir?
9. Tekerlek tipi iletişim şeklinde, bilgi, …. toplanır.
10. Grup düşüncesinin belirtileri nasıl anlaşılır?

CEVAPLAR
1. davranış kalıpları
2. mevki pozisyonunun taşıdığı değerdir.
3. Grubun kendini algıladığı gruplar arası çerçevenin değişmesidir.
4. Mevki, işbirliğini gerektiren bir iş üzerinde çalışan gruplarda ortaya çıkmaktadır.
5. Grubun üstlendiği işin tamamlanması ile doğrudan ilgili kabiliyetlere veya maharetlere dayanır.
6. Norm, bir sosyal birimin üyeleri için kabul edilebilir ve edilemez olan tutum ve
davranışların yayılımını tarif eden bir değerler ölçeğidir.
7. Grup içinde iş bölümünü sağlıyor olması; grubun varlığına düzen getirmesi;
bize kim olduğumuz, bir başka ifade ile kendimize ait benlik tarifimizi şekillendirir.
8. Kaos

9. haber merkezde
10. Karar veren grup fazlasıyla birbirine bağlıdır.Karar veren grup fazlasıyla birbirine bağlıdır; grup dışından gelen her türlü malumat tipik bir şekilde aşağılanmaktadır;
karar veren üyeler kendi fikirlerine alternatif olabilecek başka fikirleri nadiren sistematik bir şekilde tartışır; grup sık sık, acele alınması gereken kararların baskısı altındadır;
grup hemen hemen her zaman fazlasıyla yönlendirici vasfa sahip bir lider tarafından
yönetilmektedir.

3. III. GRUPLAR: LİDERLİK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Liderlik: Kişilik Özellikleri
Liderlik: Ortam
Liderlerin Davranışları
Etkin/Durumsal Liderlik Modeli - Fiedler
Dönüştürücü-Karizmatik Liderlik
Sosyal Kimlik Teorisi

Anahtar Kavramlar
Lider
Karizmatik lider
Dönüştürücü lider
Durumsal lider

Giriş
Gruplar birbirinden yapısı, amacı, kaç kişiden olduğu gibi çok çeşitli boyutlarda
büyük ölçüde farklılaşmaktadır. Ayrıca, grup içinde yaşanan beraberlikte, uyguladıkları
normlarda, rollerin dağılımında da farklılıklar göstermektedirler. Ama bununla birlikte,
grupların hemen hemen hepsinde eşit olmayan bir güç ve etki dağılımı vardır, grubun içinde
bazıları yol gösterirken diğerleri onları takip eder. Liderlik, ister demokrat lider olsun, ister
otoriter lider olsun, bütün sosyal gruplarda temel bir yapıdır. Bu sefer ele alacağımız konu
her araştırmacının (ve siz okuyucunun da) ilgisini çeken, grup içinde en üst mevkiye çıkan
liderin özellikleri.

3.1. Liderlik
Grup içinde en fazla güç ve mevkiye hükmeden grup üyesi liderdir. Liderin grubun
üyeleri arasında hem mevkisi hem de davranışları, diğer üyelerden farklıdır. Lider grubuna
rehberlik eder, grubun davranışını kolaylaştırır. Takipçileri ise liderlerinin tekliflerini ve fikirlerini çoğu zaman kabul eder ve grubun hedefine ulaşmasında yol göstermesini bekler.
Forsyth (1983), lider ile takipçileri arasında üst üste gelen bir ilişki olduğunu öne sürerken,
Berkowitz (1986) bu ilişkinin grup bağlamı içersinde düşünülmesi gerektiğini savunur.
Grup içinde yüksek mevkide bulunan üyelerin önemli bir özelliği, grup içinde fikir
ve faaliyetleri başlatan kişiler olmalarıdır. Grup üyelerinin davranışlarını değiştirmede liderler belli ölçülerde bir etki sahibidirler. Sosyal etki üst üste binen bir süreç olduğu için,
lideri karakterize eden özelliğin daha ziyade gruptaki diğer üyeleri etkileyebilmesi olduğu
söylenebilir (Brown, 1990). Şerif’in yaz kampı araştırmalarından birinde grubun bir başka
grupla arasında rekabet kızıştığında, bu yeni ortam grupta çözülmesi gereken yeni meseleler
ortaya çıkarmıştı. Bu sebeple grup yeni bir liderin bulunması gerektiğini hissederek, eski
liderlerini değiştirme yoluna gitmişti. Laboratuvar çalışmalarında da farklı görevler için
farklı kişilerin lider olarak seçildiğini gösteren veriler vardır (Brown, 1990).
Liderlerin nasıl yol gösterdiğini, belli bir ortamda kimin lider olabileceğini etkileyen faktörlerin neler olduğunu, liderliğin sosyal sonuçlarının neler olabileceğini anlama
çabası, sosyal psikolojide birbirinden farklılaşan değişik teori ve yaklaşımlar ortaya çıkarmıştır. Şimdi bu yaklaşımları ve liderlik konusundaki açıklamalarını kısaca ele alalım.

3.2. Liderlik: Kişilik Özellikleri veya Büyük Adamlar Teorisi
Herkesin aklındaki soru, sosyal psikologların da cevabını aradıkları soru, lideri başarılı kılan özelliklerin neler olduğudur. 1950’lere kadar oldukça popüler olan kişilik
özellikleri yaklaşımı, liderlerin kendilerini diğer insanlardan farklı kılan belli birtakım vasıflara sahip olduğunu ileri sürmekteydi. Bu görüşe göre gelmiş geçmiş bütün liderlerin paylaştıkları vasıflar, onları lider konumuna çıkartan vasıflardır. Halkları üzerindeki etki gücüne, bu vasıfları sayesinde sahip olmuşlardır. Sosyal psikologlar artık liderliğin doğuştan
geldiğine inanmadığı için çocuklukları, yetiştirilme şartları gibi niteliklerin yanı sıra, kendine güvenleri, hitabet özellikleri, zeka düzeyleri, hâkimiyet kurma arzuları gibi kişilik
özelliklerini de incelemişlerdir. Ama elde edilen sonuçlar birbirini tutmamıştır, liderlikle
kişilik özellikleri arasında oldukça düşük düzeyde bir ilişkisellik/ korelasyon çıkmaktadır
(Stogdill,1974; Yukl, 1981). Yine de bu teoriyi karizmatik liderlik başlığı altında yeniden
düşünmeniz yerinde olacaktır.

3.3. Liderlik: Ortam Yaklaşımı
Bir diğer yaklaşım ise lideri ortamın çıkardığını öne süren yaklaşımdır. Belli bir
çerçevede en etkili lider, o çerçeve içersinde grubunu hedeflerine ulaştırmak üzere en iyi

şekilde donatılmış kişidir. Başka yerde başka bir kişi lider olarak ortaya çıkabilir. Bu yaklaşıma göre grubun başarısında liderin önemli bir rolü vardır ama liderlik kişinin kendi değişmez özelliği değildir. Ortam değiştikçe farklı tipte liderlik özelliklerine ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla değişen ortam grupta yeni talepler ve ihtiyaçlar ortaya çıkaracaktır. Bu taleplere
cevap verebilen,yeni hedeflerine ulaşmasında gruba yardım edebilecek ya da bizzat ulaştıracak en iyi kişi en etkin lider olacaktır. Nitekim Şerif’in yaz kampı araştırmalarından birinde grubun bir başka grupla arasında rekabet kızıştığında, grubun içinde çözülmesi gereken yeni meseleler ortaya çıkarmıştı. Bu sebeple de grup yeni bir liderin bulunması gerektiğini hissederek eski liderlerini değiştirme yoluna gitmişlerdi. Batı politik tarihinde bunun en
iyi bilinen örneği İngiltere Başbakanı Winston Churchill vakasıdır. İkinci Dünya Savaşı esnasında başbakanlığa seçilen ve halkı tarafından çok sevilen Churchill, tartışmacılığı ve fikirlerinde inatla ısrar etmesiyle bilinirdi. Bu özellikler muhtemelen, savaş zamanında liderde
tam da görülmek istenen özelliklerdi. Ama savaş bitip İngiltere yeni dünya düzenine kendini
hazırlarken halk, bu özelliklerin yeni düzende ihtiyacı duyulan lider özellikleri olmadığını
düşündü ve hemen ilk seçimlerde bir başkasını, büyük bir oy farkıyla başbakan seçti.
Laboratuvar çalışmalarında da farklı görevlerde farklı kişilerin lider olarak seçildiğine dair veriler elde edilmiştir (Brown, 1990). Ama yine de elimizde cevaplanmamış sorular vardır: Liderler, grup üyelerine yol gösterirken tam olarak ne yapmaktadır? Etkin üretken
bir liderlik için ortam ile kişi nasıl etkileşmektedir? ve grupta lideri ortaya çıkaran süreçler
nedir?

3.4. Liderlik: Liderlerin Davranışları
Liderlik başarısında kişilik özellikleri özellikle önem taşımıyorsa belki de davranışları önem taşıyordur. Bu düşünce Lippitt ve White’ın 1943’deki araştırmalarına yön vermişti. Lippit ve White (1943) liderlik çalışmalarında ilk ve etkili araştırmaları yapanlar arasındadır. Onlara göre liderlikte liderin kim olduğundan çok liderin nasıl davrandığı önemlidir. Bu varsayımdan hareketle farklı lider tiplerinin grubun atmosferine, moraline ve başarısına yapabileceği etkiyi araştırmışlardır. Okul çocuklarının eğitim sonrası katıldıkları klüp
faaliyetlerini kullanmışlardır. Çocukları üç ayrı çalışma grubuna ayırmışlar ve haftanın belli
günlerinde toplayarak klüp faaliyetleri yaptırmışlardır. Grupların her birinin başına bir lider
konulmuştur. Bu liderler aslında araştırmacılarla işbirliği yapan kimselerdir. Bu liderler üç
farklı lider tipinde önceden eğitildikleri için, her liderin farklı tipte davranması ve buna bağlı
olarak grup yapısının da her grup için farklı olması sağlanmıştır. Buna göre otoriter lider
tipinin grup içinde kulübün faaliyetlerini düzenlemesi, grup üyelerine emirler vermesi ve
herkesi elindeki işe yoğunlaştıracak yönde davranması sağlanmıştır. Demokratik lider tipinin ise grup içinde yapılacak olan işle işle ilgili teklif beklediğini belirtmesi ve sıradan kulüp
üyesi gibi davranıp planları tartışması sağlanmıştır. Araştırmacılar bir de üçüncü bir lider
tipi belirlemişler ve adına serbest lider demişlerdir. Bu lider tipinin grup içinde herkesi kendi
başına bırakıp pek az işe müdahil olacak şekilde davranması herkesi kendi haline bırakması
sağlanmıştır.

Araştırma düzeni içinde üçe ayrılan kulüplerin her birine yukarıda üç lider tipinden
biri (işbirlikçi) yedi hafta liderlik etmiştir, daha sonra diğer lider tipi ile yer değiştirmiştir.
Liderler gruplarını iki defa değiştirmişler ve bu suretle her değişmede, kendi liderlik tarzlarını da değiştirmişlerdir. Lippit ve White’ın buradaki amacı, gruplarda gözlenen herhangi
bir etkinin liderin kişilik özelliğinden çok liderin davranışlarına atfedilebileceğini göstermekti. Nitekim bu etkiler gözlenmiştir. Demokratik liderler diğer iki lider tipinden daha çok
sevilmiştir. Bu gruplardaki hava çok arkadaşça, grup merkezli olup grup verilen işle kabul
edilebilir oranda meşgul olma eğilimi göstermiştir. Otoriter liderlerin olduğu gruplarda üyelerin daha saldırgan, lidere daha fazla bağımlı ve yapılacak işten ziyade kendileri ile meşgul
oldukları görülmüştür. Sembolik liderin olduğu gruplarda liderler oldukça sevilmekle birlikte üyeler iş yapmaktan ziyade oyun oynamışlardır. Ortaya çıkarılan işin ölçüsü açısından
da gruplar arasında farklılıklar görülmüştür. Otoriter liderin olduğu gruplar en çok çalışan
gruplar olmakla beraber bu çalışma temposu liderin bizzat bulunduğu şartlarda sürmüştür.
Lider ortamı terk ettiğinde hemen hemen hiç iş yapılmamıştır. Demokratik olarak yönlendirilen gruplar daha az üretken olmakla beraber liderin yokluğundan pek etkilenmemiştir.
Sembolik liderin olduğu gruplarda ise üretkenlik liderin odayı terk ettiği zamanlarda ortaya
çıkmıştır.
Bu sonuçlar değişik açılardan tartışmaya açıktır. Hemen ilk akla gelen itiraz, kültürün liderden ne anladığı ve ondan ne beklediğinin sonuçları etkileyebileceğidir. Sözgelimi
Hintli denekler, demokratik liderlerin davranışlarını garipsemişler, kendilerine fikir danışan
lideri demokratik olmaktan ziyade, zayıf bulmuşlardır (Sinha,1981). Türkiye’de de benzer
bir düşünce ile hareket edildiği söylenebilir, özellikle hiyerarşik ve karmaşık yapılanmaların
olduğu kurumlarda liderin, ne yapması gerektiğini bilen kişi olması beklenir. Kültürel farklılaşmanın yanında ortamın taşıdığı özellikler de dikkate alınmalıdır. Gruplar ani ve büyük
sorumluluk taşıyan kararlar alması gerektiği durumlarda sözgelimi tehlike, tehdit, zamanın
çok kısıtlı olduğu ve hemen karar alınması gereken durumlarda otoriter liderin kararlılığı
demokratik lidere tercih edilir. Bu arada doğaldır ki demokratik lider olmakla neyin işaretlendiği ve ne kast edildiği dönemin ve de araştırmacılarından kendi kültürel bağlamları son
derece belirleyici olmuştur.
Lippitt ve White’in demokratik lider ve otoriter lider arasında yaptığı ayırımı daha
sonra Bales (1950) biraz değiştirerek tekrar ortaya sürdü. Gruplarda etkileşimi incelediği
uzun dönemli araştırmaları neticesinde gruplarda iki tip liderlik rolü olduğunu öne sürmüştür. Bunlar işle ilgili uzman, sosyal duygusal uzman rolleridir. Ama Bales’e göre bu uzman
roller tek kişide aynı zamanda bulunmaz. Daha ziyade bu roller farklı kişiler arasında geçiş
yapar. İşle ilgili uzman rolü diğerine göre daha üstün lider konumundadır. İşle ilgili uzman
olarak ortaya çıkan kişi, grubun o sırada uğraştığı işteki performansına yardım etmede en
iyi şekilde donatılmış kişi olarak algılanır. Bu tipteki kişilerin davranışları kolaylıkla ayırd
edilebilmektedir. Grubun faaliyetlerine en büyük oranda katılan kişi olma eğilimindedirler.
Davranışları özellikle işle olan etkileşim kategorileri üzerine yoğunlaşmıştır, fikirler üretir,
yönlendirme tekliflerinde bulunur. Diğer taraftan duygusal sosyal uzman grup üyelerinin

duygularına dikkat sarf etmekte ve bunlara cevap vermek için daha çok zaman harcamaktadır.
Bazı gerçek hayattaki gruplar üzerinde yapılan gözlemler bu iki lider rolü kavramını destekleme eğilimindedir. Bales teorisinde iş ve duygusal sosyal yönelimleri iki uçlu
bir kutuplaşma olarak ele almıştır. Ama Ohio eyaleti liderlik çalışmaları adlı program
(Fleishman, 1973, Stodgill, 1974) çerçevesinde yapılan araştırmalar, bu kutuplaşmaların birbirinden bağımsız boyutlar olarak ele alınmasının yerinde olacağını savunmaktadır. Buna
göre bu iki faktör, Bales’in beklediği üzere tersine ilişkili bir durumda olmayıp, geniş bir
şekilde birbirini kesen iki faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

3.5. Liderliği Açıklayan Teoriler: Etkin/Durumsal Liderlik Modeli
- Fiedler
Biraz sonra ilkini ayrıntılı şekilde ele alacağım model ile daha sonra kısaca aktaracağım ikinci teorik model, etkin ya da durumsal teoriler olarak bilinirler. Belirli bir lider
tipinin ya da liderlik stilinin etkili olmasının ortamın özelliklerine bağlı olup olmadığını
modelde merkez noktaya yerleştirirler. Bu sebeple değişik tipte gruplarda sözgelimi bir bale
grubunda, bir polis ekibinde ya da askeri bir takımda ya da bir yönetim kurulunda liderin
etkinliği birbirinden farklılaşır farklı stiller gerektirir.
Fiedler (1965,1971,1981) çok çeşitli nitelikte gruplardan elde ettiği verilerde bazen
iş yapısına yönelik liderliğin etkili olurken, bazı ortamlarda da duygusal sosyal liderlerin
başarılı olduklarını gözlemiştir. Dolayısıyla grubun ne tip bir grup olduğu önemlidir. Bir
bale grubu mu yoksa karar verme aşamasındaki bir yöneticiler grubu mudur yoksa bir özel
tim midir? Bütün bunlar grubun hedefine ulaşmasında lider tipini değiştirebilir. Nitekim Fiedler’in etkin durumsal liderlik teorisine (contingency theory) göre duygusal sosyal liderlik ya da işe yönelik liderlik tarzlarının etkin olabilmesi, grubun içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanan faktörlere bağlıdır.
Bu sebeple Fiedler, iki lider tipinin yanı sıra hangi lider tipi için hangi grup ortamının uygun olduğunu belirlediğine inandığı üç faktör tanımlar.
1) En önemli faktör lider-üye ilişkileridir. Lider ile grup üyeleri arasındaki duygusal ilişkilere dayanır. Kendisine duyulan bağlılık, inanmışlık ve grubun ona olan duyguları liderin yapacağı işlerin, kolaylıkla yapılabilecek işler olarak algılanmasına yol
açar.
2) 2)İşin yapısı ikinci en önemli faktördür. Grubun yaptığı işin iyi yada zayıf yapılandırılma derecesini gösterir. Grup hedefini iyi ve açık bir şekilde tarif etmiş, belirginleştirmişse, bu hedefe varmada neyi nasıl yapacağını açıkça belirleyebilmişse bu işin

üstesinden rahatlıkla gelebilir. Ama grup, hedefini açıkça ortaya koyup tarif edememişse, belirginleştirmemişse, neyi nasıl yapacağını da iyi formüle edemez, işin beklenmedik bir dizi sonuçlarına maruz kalabilir.
3) 3)Lider mevkisinin sahip olduğu gücün düzeyidir. Yani liderin takipçileri üzerinde ne derece güce ve otoriteye sahip olduğudur.Liderin yaptırım ve mükafatlandırma
gücü olabilir, belli bir düzeyde otorite kullanabilir. Bunun tersine pozisyonu zayıf olabilir, yeteneği az olabilir veya grup üyeleri üzerindeki etkisi zayıf olabilir.
Şimdi her üç faktörde her bir liderlik ortamının yüksek veya düşük olarak tarif edilebileceğini düşünün. Bu durum sekiz uygunluk kombinasyonu ortaya çıkarır. Bunlar iyi
lider-üye ilişkisi, belirgin iş yapısı ve kuvvetli güç pozisyonu ile kötü lider-üye ilişkisi, belirgin olmayan iş yapısı ve zayıf güç pozisyonu arasında bir yayılım gösterir.
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Fiedler’in lider-üye ilişkisinin, işin yapısının ve gücün işlevi olarak sekiz kategorili ortam kontrol ölçeği

Fiedler en önemli unsur olarak lider-üye ilişkisini görür ve işin yapısı ile gücün
bunun ardı sıra geldiğini öne sürer. Strube ve Garcia (1981) ve daha sonra Schriesheim,
Tepper ve Tetrault (1994) teori ile ilgili yapılmış araştırmalardan elde edilen verilerin meta
analizinde, Fiedler’in teorisini yüksek düzeyde destekleyen sonuçlara varmışlardır. Bu sonuçlara göre yüksek duygusal sosyal liderler, yüksek ya da düşük ortamsal kontrolün olduğu
durumlardan çok ortalama bir düzeyde olduğu durumlarda daha yüksek grup performansı
elde etmektedir. Buna karşılık işe yönelik liderlik puanı yüksek olanlar ise ortamsal kontrolün yüksek ya da düşük olduğu ortamlarda daha yüksek grup performansı elde etmektedir.
Fiedler’in teorisinin alana getirdiği en önemli katkı liderliğin bir ideal kişilik tipinin
olmadığı düşüncesini alana yerleştirmesidir. Farklı liderler ortama bağlı olarak daha etkili
veya daha az etkili olabilmektedir. Ama destekleyici delillere karşın Fiedler’in teorisindeki
eksiklik, liderliğin dinamik cephesini göz ardı etmiş olmasıdır. Kişiyi bir grup içinde liderliğe çıkartan veya liderlikten indiren süreçler göz ardı edilmiştir.
İkinci etkin/durumsal liderlik teorisi yörünge-hedefi(path-goal) teorisidir (House,
1996). Bu modele göre liderin esas işlevi takipçilerini; hedeflerine ulaşmalarına yardım edecek yörüngeyi-yolu açıp, netleştirerek motive etmektir. Bu model liderlikte, yapılandırıcı
lider (structuring- iş yönelimli faaliyetlere yönlendiren lider) ve düşünceli lider (takipçilerinin kişisel ve duygusal ihtiyaçlarına hitap eden lider) olmak üzere iki ayrı davranış tipi
ayırd eder. Takipçilerin hedefler konusunda ve o hedeflere nasıl ulaşacakları hususunda belirsizlik yaşadıkları durumlarda yapılandırıcı davranışlar sergileyen liderin etkili olma düzeyi en üst düzeye çıkmaktadır. Sözgelimi grup içinde yapılacak iş yeni, değişik ya da müphem olduğunda yapılandırıcı davranışlar sergileyen bir lider grubu üst noktalara taşıyabilmektedir. Ama tersine yapılacak işler açık ve net ise kısacası bilinen işler ise bu gibi liderler
pek etkili olamamaktadır. Ters tepebilmektedir. Bu gibi durumlarda düşünceli lider tipleri
daha etkili iş çıkarabilmektedir özellikle de yapılacak işler sıkıcı ve rahatsız edici ise. Ama
tabii grup üyeleri halihazırda hedefe kilitlenmiş ve motive halde iseler bu sefer düşünceli
liderin davranışları grup içinde gereksiz ve dikkat dağıtıcı olabilmektedir.

3.6. Liderliği Açıklayan Teoriler: Etkileşimsel (Transactional) Liderlik
Etkin durumsal liderlik teorileri liderliğin hareketliliğini modellerine dahil etmemiştir, başka bir ifade ile statik teorilerdir. Halbuki liderler ve takipçileri birbirlerine destek
ve doyum sağlar. (Messick, 2005). Modellerin liderliği statik ele almasının ortaya çıkardığı
eksiklik etkileşimsel (transactional) liderlik modellerle giderilmeye çalışılmıştır. Bu modeller liderliği bir alışveriş süreci olarak ele alır. Aralarında en iyi bilineni lider-üye alışverişi teorisidir (Graeu ve Uhl-Bien,1995; Sparrowe ve Liden, 1997). Liderler bireysel astlarıyla alışveriş ilişkisi kurmuştur. Bu alışveriş yüksek ya da düşük kalitede olabilir. Yüksek
kalitede alışveriş ilişkisi karşılıklı güven, saygı ve mecburiyetlere dayanır. Diğeri ise resmi
bir iş akdi sözleşmesine dayanan mekanik bir ilişkidir. Yüksek kalitede ilişkinin olduğu or-

tamlarda liderler astlarına taraf olurlar ve maddi manevi bir çok kaynak aktarırlar. Bu sebeple ilişkileri resmi iş sözleşmelerinin ötesine geçer; sözgelimi lider astlarına desteğini
gösterir ve alt yönetimde daha büyük özerklikler sağlar. Grubun ve liderin hedeflerini benimsemeleri için motive eder. Düşük kalitedeki ilişkide tahmin edilebileceği üzere astlar
liderin hedeflerini basit bir şekilde uyarlar, bu hedefleri kendi hedefleri haline sokmak gibi
bir niyet ya da teşebbüsleri olmaz.
Etkili bir lider takımında yüksek kaliteden ilişkiler geliştirir. Yüksek kalitedeki ilişkiler de astların rahatlığını ve iş icraatlarını artırır ayrıca gruba olan bağlılıkları ve dahil
olma hisleri yüksek olur. Ama liderler her zaman az sayıdaki astlardan oluşan grup ya da
takımları idare ediyor değildir. Aksine çoğu zaman liderler çok fazla sayıda astın bulunduğu
büyük ölçekli grupların başındadırlar bu da onların tüm astlarla yüksek kalitede ilişkiler geliştirmesine engel olur. Bunun yerine kişiler arası enerji yükünü büyük ölçüde verebileceği
ve diğerlerine pek de kişisel düzeyde muamele etmeyecek astlardan bazılarını seçmesi daha
etkili olacaktır.

3.7.Liderliği Açıklayan Teoriler: Dönüştürücü-Karizmatik Liderlik
Etkileşimsel liderliğin karşısına dönüştürücü liderliği koymamız mümkün. Dönüştürücü liderlik kavramının yönetim ve organizasyonel psikolojide yeri bir başkadır (Antonakis ve House,2003).
Bütün liderler, kendilerini izleyen grupların davranışlarını bir dereceye kadar değiştirebilir. Etkileşimsel liderler takipçilerinin menfaatlerini kendine çeker, böylelikle kendine bağlamış olur. Dönüştürücü liderler ise gruplarını gerçekten dönüştürmek arzusundadırlar. Takipçilerine bir vizyon verir ve bu vizyonun peşinden gitmek üzere daha fazla
çalışmaya ikna eder. Dönüştürücü lideri takip eden grupların yaptıkları işler, yani grubun
icraatı diğer gruplardan çok yüksek düzeydedir (Judge ve Bono, 2000). Dönüştürücü liderin
amacı, takipçilerinin tutkularını yükseltmek, kabiliyetlerini artırmaktır; daha iyi bir zihniyet
ve daha iyi bir uygulama geliştirmelerine yardım etmek üzere temel düşünce sistemlerine
meydan okur, bir enerji ve kaçınılmazlık duygusu sağlar (Bass ve Riggio, 2006). Bu gibi
liderler, takipçilerinin düşünme ve davranma tarzlarını değiştirirler. Ama kendini takip
edenlerin sadece davranışlarını değil, inanç ve tutumlarını değiştirebilme yeteneğine de sahiptirler. Takipçilerini kendileriyle ve vizyonlarıyla özdeşleştirecek şekilde, gruplarını, takımlarını, organizasyonlarını kimliklerinin bir parçası olarak benimsemelerini ve
özdeşleşmelerini sağlayacak şekilde onlara ilham verir, telkinde bulunurlar (Hogg ve van
Knippenberg, 2003).
Karizma, dönüştürücü liderliğin başrolündedir. Dönüştürücü olabilmeleri için liderlerin çekici, albenili olması gerekir. Karizmatik liderlerin beş önemli kişilik boyutundaki
nitelikleri en üst düzeydedir. Karizmatik liderler dışa dönüktür, anlaşmaya yatkın ve zihnen
yeniliklere açık kişilerdir (Judge ,Bono; Ilies ve Gerhart, 2002). Bir vizyonu vardır yani

ileriyi görebilir takipçilerine cazip hedefler koyup onları harekete geçirebilir. Grubun varması gereken noktanın ne olduğunu değil nasıl varılacağını açık seçik belirtmesi, daha fazla
risk alması, kendine ve gruba güven duyması, onları önemsemesi önde gelen stratejilerdir.

3.8. Liderliği Açıklayan Teoriler: Sosyal Kimlik Teorisi
Daha önceki bölümde anlattığım sosyal kimlik teorisi liderlik sürecini ve grubun
liderleri ile olan ilişkilerini oldukça farklı açıdan ele alır (Hogg, 2001; Hogg ve van Knippenberg, 2003; Hogg ve Vaughan, 2007). Teoriyi kısaca hatırlayacak olursak gruplar insanlara birer sosyal kimlik sağlar; onlara kim oldukları, nasıl davranmaları gerektiği ve başkalarının onlara nasıl davranması gerektiği duygusu verir. Grupların bir boşlukta var olmadıklarından, her zaman bir diğer grupla ilişki içinde olduklarından, bu etkileşim ve ilişkilerin
bir yerinde bazı zamanlar bu grup ve üyelerine sağladığı sosyal kimlik, grubun üyeleri için
daha ön plana çıkar ya da önemli hale gelir. Bu gibi karşılaşmalar ve kimliklerin daha önemli
olduğu durumlarda insanlar grubun normları hakkında daha fazla şeyler bilmek isterler, grup
halinde hareketlerine rehberlik edecek, yol gösterecek bir prototip (esas model) ararlar. Grubun niteliklerini en fazla ve en iyi kendisinde toplayan üye prototipe en uygun üyedir, grubun dikkat odağıdır ve saygı duyulan kişisidir. Oldukça da etki sahibidir bu sebeple ya halihazırda liderdir ya da liderliğe aday olabilir. Bu kişiler grubun idealdeki normlarını kendinde toplayan ya da toplama potansiyeli olan üyelerdir. Bu sebeple prototip bir üye olmayan sıradan üyelere göre bu kişilere daha fazla güven duyulur. Bu arada doğaldır ki grubun
normatif kurallarını kendi sosyal kimliğinde en fazla temsil etme vasfına sahip bir lider,
daha az temsil etme vasfına sahip olabilecek diğer bir lidere göre yenilikçi davranabilmektedir. Prototipik olmayan liderler ise grubun güvenini kazanmak için aksine grubun normatif
yapısı içinde kalmak ve konformist olma durumundadır.
Burada önemle hatırlatmak ve tekrar etmek isterim ki prototip grubun normlarının
idealdeki algısıdır. Sözgelimi Beşiktaş takımını tutanların Beşiktaşlı olma ile ilgili bilişsel
dünyalarında bu grup üyelikleri ile ilgili çizdikleri ideal Beşiktaşlı tipinden bahsediyorum.
Bu bir algıdır. Sosyal kimlik teorisi grup kimliklerinin bilişsel düzeyde bir algı meselesi
olarak yaşandığını iddia eder. Bu sebeple bu takım taraftarlarının ‘Beşiktaşlılığı’, kendi dünyalarında algıladıkları diğerleri ile algı düzeyinden paylaştıkları bir‘Beşiktaşlı’ sosyal kimliğidir. Bu sebeple algı dünyamızda paylaştığımız ortak sosyal kimliğimizin (Biz kategorisi)
ortak benzerliklerini en iyi temsil eden prototipiktir. Sözgelimi Çarşılı bu anlamda Beşiktaşlılığın protipik üyeliğinin bir örneği kabul edilebilir.
Gruplar arası ortamda grupların önemi arttıkça ya da grup kimliği ön plana çıktıkça
grup üyeleri grupları ile daha fazla özdeşlemeye başlar. Böyle durumlarda grubun prototipikliği etkin bir liderliğe zemin teşkil etmeye başlar. Prototipikliği kendinde en iyi topladığı
görülen lider seçilir.

Gruplar arası ilişkilerde grubun kimliği ön plana çekildiğinde bu prototipik liderlerin grupları üzerinde etkileri, protipikliği daha az ya da düşük olanlara göre daha fazla olabilmektedir çünkü:
1. Grubun vasıf ve niteliklerini kendinde barındırırlar.
2. Etkinin hedefi değil kaynağı olarak olarak görülürler.
3. Üyelerin davranışlarını hizaya çektikleri liderlerdir.
4. Sevilirler, popülerdirler, nitelikleri sosyal etkilerini artırır (Hogg, 1993)
5. Kimlikleri ve kaderleri, grubun kader ve kimliği ile birbirine çok yakından
bağlı görüldüğünden güvenilir kişilerdir.
6. Bu güven sayesinde bu gibi liderler grubun normlarının dışına çıkabilmekte
gruplarında yenilikler yapabilmekte, dönüştürücü olabilmektedirler.
7. Öyle görünmese bile gruplarının menfaatine en fazla uyacak yönde hareket
ederler, hareket etme meşruluğu taşırlar (ileriyi görebilme, vizyon).
8. Bu liderlerin karizmasını grup üyeleri inşa etmektedir. Grup liderlerinin kişiliklerine, konumlarını ilerisi için güçlendirmelerine olumlu eylemler atfederler (Haslam
ve Platow, 2001).
9. Bu liderler konumlarını prototipik oluşlarını yöneterek korurlar. Kendi merkezi
konumunlarını korumak ya da yükseltmek için iletişim kurarak, konuşarak gruplarına
bir prototip inşa edebilirler ya da gruplarının prototipini değiştirip yeniden bir prototip
inşa edebilirler. Hogg ve Tindale (2005) buna ‘norm konuşması’ adını verirler.

Uygulamalar
Tipik bir örnek olarak Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ele alın. Bu üç lider hakkında bildiklerinizi, haklarında okuduklarınıza ve sosyal
medya ve internet üzerinden ulaşabildiklerinize dayanarak; bir kenara maddelendirerek yazın sonra bu bölümde okuduğunuz liderlik modellerine göre kendilerini tekrardan tanımlamaya çalışın.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Grup içinde en fazla güç ve mevkiye hükmeden grup üyesi liderdir.
• Karizmatik liderler gruplarının sadece davranışlarını değil, inanç ve tutumlarını
da değiştirebilme yeteneğine sahiptir.
• Fiedler, duygusal sosyal ve de işe yönelik lider tiplerinin yanı sıra hangi lider
tipi için hangi grup ortamının uygun olduğunu belirlediğine inandığı üç faktör tanımlar.
Bunlar lider-üye ilişkisi, işin yapısı ve lider mevkisinin sahip olduğu gücün düzeyidir.
• Sosyal Kimlik Teorisi etkili liderlerin çoğunun grubun prototipik bir üyesi olduğunu öne sürer.

Bölüm Soruları
1.

Grubun liderini işle ilgili uzman olarak algılamasına yol açan ne olabilir?

2.

Fiedler’e göre liderin başarısında grubun……..önemlidir.

3.

Karizmatik lideri diğerlerinden ayırt eden en önemli özellik nedir?

4. Fiedler’e göre gruba hangi lider tipinin uygun olacağını belirleyen faktörler nelerdir?
5. Fiedler modelinde yapılacak işin yapısından neyi kastetmektedir?
6. Fiedler’in teorisinin alana getirdiği en önemli katkı nedir?
7. Fiedler’in teorisindeki eksiklik nedir?
8. Etkileşimsel liderler ile dönüştürücü liderler arasındaki farkı açıklayınız.
9. Sosyal kimlik teorisine göre grupta liderliğe aday üye kimdir?
10. Prototip nedir?

CEVAPLAR
1. Grubun o sırada uğraştığı işteki performansına yardım etmede en iyi şekilde donatılmış kişi olarak algılanıyor olmasıdır.
2. Ne tip bir grup olduğu önemlidir.
3. Grup üyelerinin tutum ve inançlarını değiştirme gücüne sahiptirler.
4. lider-üye ilişkileri; yapılacak işin yapısı; liderliğin gücü
5. Grubun hedefini iyi/kötü ve açık/belirsiz tarif etmesini kast eder.
6. Liderliğin bir ideal kişilik tipinin olmadığı düşüncesini alana yerleştirmesidir.
Farklı liderler ortama bağlı olarak daha etkili veya daha az etkili olabilmektedir.
7. Liderliğin dinamik cephesini göz ardı etmiş olmasıdır. Kişiyi bir grup içinde liderliğe çıkartan veya liderlikten indiren süreçler göz ardı edilmiştir.
8. Etkileşimsel liderler takipçilerinin menfaatlerini kendine çeker, böylelikle kendine bağlamış olur. Dönüştürücü liderler ise gruplarını gerçekten dönüştürmek arzusundadırlar.

9. Prototipik üyeler
10.

Grubun normlarının idealdeki algısıdır.

4. IV. GRUPLAR : GRUPLAR ARASI DAVRANIŞ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Gruplar arası davranış nasıl ortaya çıkar?
• Grup ici ve diğer grup nedir?
• Grup içine tarafgir davranmak
• Gruplar arasında rekabet nedir?
• Rekabet, hedefler ve çatışma
• Çapraz kategorizasyon ve çatışma çözümü

Anahtar Kavramlar
• Gruplar arası rekabet
• Gruplar arası çatışma
• Çatışma çözümü
• Çapraz kategorizasyon
• Gruplar arası hedefler
• Ayırd edici grup davranışları

Giriş
Her günkü gözlemlerimiz sonucu, çevremizde birçok gruplar arası davranış örnekleriyle karşılaşmaktayız. Yanı sıra yayın organları da bu örneklerin çok daha fazlasını bize
her zaman ulaştırmaktadır. Milletler arasında gerginleşen ilişkiler, artan düşmanlıklar, açılan
savaşlar, kurulan barış, bütün bunlar gruplar arası davranışın çok bilinen ve gözlenen
örnekleridir. Bir futbol ligi, çeşitli futbol takımları, taraftarlarının karşılıklı ilişkileri, bireyin
kendi takımıyla özdeşleşmesi onun ligdeki diğer takımlarla olan mücadelesini, galibiyetini,
yenilgisini paylaşması, günlük yaşamımızda gruplar arası davranışa birer örnektir.
İnsanlar günlük hayatlarında çok değişik sosyal gruplarda üyeliği olan kişilerle sosyal ilişkilere girerken, belirli ortamlarda da aynı kişilerle kişiler arası davranışlara girdiği
görülür. Nitekim birbirlerini kişisel özellikleriyle çok yakından tanıyan bireylerin sosyal
ilişkileri kişiler arası ilişkiler kalıbında ilerlerken yine aynı kişilerin taraftarı oldukları lig
takımlarının veya siyasi partilerin farklı olması onları gruplar arası davranış kalıplarına sokabilmektedir.
Grup davranışları boşluktan çıkmaz her zaman gruplar arası ortamın içinde var
olurlar. Bu bölümde gruplar arası davranışı açıklayan teorileri ele alacağım. Bu teoriler
gruplar arası davranışı özellikle çatışma üzerinden ele alarak çatışma çözümleri üretme hedefindedir.
Gruplar arası davranışı ve ortaya çıkışını açıklayan çok değişik teorilerin olmasına
karşın gruplar arası davranış alanında etkili olmuş iki teori vardır. Bu teoriler Şerif’in (Şerif
ve ark. 1961; Şerif,1966; Şerif ve Şerif, 1969) meşhur yaz kampı çalışması (‘Robbers Cave
Experiments’) sonuçlarından geliştirdiği Gerçekçi Çatışma Teorisi (Realistic Conflict Theory) ile Tajfel ve Turner’in 1979’da geliştirdikleri, hala alanda etkili olan Sosyal Kimlik
Teorisidir.

4.1. Gruplar Arası Davranış: Gerçekçi Çatışma Teorisi (Realistic
Conflict Theory)
Gerçekçi Çatışma Teorisi Muzaffer Şerif, Carolyn Şerif ve meslektaşları tarafından
geliştirilmiştir. Sosyal psikolojinin bu alanda en meşhur ve klasik teorisidir (Şerif ve Şerif,
1953; Şerif ve ark. 1961). Şerif’in bu alandaki başlangıç sorusu kısıtlı kaynakların paylaşımındaki çatışmaların gruplar arası çatışma fenomenine bağlanıp bağlanamayacağı idi. Bu
anlamda ırkçılık ve ırkçı çatışmayı bu tarz bir kısıtlı kaynağın tetiklediği gruplar arası bir
çatışma fenomeni olarak ele alıyordu.
Gruplar arası davranışı incelerken Şerif, iki veya daha fazla sayıda grup arasındaki
davranışları ele alır. Ona göre gruplar arası davranışın olumlu veya olumsuz olması geçmişte, şimdide ve gelecekte grup hedeflerinin işbirliği içinde veya rekabet edici bir şekilde
olmasına bağlıdır. Şerif’e göre (1966; Şerif ve Şerif, 1969) gruplar arası davranış, iki veya
daha fazla sayıda grup arasında yaşanır ve aralarındaki ilişki işlevseldir. Gruplar ilişkilerinde
birbirini tamamlamayan hedefler edindiğinde bir başka ifade ile gruplar, menfaatleriyle zıtlaşan hedefler edindiği vakit gruplar arasında ortaya rekabet çıkacaktır. Bunun tipik örneği
aynı kupayı elde etmek amacında uğraş veren iki grup arasında rekabetin olmasıdır. Kupayı
(hedefi) sadece ikisinden biri elde edecektir. Aynı hedefi elde etmek için girilen rekabet
Şerif’e göre, gruplar arasında gerçek bir çatışmaya ve gruplar arası bir düşmanlığa sebep
olacaktır. Gruplar ortamda bulunan aynı hedefe ulaşmak ya da hayatî bir ödülü ele geçirmek
üzere rekabete girebilirler. Bu ortamda bir grubun başarısı demek, diğer grubun yenilgisi
demektir. Şerif’e göre, az bulunan kaynakları elde etmek üzere gruplar arasında ortaya çıkan
rekabet, kendi grubuna tarafgir algı ve tutumlara yol açar. Diğer gruba karşı algı ve tutumlar
ise olumsuzlaşır. Beri taraftan grupların birbirlerini tamamlayıcı hedefleri de olabilir. Her
biri hedefe ancak diğeriyle yardımlaştığında ulaşabilir. Gruplar arasındaki ilişkinin işlevselliğinden kast edilen budur.

HEDEF İLİŞKİLERİ
Paylaşılan hedefler
Elde edilmeleri, bağımlılıkları
gerektirir.
Kişiler arası işbirliği
Kişiler arası
İlişkiler

Gruplar arası
İlişkiler

Birbirini karşılıklı dışlayan
karşılıklı zıt hedefler
Kişiler arası rekabet

Grup Oluşumu /
Dayanışma

Kişiler arası çatışma,
azalan grup dayanışması,
grubun çökmesi

Gruplar arası ilişkiler

Gruplar arası rekabet

Gruplar arası ahenk

Gruplar arası çatışma

Bu teorik görüşten hareketle Şerif arkadaşlarıyla birlikte, birbirini takip eden (Şerif
ve Şerif 1953; Şerif, White ve Harvey,1955) üç alan deneyi yapmıştır. Bu deneysel araştırmanın hipotezleri şunlardı:
• Grup yapısı; üyelerin işbirliği halinde karşılıklı birbirine bağlı davranışlarını gerektiren, ortak hedeflerin bulunduğu davranış ortamlarında ortaya çıkacaktır. Bu grup yapısı, farklılaşmış mevki ve rol durumlarının oluşmasına ve grup normlarının paylaşılmasına yol açacaktır.
• Gruplar birbiriyle bağdaşmayan hedeflerin (incompatible goals) bulunduğu davranış ortamlarında temasa geçirildiğinde, bu hedefleri elde etmek için birbirleriyle rekabet
edecekler, bu da zamanla gruplar arasında düşmanlığa yol açacaktır. Birbirleriyle uyuşmayan hedefler, her iki gruptan ancak birinin elde edebileceği hedeflerdir. Bu sırada :
• diğer gruba dair olumsuz tutum ve stereotipler işlemeye başlayacak ve
standart bir hal alacaktır. Dolayısıyla öteki grup, grup içinden belli bir uzaklığa
oturtulacaktır.
• Gruplar arası çatışma, grup içersinde dayanışmaya sebep olacaktır.

• Artan dayanışma grup içine eğilimi artıracaktır. Grup içine tarafgir davranma eğilimi grup üyelerinin kendi grup özelliklerini ve performanslarını olduğundan yüksek değerlendirmesiyle gözlenecektir. Aynı şekilde öteki grubun
üyelerinin performansı ise olduğundan çok daha düşük düzeyde değerlendirilecektir.
• Gruplar çatışırken ortama, bir seri üst düzey hedefler (superordinate goals) sokulduğunda, çatışmanın tansiyonu düşecektir. Bu üst düzey hedefler, her iki çatışan grubun
ancak beraber davranması sonucu elde edebilecekleri tipte hedefler olacaktır.

4.1.1. Şerif’in Yaz Kampı Deneyleri
Grubun ortaya çıkışı ile ilgili bölümde anlatılan bu alan deneyinin ilerleyen kısımlarında Şerif ve arkadaşları 1954’de araştırmanın üçüncü safhasına geçmişlerdir. Burada
çocuklar başka grubun varlığından haberdar edilip rekabet edici (yarışmalar, turnuvalar) ortamlara sokuldu. Karşılaşmalarda gruplar kıyasıya bir rekabete girmiş, yarışmaların sonunda
sadece birinin elde edeceği kupanın peşinden giderek hem kendi içlerinde hem de gruplar
arasında tansiyonu yükseltmişlerdir. Bu yolla gruplar arasında menfaatlerin nesnel bir
çatışması yaratılmıştır. Çocuklar bu suretle grup içinde birbirine bağımlı bir işlevsel ilişki
içine girmişlerdir. Çatışma ilerledikçe grup üyelerinin davranışları dramatik şekilde değişmiştir. Dostça yaklaşımlar hızla birbirlerinden uzaklaşmış, birbirleriyle ilgili algı ve tutumları en olumsuz uca doğru kaymaya başlamıştır. Turnuva sonunda iki grup da birbiriyle konuşmayı reddetmiş, birbirlerinin yatakhanelerini ve gizli toplantı yerlerini basmaya başlamışlardır. Nitekim ortaya çıkan bu manzara araştırmacıları da şoke etmiş deneyi iptal etmişlerdir.
Daha sonraki yıl yeniden başlatılmış ve ortaya çıkan bu husumeti tamir etmek üzere
birtakım stratejiler deneysel olarak sınanmıştır. Pazar kilise ayininde arkadaşlık ve sevgi
üzerine rahibin yaptığı konuşmaları dinletmişler, üçüncü bir grup yani ‘düşman grup’ ortaya
sürülmüş, sonuç hüsran olmuş, hatta husumet daha da bilenmiştir. Bunun üzerine araştırmacılar ortamdaki hedefin niteliğini değiştirmişlerdir. Üst düzeyde hedefler (superordinate goals) ya da birbirini tamamlayan hedefler denilen bu hedefler grupların tek başlarına elde
edemeyecekleri ancak diğer grubun işbirliği yapmasıyla ulaşılabilecek türden hedeflerdir.
Bu hedeflerden biri, kampta su deposunun (kasten) delinmesiyle ortaya çıkan krizle
ortama sokuldu. Her iki grup birlikte, kendi bilgilerini ortaya koyarak depodaki deliği bulmak ve tıkamak için çareler aramak zorundaydı. Bir diğer hedefte, her iki grubunda seyretmek istediği filimin kampa getirilmesinin kamp yöneticileri tarafından pahalı bulunmasıyla
yaratıldı: Her iki grup da paraca destek sağlayabilirse filmi getirtebilme imkânı doğabilirdi.
Üçüncüsü ise kampa yiyecek getiren kamyon göle kayınca kendiliğinden ortaya çıkmış oldu.
Çocuklar ancak beraberce kamyona bağlanan bir ipi çekerlerse kamyonu sudan çıkartabilirlerdi. Bu olaylar tek başına gruplar arası düşmanca tutumların yıkılmasında başarılı olamadı.
Bununla beraber işbirliğine yönelik hareketlerde yer almanın yığışan etkileri kademeli bir

şekilde yükselerek çatışmaları hafifletti. Gerçekten de kampta kalış süreleri sona erdiğinde
her iki grup da eve aynı otobüsle beraber gitmeyi tercih etti ve yeni arkadaşlıklar kurulmaya
başladı.
Grup ve gruplar arası davranış alanında artık bir klasik sayılan Muzaffer Şerif’in
gruplar arası davranış alanına getirdiği yöntemsel katkı onun gruplar arasında çatışan hedeflerin psikolojik etkilerini, çatışan gruplar arasında gelişen ilişkiler çerçevesinde ele almasıdır. Şerif, gelişen gruplar arası ilişkilerin psikolojik etkilerini gözlemleyebilmek için kontrol
edebileceği bir grup geçmişi, tarihçesi yaratmayı başarmıştır (Billig, 1976). Şerif’in, genellikle çok uzun süreli tarihsel ve sosyal gelişmelerle birleştirilen birçok fenomeni bu ortamda
basitleştirebilmesi ve kontrollü şartlarda yaratabilmiş olması, çalışmasının önemini daha da
belirginleştirmektedir.

4.1.2. Şerif’in Çalışmalarının Yöntemsel ve Metateorik Önemi
Grup ve gruplar arası davranış alanında artık bir klasik sayılan Muzaffer Şerif ve
çalışmalarının önemi sadece gruplar arası davranışlarla ilgili yeni olguları keşfetmesi değildir, hatta gruplar arası çatışmanın psikolojik etkilerine dair yeni önemli ve iç görüler temin
etmesi de o kadar önemli değildir. Çalışmalarının genel sonuçları bunlardan öte bir önem
taşımaktadır. Bu iki genel sonuçtan biri yöntemsel diğeri ise metateorik düzeyde anlatılabilir.
Şerif’in gruplar arası davranış alanına getirdiği yöntemsel katkı onun gruplar arasında çatışan hedeflerin psikolojik etkilerini, çatışan gruplar arasında gelişen ilişkiler
çerçevesinde ele almasıdır. Deney ortamında her iki grubun bir tarihçesini, karşılıklı ilişkilerinin bir geçmişini yaratmıştır. Bu bağlamda Şerif’in çalışmaları yepyeni bir başlangıçtır.
Şerif, gelişen gruplar arası ilişkilerin psikolojik etkilerini gözlemleyebilmek için kontrol
edebileceği bir grup geçmişi, bir grup tarihi yaratmayı başarmıştır (Billig, 1976). Şerif’in,
genellikle çok uzun süreli tarihsel ve sosyal gelişmelerle birleştirilen birçok fenomeni bu
ortamda basitleştirmiş ve kontrollü şartlarda yaratabilmiş olması, çalışmasının önemini daha
da belirginleştirmektedir.
Metateorik katkıları, yöntemsel katkılarıyla aynı öneme sahiptir. Metateorik önemi,
onun teorisinin öneminin ayrıntılarda olmaması ve ortaya koyduğu meseleye yaklaşımında
yatmaz. Şerif’in çalışmalarında yer alan katılımcılar(denekler) özel kişisel veya heyecansal
problemleri bulunmayan, sağlıklı normal Amerika’lı erkek çocuklardır. Yani seçildikleri
populasyondan farklılaşmayan kişilerdi. Bu çocuklar davranışlarını, deney ortamında onlara
empoze edilen belli bir tür gruplar arası ilişkilerin sonucunda göstermişlerdir. Daha önceki
psikodinamik teoriler gibi teorik yaklaşımların iddia ettiklerinin tersine, kendi motivasyonel
veya heyecansal meselelerinin bir sonucu olarak belli bir gruplar arası ilişki yaratmadılar.
Aksine çoçukların bu ortamda algılamaya başladıkları grup üyelikleri, gruplar arasında re-

kabet ve çatışma, modelin tahmin ettiği davranış düzenini yaratmıştır. Dolayısıyla katılımcıların davranışları hakkında, gruplar arasındaki ilişkilerini kapsayan ortamlardan başka bir
şeyler ileri sürmek imkansızlaşmıştır.
Gruplar arası davranışın kendisine has özellikleri, kişilerin, grup üyeliğinin sosyal
çerçevesi dışında var olan kişisel heyecansal meselelerine veya kişiler arasındaki ilişkilerine
dayanan ikincil özellikleri ile anlaşılamaz. Bu özellikler gruplar arası ortam içersinde anlaşılabilir. ‘Biz, hem grupların özelliklerini hem de grup üyeliğinin kişi üzerindeki sonuçlarını
beraber ele almalıyız, aksi takdirde incelediğimiz şey grup olmaz’ (Şerif, 1966, s/62).

4.1.3. Şerif’in Modelini Sınayan Araştırmalar
Şerif’in modelini sınayan doğal deneyler genellikle teoriyi destekleyen sonuçlar
elde etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi Blake ve Mouton’un 1961 ve 1962 yıllarında yaptığı
araştırmadır. Araştırmacılar A.B.D.de bir yönetici eğitimi programına katılan bin kişiden
daha fazla işadamıyla iki hafta süren bir dizi 30 yarı-deneysel(quasi-experimental) çalışma
yürüttüler. Bu çalışmalarda on iki kişilik dokuz tartışma grubu oluşturdular. On veya on
dört gün süreyle bir araya gelen bu gruplar sosyal ilişkiler konusunda, ikişer grup halinde
çözümler ürettiler. Ürettikleri çözümleri, kendi gruplarının problem çözmedeki etkinliklerini değerlendirmek için kazanç-kayıp esası üzerinden karşılaştırdılar. Elde edilen bulgulara
göre, gruplar arası rekabet edici bir sosyal ortamda, grupların kendilerini algılamalarında
grup içi tarafgirlik artmış, üyeler arası ilişkiler birbirini daha bağlayıcı bir hal almıştır. Gruplar arası davranışlar ise aşırı bir partizanlık içine girmiştir. Sonuç olarak gruplar arası rekabetin grup içindeki davranışları kuvvetlendirdiği, gruplar arasındaki davranışları ise azalttığı
veya koparttığı hipotezi desteklenmiştir.
Bununla beraber gruplar arası rekabetin, grupların hedefle olan ilişkileriyle belirlendiği görüşünü destekleyen bulgular elde edilememiştir. Araştırmacıların ifadesine göre
(Blake ve Mouton, 1962), zıt hedeflerin yer almadığı deneysel şartlarda da gruplar arası
rekabet edici davranış gözlenebilmiştir. Bir açıdan bakılacak olursa gruplar sadece kazanmak için rekabet etmişlerdir. Bu bulgu araştırmacıları, ‘kazanma ortamının’ rekabet edici
davranışlarda kendiliğinden oluşan bir etkiye sahip olduğu fikrine götürmüştür (Blake ve
Mouton, 1962).
Gruplar arası rekabet ve grup içi tarafgirlik davranışlarının araştırıldığı bir başka
çalışma da Ferguson ve Kelley tarafından 1964’de yapılmıştır. Bu araştırmada her biri üçer
veya altışar üyeden oluşan on bir çift küçük grup oluşturulmuş, her grup çifti birbirlerinin
görüş alanları içersinde ama zıt yönlerde oturtularak aynı odalarda çalışmışlardır. Katılımcılara deney ile ilgili görevlerin verilişi esnasında deneyciler, grupların mümkün olduğunca
yapıcı ve etkili çalışmalarını izlemekle ilgilendiklerini vurgulamışlar ve talimatta rekabet
edici unsurların yer almamasına dikkat etmişlerdir. Gruplara verilen her üç görevde farklı
bir grup üyesi, görevin yapılışı sırasında dışarıda bırakılmış ve grubuna verilen görevin de-

ğerlendirilmesinde karar verici rolünü oynamıştır. Daha sonra katılımcı deneklerden ve gözetmen deneklerin hepsinden kendi gruplarını ve diğer grubu performansları üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen bulgular on bir çift grup üyesinin hepsinin kendi
gruplarını diğer gruptan daha olumlu değerlendirme eğiliminde olduklarını göstermiştir. Görevin yapılışına katılmayan gözetmen grup üyelerinin katılanlar kadar grup içine kuvvetli
bir tarafgirlik gösterdikleri de görülmüştür. Ferguson ve Kelley (1964) görevin yapılışına
katılmayan deneklerin bu davranışlarını grupla emosyonel özdeşleşme veya grup çekiciliği
olarak açıklamışlardır.
Şerif’in çalışmaları Lübnan’da (Diab, 1970) ve eski Sovyetler Birliği’nde (Andreeva, 1984) başarıyla tekrarlanmasına karşılık Tyerman ve Spencer’in 1983’de İngiltere’deki
çalışmasında tekrarlanamamıştır. Tyerman ve Spencer daha önceden kurulu bir izci grubunu
denek olarak kullanmış ve farklı izci devriyelerinin birbirlerine karşı herhangi bir hasmane
davranış göstermediklerini, ayrıca üst düzey hedeflerin yokluğunda da devriyeler arası işbirliğini kolaylıkla artırdıklarını bulmuşlardır. Tyerman ve Spencer bu olguyu iyi kurulu üst
düzey grubun halihazırda var olmasına atfetmişlerdir.
Gerçekçi çatışma teorisi insanların, hedefleri arasındaki ilişkileri, davranışlarının
rekabet edici veya işbirlikçi doğası, ve ilişkilerinin çatışan veya ahenkli doğası üzerine odaklanır. Bu sebeple 1940’larda, bu ilişkileri oldukça yüksek düzeydeki soyut ortamlarda inceleyen modeller geliştirildi. Bu modellerde genelde farklı hedef ilişkileri olan, iki veya daha
fazla insanın oynadığı ‘oyunlar’ düzenleniyordu. Karar teorisi, oyun teorisi gibi isimler alan
bir modeller 1960 ve 1970’lerde popüler hale geldi ve çok fazla sayıda araştırmaya yol açtı.
Ama modelin çok soyut olan yapısı gerçek hayattaki çatışmalara genellenebilirliği hakkında
soruların doğmasına dolayısıyla da 1980’lerde gözden düşmesine yol açtı (Apfelbaum ve
Lubek, 1976; Billig, 1976; Turner, 1981).

4.2.Gruplar Arası Davranış: Sosyal Kimlik Teorisi ve Gruplar
Arası Çatışma
Gerçekçi çatışma teorisinin (Şerif, 1966) gruplar arası davranışın kaynağını ve doğasını karşılıklı hedef ilişkisine göre açıkladığını biliyoruz.
Sosyal kimlik yaklaşımının teorik gücü ise Tajfel ve arkadaşlarının (Tajfel,
Flament, Billig ve Bundy 1971), artık asgari grup deneyleri adıyla klasikleşmiş 1971’deki
deneylerinde ve onu takip eden araştırmalarda; grupların, ortada rekabet edecekleri herhangi bir hedef olmadığı durumda da gruplar arası ayırt edici davranışlara girdiklerini göstermiş olmasında yatar. Gruplar kendi gruplarını diğer gruba göre daha olumlu değerlendirirken diğer grubu kendilerinden en uzak noktaya yerleştirecek şekilde ayırt edici davranmışlardır.
Asgari grup çalışmaları laboratuvar deneyleridir (Hogg ve Abrams, 2012). Bu deneylerde asgari düzeyde gruplar oluşturulur şöyleki; insanlar görünürde ya random ya da

sahte bir kıstas üzerinden iki ayrı grup halinde kategorize edilir sonra bazı kaynakları (genelde birtakım sayısal puanları) kendi grubundan tanımadığı üyeler ve yine tanımadığı öteki
grubun üyeleri arasında pay ederler. Bunun yanısıra kendileri, grupları ve öteki grup hakkındaki duygularını gösterecek çeşitli ölçümler yapması istenir. Grupların herhangi bir geçmişi yoktu sonrası da olmayacaktır ve de grup üyeleri arasında herhangi bir etkileşim de
yoktur. Kimse birbirini görmemektedir. Üyelerin o grupta oldukları için deney sonunda elde
edebilecekleri herhangi bir kazanç yoktur. Kimin kendi grubundan kimin öteki gruptan olduğunu bilmemektedir; herkesi birer kod numarası üzerinden kendi grubuna dahil olanlar
ve öteki gruptan olanlar şeklinde ayırd edebilmektedir. Bu deneylerden çıkan en sağlam
bulgular şöyle sıralanabilir: açıkça kategorize edilmemiş kişilere göre kategorize edilmiş
kişiler kendi grupları lehine ayırd edici davranmışlardır, grup içine tarafgir değerlendirmelerde bulunmuşlar (etnosentrism) ve gruplarına ait olduklarını hissettiren değerlendirmeler
yapmışlar, gruplarında tanımadıkları diğer üyelerle benzer olduklarını ve hoşlandıklarını
gösteren işaretleri kullanmışlardır (Hogg ve Abrams, 2012). Asgari grup çalışmalarından
görülmektedir ki; grup içine tarafgir davranışın ve gruplar arası rekabet edici davranışın ortaya çıkmasında, grup üyesi olarak kategorize edilme olgusu gerekli ve yeterli bir şart olarak
ortaya çıkmaktadır (Billig ve Tajfel, 1973; Brewer ve Kramer, 1985; Hogg ve Abrams,
1988; Tajfel, 1982).
Bu asgari grup deneylerinde gözlenen ayırdediciliğin temeli nedir? Bu temeli Doise
(1978) kategorizasyon süreçlerine göre açıklar Ona göre bu yargısal tarafgirlikler kategori
farklılaşması adını verdiği temel bir bilişsel sürecin sonucu olarak çıkmaktadır. Buna göre
insanlar grup içi ve öteki grup olarak bilişsel düzeyde kendilerini kategorize ettiklerinde
algısal düzeyde grup içindeki benzerliklerini diğer grupla aralarındaki farklılıkları abartma
eğilimde olurlar. Tersine grup içinde farklılıkları ve diğer grupla benzerliklerini de azaltma
eğiliminde olacaklardır.
Benlik kavramımızın bir kısmı -sosyal kimliklerimiz grup aidiyetlerimizle tarif
edildiği için (Bkz. Grup nedir) ait olduğumuzu hissettiğimiz grupları olumlu algılamayı tercih ederiz. Diğer gruplarla karşılaştırmalarda grubumuzu diğer gruplardan olumlu yönde
ayırt eden bir tarafgirliğimiz olacaktır. Ya da bu tarafgirliği ortaya çıkartacak ayırd edici
davranış ve eğilimler göstermeye meylederiz. Tajfel buna olumlu ayırd ediciliğin kurulması adını vermektedir (Tajfel, 1978). Buna göre grubun diğer gruba göre olumlu yönde
ayırd edilmesini motive eden, dolayısıyla üyelerinin sosyal kimliğini diğer gruba göre daha
olumlu yönde değerlendirilmesini motive eden, bir sosyal karşılaştırma süreci işin içindedir. Bu süreci işletmeye başlayan ise sosyal kategorizasyon sürecidir (Tajfel ve Turner,
1986;Turner ve ark.,1987 ayrıca son gözden geçirmeler için bkz. Hogg, 2001, 2006)
Gerçek hayatta yaşadığımız gruplar arası ilişkilerin büyük bir çoğunluğu, ortak bir
özellik taşır, grupların birbirlerini karşılaştırdıkları boyutlarda algıladıkları mevki pozisyonları birbirinden farklıdır. Güçlü pozisyondaki, genellikle daha düşük düzeyde bulunanla arasındaki ilişkiyi kendi lehine kullanmaya çalışırken diğeri bunu değiştirmeye çalışır. Böyle
bir durumda verilen tepkilerden biri grubu terk etmek olabilir. Bu grup üyesinin kendi

başına gerçekleştirdiği bir eylemdir. Mevkiler arasında farkın çok katı kurallarla belirlenmediği, esnek sosyal ortamlarda bireyin kendini grubundan soyutlayarak yüksek mevkili
gruba girmeye çalışması hepimizin şahit olduğu bir davranış şeklidir. Fakat hem tarihten
hem de gündelik yaşantıdan biliyoruz ki bu her grup için her zaman kolay olmamaktadır.
Diğerine göre daha düşük mevkideki grubun üyeleri, mecburen grupta kalıp üst düzeydeki
grupla başa çıkmanın değişik yollarını arayabilmektedir. Dünyanın birçok yerinde dini ve
etnik gruplarda olduğu gibi eğer grup, sınırları görece sabitlenmiş ve gruplar arası geçişkenlik pek mümkün değil ise grup üyesinin tek başına bir üst düzeydeki gruba geçmesi zorlaşır.
Tajfel ve Turner (1979, 1986) sosyal kimlik teorilerinde, böyle durumlarda grupların grup
halinde hareket edeceklerini çünkü ancak bu sayede olumlu sosyal kimliklerini kazanabileceklerini öne sürerler. Tajfel ve Turner’ın durumu düşük mevkili gruplar açısından ele aldığı
görülmektedir. Halbuki olumlu kimlik arayışı içine giren düşük mevkili grubun karşısında
da her zaman olumlu kimliğini korumaya ve/veya devam ettirmeye çalışan bir de yüksek
mevkili grup vardır.
Grup halinde hareket edebilmek üyelerin diğer grupla aralarında varolan mevki ve
güç hiyerarşisini değişebilir veya değişemez yönündeki algılarına göre değişecektir. Değiştirilebilir/Değiştirilemez mevki ilişkisi gruplar arası güç ilişkisinde algılanması gereken
ilk bilişsel alternatiftir. Sözgelimi öğrenci grubu ile öğretim grubu arasında eğitim boyutu
açısında değiştirilemez bir mevki farkı vardır. Ama bu iki grup arasında demokratik ilişkiler
açısından değiştirilebilir bir mevki ilişkisi vardır. İkinci bilişsel alternatif ise grupların aralarındaki bu mevki farkını haklı veya haksız bir mevki ilişkisi olarak algılamalarıdır. Buna
göre eğer grup üyeleri diğer grupla arasında değiştirilemez bir mevki ilişkisi algılıyor ve bu
değiştirilemezliği yerinde ve haklı bir değiştirilemezlik olarak görüyorsa, durumlarına alternatif bir sosyal yapılanma getirebileceklerini fark etmeleri çok zorlaşır (veya bir başka ifade
ile ortada bilişsel alternatif yoktur). Ama bu değiştirilemez mevki ilişkisinin haksız olduğunu algılıyorsa, aralarındaki mevki ilişkisini değiştirme ihtimalleri yükselir. Gruplar arasında, özellikle düşük mevkili grup, mevki ilişkisini hem değiştirilebilir hem de haksız
algıladığı durumlarda açık bir çatışma yaşanmaya başlanır (Tajfel, 1981). Bunun en güzel
örneği Filistin-İsrail halkları arasındaki tutum ve davranışların düşmanca olması ve gerçek
bir çatışma ve savaşın devam ediyor olmasıdır.
Özetle, grubun diğer grupla kendini karşılaştırmasının neticesinde ortaya olumsuz
bir sosyal kimlik çıkıyor ise grup kendi lehine değerlendirebileceği ayırdedicilikler arar. Bu
arayış, olumsuz bir sosyal kimliğin değiştirilebilir ve/veya haksız algılanması ölçüsünde
gerçekleşir (Tajfel 1978, 1982, Tajfel ve Turner, 1986).
Gruplar ayırt edicilik arayışında üç farklı strateji kullanabilirler:
1. Gruplar sosyal yaratıcılıklarını kullanarak olumlu ayırdediciliği elde etmeye
çalışabilirler. Diğer grupla kendilerini karşılaştırdıkları boyutların ögelerini değiştirebilirler veya tekrar tarif edebilirler. Sözgelimi grup kendini diğer grupla yeni karşılaş-

tırma boyutlarında kıyaslamaya başlayabilir. Lemaine (1978) kulübe yapımında gruplardan birini kasten vermiş olduğu elverişsiz materyallerle diğerine göre daha zayıf bir
pozisyona sokmuştur. Araştırma esnasında Lemaine bu grubun kendini diğer grupla
kulübe yapımında karşılaştırmaktan vazgeçip, kulübenin çevre düzenlemesiyle karşılaştırmaya başladığını gözlemiştir. Grup karşılaştırılabilirliğini, kulübe düzenleme boyutunda yaratarak diğer gruba karşı olumlu ayırt ediciliğini artırmıştır.
2. Grup ayrıca, karşılaştırmaya girdiği boyutların özelliklerine yüklediği değeri
değiştirebilir ve bunun kabulü için mücadele edebilir. Değiştirilemez bir karşılaştırma
boyutu olarak siyah deri rengine yüklenen olumsuz değeri; müzik, spor gibi alanlarda
olumlu kılma; İngiltere’de Gal lisanıyla ilgili hareketlerde (Bourhis, Giles ve Tajfel,
1973); Kanada’da Quebec’lilerin Fransızca ile olumlu kimlik arayışları (Bourhis, Giles ve Lambert, 1975) bunlara birer örnektir.
3. Grup üyeleri ayırt ediciliklerini diğer grupla doğrudan rekabete girerek de
elde edebilirler. Bu stratejinin kullanılması; grupların mevki, güç gibi ön planda bulunan bazı karşılaştırma boyutlarında ilgili mevki pozisyonlarını doğrudan tersine
çevirmek istediklerine işaret eder. Lambert, Ansfield ve Yeni-Komshian’ın bir araştırmasında (1965) Tel-Aviv ve Yafa’da Yahudi ve Arap okul öğrencileri hemen hemen
ölçülen bütün vasıflarda kendi gruplarını üstün görmüşler ve karşılıklı düşmanca bir
davranış içersine girmişlerdir.
Tajfel ve Turner (1979, 1986) bu son sosyal stratejinin zayıf ve üstün gruplar arasında aynı hedefi ikisinin de elde etmeyi amaçladıkları ölçüde çatışmayı artırdığını ileri sürer. Düşük mevkideki grup diğer grupla arasındaki benzerliği belirleyen mevki farkının
değiştirilebilirliğini ve/veya haksızlığını algıladığı ölçüde, yukarıda açıklanan sosyal stratejileri kullanarak, olumlu ayırdedicilikler arama yoluna gitmektedir (Turner ve Brown, 1978;
Skevington, 1981).
Keza aynı durum üst mevkide bulunan gruplar için de geçerlidir, çünkü, bu gruplar
elde ettikleri üstünlüğü yani olumlu ayırd ediciliklerini, düşük mevkili gruba karşı sürdürmek ve korumak zorundadırlar. Düşük düzeydeki gruptan gelebilecek her türlü tehdit üstün
grubun aleyhine olumsuz karşılaştırmalar taşıyabilir. (Turner ve Brown, 1978). Bu durum
onun tatmin edici sosyal kimliğini korumak için kendi olumlu ayırd ediciliğini artırarak diğer grubun kendisine karşı sağlayabileceği yeni pozisyonu haksız ve/veya değiştirilemez
algılamaya başlamasına sebep olabilir. Keza üstün durumdaki grubun mevkisinin tehdit
edilmesi dışında, kendi içinde, tarif edici özelliklerinin taşıdığı değerlerin sarsılması da onun
bu bilişsel alternatifleri algılayış yönünü değiştirebilir.

Sosyal hareketlilik
veya sosyal değişme
sosyal hareketlilik

Sosyal kimliği geliştiren
strateji tipi

bireysel hareket

Özel stratejiler

‘çıkış’,’geçiş’ yoluyla
yüksek mevkili gruba
asimile olma
gruplararası karşılaştırmada
yeni boyutlar yaratabilme

bilişsel bir alternatif
yok

sosyal yaratıcılık

varolan boyutların
yeniden

tarif edilmesi, gruplar arası
karşılaştırmada yeni boyutlar
yaratabilme

farklı
gruplarla karşılaştırma
sosyal değişme

bilişsel alternatifler

sosyal rekabet

sivil haklarla ilgili hareketler,
politik lobi faaliyetleri,
terörizm, ihtilal

Arkonaç (1989) Istanbul şehirli ve İstanbul gecekondulu grupların (gecekondulu/üç
kuşak İstanbullu olma), din, aile ve sosyal mevki grup üyeliklerinde algıladıkları sosyal kimliklerini ve sosyal değişme eğilimlerini incelemiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında gecekondulu ve şehirli grupların karşılaşmaya girdikleri bütün grup üyeliklerinde birbirlerine
göre üstün olduklarını düşündükleri, kendi lehlerine algılayabilecekleri olumlu farklılıklar
taşıyan karşılaştırma boyutlarını ön plana getirdikleri görülmektedir. Bu iki grup girdikleri
dört farklı karşılaştırma ortamında mevki pozisyonlarıyla ilgili algıladıkları sosyal değişme
eğilimleri içersinde, olumlu ayırd ediciliklerini koruyabilecekleri veya yeniden elde edebilecekleri stratejiler kullanmışlardır.

Uygulamalar
Ülkemizde ya da komşu coğrafyalarda veya iç politikada tercih ettiğiniz bir gruplar
arası çatışmayı kendinize örnek olarak seçiniz.
• Seçtiğiniz örnekteki çatışmanın farklı cephelerini bu bölümde ele aldığımız
iki büyük teorik yaklaşıma dayanarak tanımlamaya çalışınız.
• Sözgelimi hangisi seçtiğiniz örnek açısından çatışmayı en iyi şekilde açıklayabilmektedir?
• Sözgelimi hangisi bu çatışmanın hangi cephesine daha iyi bir açıklama getirebilmektedir?
• Size göre bu iki büyük teorik yaklaşımın seçtiğiniz örnekte açıklayamadığı,
dışarda bıraktığı ne gibi fenomenler var?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Gerçekçi çatışma teorisine göre, gruplar arası davranışı ortaya çıkaran grupların
ortadaki hedefi elde etmede menfaatlerinin zıtlaşmasıdır.
• Gruplar, aralarında birbirlerini tamamlamayan hedefler, yani karşılıklı menfaatlerine zıt düşen hedefler edindiklerinde, ortaya rekabet çıkacaktır. Grupların ancak diğer
grupla yardımlaştıklarında ulaşılabilecekleri türden birbirlerini tamamlayıcı ya da üst
düzey hedefleri de olabilir.
• Tajfel ve arkadaşlarının 1971’deki deneylerinde grupların ortada rekabet edecekleri bir hedef olmadığı halde gruplar arası ayırt edici davranışlara girdiklerini gösterdiler.
• Benlik kavramımızın bir kısmı grup aidiyetlerimizle tarif edildiği için, ait olduğumuzu hissettiğimiz grupları olumlu algılamayı tercih ederiz.
• Diğer gruplarla karşılaştırmalarda grubumuzun gerçekten diğer gruplardan
olumlu şekilde ayırt edilebileceği yolları aramaya yönelik bir tarafgirliğimiz olacaktır.
Tajfel buna olumlu ayırdediciliğin kurulması adını vermektedir.
• Mevkiler arasında farkın esnek belirlendiği sosyal ortamlarda üye grubu terk
edebilir (bireysel stratejiler). Bunun mümkün olmadığı durumlarda karşılaştırmanın yapıldığı boyutu tekrar değiştirebilirler (sosyal yaratıcılık); ya da boyutun taşıdığı değeri
değiştirebilirler veya doğrudan o boyutta rekabete girerler.

Bölüm Soruları
1. Şerif’e göre gruplar arası davranışların olumlu ya da olumsuz nitelikte gerçekleşiyor olma sebebi nedir?
2. Şerif’e göre gruplar arası davranışın niteliği nedir?
3. Şerif gruplar arası rekabet ne zaman ortaya çıkacaktır?
4. Şerif’e göre rekabet neden ortaya çıkar?
5. Şerif’e göre rekabet gruplar arasında ve grup içinde neye yol açar?
6. Üst düzeyde hedefler (superordinate goals) ya da birbirini tamamlayan hedeflerden Şerif’in kast ettiği nedir?
7. Şerif’in gruplar arası rekabet anlayışı ile Sosyal Kimlik teorisinin rekabet anlayışları nerede farklılaşır?
8. Sosyal kimlik teorisi gruplar arası davranışı hangi düzlemde ele almaktadır?
9. Sosyal kimlik teorisine göre grubun diğer gruba göre olumlu yönde ayırd edilmesini motive eden, dolayısıyla üyelerinin sosyal kimliğini diğer gruba göre daha
olumlu yönde değerlendirilmesini motive eden süreç hangisidir?
10. Sosyal kimlik teorisine göre grubun diğer gruba göre olumlu yönde ayırd edilmesini motive eden, dolayısıyla üyelerinin sosyal kimliğini diğer gruba göre daha
olumlu yönde değerlendirilmesini motive eden süreci başlatan ilk süreç hangisidir?

Cevaplar
1. Geçmişte, şimdide ve gelecekte grupların hedeflerinin işbirliği içinde veya rekabet edici bir şekilde olmasına bağlıdır.
2. İşlevseldir.
3. Gruplar, menfaatleriyle zıtlaşan hedefler edindiği vakit gruplar arasında ortaya
rekabet çıkacaktır.
4. Şerif’e göre rekabet, gruplar arasında az bulunan kaynakları elde etmek üzere
ortaya çıkar.
5. Kendi grubuna tarafgir algı ve tutumlara yol açar. Diğer gruba karşı algı ve tutumlar ise olumsuzlaşır.

6. Bu hedefler grupların tek başlarına elde edemeyecekleri ancak diğer grubun işbirliği yapmasıyla ulaşılabilecek türden hedeflerdir.
7. Şerif’in teorisinde ortada gerçek tek bir hedefin elde edilmesi üzerinden gruplar
rekabet edici davranışlar sergiler. Sosyal Kimlik Teorisine göre ise insanları sadece bizden olanlar ve olmayanlar olarak kategorize edilmeleri rekabeti tetiklemektedir. Ortada
gerçek bir hedefin olması gerekmemekteir.
8. Bilişsel algı düzeyinde ele alır
9. Sosyal karşılaştırma sürecidir.
10.

Sosyal kategorizasyon

5. V. GRUPLAR: GRUPLAR ARASI ÇATIŞMANIN ve ÖNYARGININ AZALTILMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Kategorilerin yapısını değiştirmek çatışmayı azaltır mı?
• Kategorileri çaprazlamak çatışmayı azaltır mı?
• Çoklu Kategorizasyon Ortamı Çatışmayı Azaltır mı?
• Kategorizasyonun sona erdirilmesi çatışmayı azaltır mı?
• Psikolojik Süreçler ve Önyargının-Ayırımcılığın Azaltılması

Anahtar Kavramlar
Gruplar arası Çatışma
Gruplar arası Kaygı
Çapraz Kategorizasyon
Çoklu Kategorizasyon
Kategorizasyonu sona erdirme

Giriş
Geçen üç bölümden beri insanların tek tek bireyler olarak hareket etmekten çıkıp
bir grup algısıyla davranmaya nasıl başladıklarını ve bu algı ile neler yaptıklarını gördük.
Bilişsel bir algı süreci olan kategorizasyon sürecinin ortama giren bir sosyal uyaranla işlemeye başlaması, ve o yeni ortamı kendine benzeyenler ve benzemeyenler halinde kategorikleştirmeye ve dolayısıyla ayrıştırmaya başlaması, ‘bizden olanlar’ ve ‘bizden olmayanlar’
ya da ‘bizim grup’ ‘öteki grup’ ayırımına ve ‘bizimkiler’ ‘onlar’ değerlendirmelerini başlaması. Bu bilişsel bir algı süreci olan sosyal kategorizasyon sürecine başından itibaren eşlik
eden ayrıca bir de sosyal karşılaştırma dediğimiz motivasyonel bir süreç var. Ayrışan kategorik dünyaları olumlu olumsuz iyi kötü şeklinde değerlendirirken; içinde olduğumuz kategoriyi diğerinden, kendimize tarafgir olacak şekilde ayrıştırmamızı sağlıyor.
Eğer gruplar bu ayırd edici davranış düzeylerini yükseltmeye, dolayısıyla diğer grubun üyeleri hakkında giderek daha olumsuz ve daha önyargılı yargılara varmaya başladılarsa
aralarındaki gerginlik yükselir bir çatışma çıkma olasılığı artar. Önyargılar ile ilgili bölümü
hatırlayacak olursanız konuya kişiler arası düzeyden çıkıp gruplar arası düzeyde ele almak
daha ufuk açıcı olacaktır. Şöyle bir soru ile hareket etmek gerekir: Ortamda herhangi bir
grup kimliği ile hareket ederken (fenerliye karşı beşiktaşlı ya da sol partiye karşı muhafazakar partili vs.) diğer grupla aramızda kurduğumuz olumsuz, kendimize tarafgir değerlendirmelerin tansiyonunu nasıl düşürebiliriz? Bu soru ve cevabı özellikle çoklu kimlikli ya da
çoklu etnik kimlikten oluşan toplumlarda ortaya çıkan çatışma ve gerginliklerin azaltılması
yolunda bize yardımcı olabilir. İlk bölümde sosyal psikolojik bilginin dünyayı insanların
ihtiyaçlarıyla daha iyi bir yer haline getirme projesinin bir ürünü olduğundan ve sosyal psikolojinin amacının da sosyal uygulamalarla insani ihtiyaçların en iyi şekilde uyuşmasını
sağlamak olduğunu söylemiştim. İşte bu bölümde ele alacağımız çalışmalar ve doğurduğu
fikirler bu projenin tam kalbinde yer alır.

5.1. Kategorilerin Yapısını Değiştirmek Çatışmayı Azaltır mı?
Çatışan ya da aralarındaki ayırımın çok büyük olduğu, önyargılı davranışların arttığı gruplar arası ortamlarda araştırmacılar, grup üyelerinin bilişsel düzeydeki grup algılarına ve bu algının yapısına odaklanarak, karşılıklı iki grubun birbirleri ile temas ettikleri
sıradaki durumlarını masaya yatırmışlardır. Araştırmalarında ele aldıkları husus, bu bilişsel
grup algılarının doğasıdır çünkü bu bilişsel grup algısındaki değişmelerin, grup üyelerinin
diğerlerini ve kendilerini algılama niteliklerini belirleyeceğini düşünmektedirler. Geliştirdikleri teorik modellerin her biri, geçen bölümlerde gördüğümüz sosyal kimlik teorisi/benlik
kategorizasyonu yaklaşımı içinden türetilmiştir (Tajfel ve Turner, 1979; Turner ve
ark.1987). Bununla birlikte bu modellerin herbirinin; önyargıyı azaltmada çatışan grupların
birbiri ile temaslarının nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgili oldukça farklı iddiaları vardır.
Bu modellerin dayandığı; ortama ilgili uyaranın girmesiyle kategorizasyon sürecinin kişinin
bilişsel yapısında farklılaştırmaya başladığı algıyı tekrar ele almakta fayda var. Buna göre
insanları bilişsel seviyede sadece farklı iki gruba ayırmak insanların kendi gruplarına tarafgir davranmaya başlamalarına yetmektedir (Turner ve ark. 1987): ait olduklarını
algıladıkları grubu diğer gruptan daha olumlu yönde değerlendirerek aralarına mesafe koymakta böylelikle ayırd edici davranmaya başlamaktadırlar. Gruplar arası ayırd edicilik üzerine yapılan birçok deneyde yapay olarak yaratılan sosyal çevre hep aynıdır. Sosyal bir grup
ile bir diğer bir başka grup ikilisinden oluşan bir kategorizasyon sosyal çevreyi oluşturur.
Biz bu ortamı basit tipte sosyal kategorizasyon ortamı olarak adlandırmaktayız.
1.TABLO
BASİT KATEGORİZASYON SİTUASYONU
Cinsiyet Kategorizasyonu

Yaş Kategorizasyonu

KADIN
GENÇ

YETİŞKİN

ERKEK
Ama gerçek dünyada bireyin sosyal çevresi çok daha karmaşıktır. Yaşantısının herhangi bir anında ortamı galebe çalacak ait olduğu grup üyelikleri, birden fazladır ve çoğu
zaman birbiri ile kesişir. Üniversitede, psikoloji bölümünde, sosyal psikoloji sahasında
çalışan, bir kadın öğretim üyesi olarak kapıda öğrenciye ve görevliye selam verdikten sonra
fakülte kapısından ayrıldığımda tramvaya doğru giden, çalışan, kadın, ya da çalışan kadın,
şehirli, yetişkin, toplu taşımayı kullanan biri olurum. Bütün bunlar benim kendimi tarifte
kullandığım aidiyet kategorizasyonlarından sadece bir kaçıdır. Bazen bir ikisi bazen daha
fazlası sosyal ortamda ön plana çıkar ve bulunduğu çevrenin algılanışını idare etmeye başlar.
Bir başka ifade ile, böyle bir ortamda kişinin algısında birçok sosyal kategorizasyon birbiri

ile kesişir. Kesişen kategorizasyonlar önceki ayırd edicilikleri ve doğurduğu önyargıları
azaltabilir mi?

5.2. Kategorileri Çaprazlamak Çatışmayı Azaltır mı?
Burada bir kategorizasyon bir diğer kategorizasyonla ile kesişir. Cinsiyet (kadın/erkek) kategorizasyonunun yaş (genç/yaşlı) kategorizazyonu ile çaprazlandığını düşünelim.
Böyle bir ortamda genç-kadın kategorisindeki grup üyeleri ile genç-erkek kategorisindeki
grup üyeleri yaş kategorizasyonuna göre aynı grubun üyeleridir. Ama aynı zamanda da cinsiyet kategorizasyonuna göre farklı grupların üyeleri olmaktadırlar. Böyle bir kesişen kategorizasyonlar ortamında karşımıza dört ayrı kategori üyeliği çıkmaktadır: genç kadın, genç
erkek, yaşlı kadın, yaşlı erkek. Bu dört kategori üyeliği karşısında deneğin kendi sosyal
çevresini algılayışı şöyle bir manzara ortaya çıkartır:

2. TABLO
ÇAPRAZ KATEGORİZASYON SİTUASYONU
YETİŞKİN

GENÇ

KADIN

genç
kadın

yetişkin
kadın

ERKEK

genç
erkek

yetişkin
erkek

tekli grup içi veya tekli grup dışı üyelikleri
çifte dış grup üyeliği
çifte grup içi üyeliği

Böyle bir ortamda genç-kadın kategorisindeki grup üyeleri ile genç-erkek kategorisindeki grup üyeleri yaş kategorizasyonuna göre aynı grubun üyeleridir. Ama aynı zamanda da cinsiyet kategorizasyonuna göre farklı grupların üyeleri olmaktadırlar. Böyle bir
kesişen kategorizasyonlar ortamında karşımıza dört ayrı kategori üyeliği çıkmaktadır:

Gençkadın, gençerkek, yaşlıkadın, yaşlıerkek. Bu dört kategori üyeliği karşısında deneğin
kendi sosyal çevresini algılayışı şöyle bir manzara ortaya çıkartır:
Her iki kategorizasyon boyutu içersinde de kendini ait algıladığı bir grup üyeliği
(çifte grup içi üyeliği);
Her iki kategorizasyon boyutunda kendi kategori üyeliği ile kısmen örtüşen iki grup
üyeliği ( tekli grup içi üyeliği veya bir başka ifade ile tekli dış grup üyeliği);
Her iki kategorizasyon boyutunda da ‘diğer grup’ olarak algıladığı bir dış grup
(çifte dış grup).
Böyle bir sosyal çevrede yetişkin kadın (çifte grup içi), ‘kadın’ olma kategorizasyonunda genç kadın ile (tekli iç grup), ‘yetişkin’ olma kategorizasyonunda yetişkin erkek
ile (tekli dış grup) ortak birer dayanak noktasına sahip iken, genç erkek kategorisi tam bir
diğer grup olarak dışarıda kalacaktır ( çifte dış grup).
Böyle bir ortamda, grupların karşılıklı ilişkileri nasıl bir etki altındadır? Kısmen
örtüşen grup üyeliklerinin gruplar arası ilişkiler üzerinde bir etkisi olabilir mi? Bu soruların
önemi, çaprazlanmış kategorizasyonların gruplar arası ilişkileri olumlu yönde geliştirmede
ve özellikle de çatışmaları azaltmada bir vasıta olarak kullanılabileceği düşünülürse, daha
da belirginleşir. Bu tür araştırmaların başlangıcını oluşturan Doise’un (1978) Kategori Farklılaşması Modeli’dir (Category Differentiation Model). Bu modele göre, tekli bir kategorizasyon ortamı (söz gelimi A/B), grup içinde algılanan benzerliğin ve gruplar arasında
algılanan farklılığın artmasına yol açar (kategori farklılaşması). Kendi grubu ile diğer grup
arasında bilişsel-algısal düzeydeki bu farklılık, değerlendirici (yani genel tutum) ve davranışsal düzeydeki(grubun yaptığı işler üzerinden) farklılaşmalarla ilişki halindedir.
İki ayrı kategorizasyonun (söz gelimi A/B kategorizasyonu ile X/Y kategorizasyonun) çaprazlanması durumunda ise bu benzerlik ve farklılık algısı birbirini nötralize edecektir. Kategoriler arasında, gruplar arası farklılık etkisinin azalması sebebi ile yakınlaşma, her
kategori içinde de grup içi benzerlik etkisinin azalması sebebi ile uzaklaşma ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda da gruplar arasındaki ayırdedici davranışlar azalacak yada ortadan
kalkacaktır. Doise ve Deschamps’ın 1978 deki deneyleri, modellerini destekliyordu. Vanbeselaere, 1987’deki araştırmasında elde ettiği sonuçlar Deschamps ve Doise’un sonuçlarını
çok yakın bir noktada tekrarladı. Denekler çaprazlanmış kategorizasyon ortamında, hem genel bir değerlendirme ölçeğinde hem de performans değerlendirme ölçeğinde, gruplar arası
ayırdedicilik düzeylerini ortadan kaldırmamış ama düşürmüşlerdi. Vanbeselaere’in
1991’deki araştırmasında da denekler çifte dış gruba karşı ayırdedici davranışlarını devam
ettiridiler ama kısmen örtüşen grup üyeliklerinde bu ayırdediciliklerini ortadan kaldırdılar.
Ama bu durum sadece, denekler grup performanslarını değerlendirdikleri sırada ortaya çıkmıştır. Bir başka ifade ile ortamı gerçek bir gruplar arası davranış ortamı olarak algılamaya

devam ettirdikleri görülmektedir. Ama kısmen örtüşen grup üyeliklerinde kategori farklılaştırma süreci kategoriler arasında bir farklılaştırmaya yol açamadığından ( nötralizasyon sonucu) bu grup üyeliklerinde ayırd edici davranış ortaya çıkmamıştır. Benlik değerlendirici
sosyal karşılaştırma süreci ise kendi başına gruplar arası ayırımcılığa yol açamamıştır, çünkü
bu ortamda olumlu bir benlik değerlendirme arzusu olduğunu varsaymak için bir sebep yoktur. Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar (Vanbeselaere, 1987, 1991; Brown ve Turner, 1979; Deschamps ve Doise, 1978;Gaertner ve ark.1989; Gaertner ve Davidio,2000),
çaprazlanmış kategorizasyonun, gruplar arası ilişkileri eklenmeli (additively) etkilediğini
göstermektedir. Kategoriler birbirlerine eklemlenerek ortamı etkilemektedir.
Bu güne kadar yapılan çapraz kategorizasyon araştırmalarında özellikle gerçek hayattaki kategorizasyonları kullanan çalışmalarda bu kategorizasyonların, o toplumun ön
planda gelen boyutlarını temsil ettiği görülmektedir. Söz gelimi, Bengaldeş’te din (Müslüman / Hindu) ile milliyet (Bengaldeş/ Hind) kategorizasyonları (Hewstone ve ark. 1993);
Hong-Kong’da Çinli / Avrupalı kimlik kategorizasyonları (Brewer ve ark.,1987); Kuzey İrlanda’da Katolik / Protestan kategorizasyonu (Commins ve Lockwood, 1978), yine benzer
şekilde, Amerikan toplumunda ön plandaki kategorizasyonlardan olan siyah / beyaz farklılığı (Rogers ve ark.,1981) kullanılmıştır. Bu örnekleri artırmak mümkündür. Ayrıca, bu araştırmaların düzenlerinde kategorizasyonlardan biri her zaman, dahil olan insanlar açısından,
hakim kategorizasyon olarak tanımlanmaktadır. Söz gelimi Hewstone ve arkadaşlarının
1993’deki araştırmalarında, ve Commins ve Lockwood’un 1978’deki araştırmalarında din,
Brewer ve arkadaşlarının 1987’deki araştırmasında da milliyet (Avrupa/Çin kökenli ) yaratılan sosyal çevrede baştan hakim kategori olarak tanımlanmaktadır.
Kategorilerin öneminin farklılığı konusu bu tip çalışmalarda çok tartışılmaktadır.
Kategoriler arasında hiyerarşik bir düzenlilik olup olmadığı dolayısıyla da hangi şartlarda
hangi kategori birleştirme modellerinin tercih edildiği sorusuna cevap aranmaktadır (Brewer
ve ark.1987). Söz gelimi, tehdit altında algılanan sosyal kimliğin çapraz kategorizasyon ortamında edineceği birleştirme modeli ile aynı ortamda olumlu bir sosyal kimliğe sahip bir
çapraz kategori grubunun edineceği birleştirme modelinin farklılaşacağı öne sürülmektedir
(Hewstone ve ark, 1993; Vanbeselaere, 1996). Oysa bu araştırmalarda kullanılan kategori
üyelikleri birbirleri ile kıyaslanamaz farklı kimlikler olma özelliği taşımaktadır. Doğal ve
değiştirilemez nitelikteki kimlik kategorizasyonları (söz gelimi cinsiyet, kısmen din ve milliyet), tercihe dayalı ve değiştirilebilir nitelikteki kimlik kategorizasyonları ile
çaprazlanmaktadır. Halbuki, değiştirilebilir olan kimlikler ile değiştirilemez olan kimliklerin bireylerin zihninde farklı temsiller taşıması gruplar arası değerlendirmeleri, dolayısıyla
da kategori birleştirme tarzlarını farklı etkileyebilir.
Bu tartışmalardan hareketle Arkonaç (1999) bu iddiaları incelediği bir araştırma
düzenlemiştir. Bu araştırmanın düzeninde Kullandığı kategorizasyonlarda halihazırda açık
bir çatışma veya rekabet ya da var olma mücadelesi yoktu. Bu sebeple, bu açıdan birbirine
göre nötr bir pozisyonda bulunan kategorizasyonlardı. Ortamda bir diğerine hakim bir pozisyonda bulunan herhangi bir kategorizasyon boyutu yoktu. Yapısal nitelikleri açısından

birbirinden farklı olmayan kategorizasyonlar çaprazlandı. Bunun için belirtilen hususlara
uyan yaş (genç / yetişkin) ve cinsiyet (kadın/erkek) kategorizasyonları kullanıldı. Her iki
kategorizasyon da birbirine göre nötr bir pozisyonda bulunan yapısal olarak değiştirilemez
ve doğal olan kimlik dayanaklarıdır. Araştırma, bu ortamın, gruplar arası ilişkileri etkileme
tarzlarını ve ortaya çıkacak olan kategori birleştirme kalıplarını inceledi. Elde edilen bulgular deneklerin sosyal kimliklerindeki cinsiyet ve yaş kategorizasyonlarının göreceli
öneminin, çaprazlanmış kategorizasyon ortamında farklı kategori birleşme modelleri etrafında hareket ettiğini göstermektedir.

5.3. Çoklu Kategorizasyon Ortamı Çatışmayı Azaltır mı?
İnsanları; çevrelerindeki kişileri, her seferinde sadece etnik kimliklerine ya da toplumsal cinsiyetlerine veya yaşına göre kategorize etmek yerine çok çeşitli başka şekillerde
kategorize etme yollarını kullanmaya yöneltirsek aralarındaki önyargıyı ve husumeti azaltmak mümkün olabilir (Crisp ve Turner, 2012). Crisp, Hewstone ve Rubin’e göre (2001)
insanların kişilere, sadece tek bir kategoriye tıkıştırarak bakmak yerine onları tanımlayabilecekleri çeşitli türden farklı yolları fark etmeleriyle birlikte tekli kategorizasyona göre ortaya çıkan tarafgirliği azaltmaları beklenebilir. Crisp ve Turner’a göre (2012) karşımızdaki
kişiye etiketlenmiş bir gruptan olduğu için olumsuz stereotiplerle yaklaşmak yerine sosyal
kategorilerin geçişken, esnek ve dinamik olduğunun ve karşımızdakini tanımlamanın birçok
olumlu yolu olduğunun farkına varılabiliriz ya da bu noktaya gelinmemiz gerekir.
İnsanları, sosyal kategorizasyonun karmaşıklığının gruplar arası tarafgir davranışlarını azaltabileceğini kabul edecek noktaya getiren bir dizi çalışmadan biri de kendilerinin
2001 de yaptıkları çalışmadır (Crisp, Hewstone ve Rubin, 2001). Bir grup üniversite öğrencisinden rekabet halinde oldukları diğer üniversiteden herhangi birini, bu basit öteki grup
statüsünden başka şekilde tanımlayabilecek bir dizi farklı ve değişik kategoriler üzerinde
düşünmelerini istemişler. Bulgular beklentileri doğrultusunda, başkalarını çoklu ve farklı
yollardan düşünmekle gruplar arası tarafgirliğin azaltılabileceğine işaret etmiştir. Benzer bir
çalışmada Hall ve Crisp (2005) katılımcılardan önce kendileri ile aynı üniversiteden olanları
ve olmayanları düşünmelerini istemişler sonra üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımlamada kullanabilecekleri diğer kategoriler üzerinde düşünmelerini istemişlerdir. Elde edilen
bulgulara göre diğer üniversite gruplarına göre kendi üniversite gruplarına tarafgir hareket
etme düzeyleri, kontrol şartına göre çoklu alternatif kategorizasyonlar ürettikleri deney şartı
sonrası anlamlı düzeyde düşmüştür.
Ortama ikiden fazla çoklu kategorizasyon sürülmesi, gruplar arası tarafgirliğin azalmasına nasıl yol açmaktadır? Kısacası çoklu kategorizasyonlar ortamda nasıl işlemektedir?
Çapraz kategorizasyonda öteki grupla benzerlik algısının artması, tarafgirliği azaltıyordu.
Burada ise tersine, çoklu grup üyeliklerini ön planda tutmak gruplar arası tarafgirliği azaltmasının sebebi; gruplar arası bağlamın giderek artan bu karmaşıklığının, algılayıcıların ortama sokulan sosyal kategorizasyonları anlamlı herhangi bir şekilde kullanamaz ya da bir
araya getiremez duruma sokuyor olması olabilir. Algılayıcılar sözgelimi ‘çalışan kadın’ ya

da ‘yetişkin kadın’ gibi kategorileri bilişsel düzeyde bir araya getirebilir ama benim demin
yukarıda saydığım gibi ‘Üniversiteli, psikolog, sosyal psikoloji sahasında çalışan, kadın öğretim üyesi’ kategori üyeliklerini prosesleme güçlüğü çekmiş olabilir (Crisp ve Turner,
2012). Ortamdaki kategoriler, haklarında değerlendirici bir yargıya varabilmek için çok karmaşık hale geldiği vakit (bir araya getirilmesi gibi) algılayıcı kişi karşısındaki hakkında izlenim edinebilmek için alternatif yollar aramaya zorlanabilir. İzlenim oluşturma teorileri
(Brewer, 1998; Fiske ve Neuberg, 1990) insanların gelen malumatı işlemek için kategorileri
kullanmakla birlikte kategori ile işlenecek malumat arasında düşük bir uyum varsa kişinin
kategorik işlemek yerine ayrık işleme moduna kayacağını (Fiske,Lin ve Neuberg, 1999);
bunun da kategorizasyonun sona erdirilmesine ve bireyin daha kapsayıcı, farklılaşmış bir
algısına, tarafgir grup değerlendirilmelerinin azalmasına yol açtığını öne sürmektedir.

5.4.Kategorizasyonun sona erdirilmesi çatışmayı azaltır mı?
Kategorizasyonu sona erdirme-decategorization yaklaşımına ya da modeline göre
gruplar bir arada temas halinde iken grup sınırlarını ön plandan arka plana çekmekle ayırımcı ve çatışmacı tavırlar azalabilir. ya da ayırımcı tarafgir grup davranışları azalabilir.
Sosyal ortamda karşılaşan grupların grup aidiyetlerini belirleyen sınırlarını, önplandan
çekmek için ortama iki bilişsel süreç servis edilebilir. Bunlardan biri ki buna ‘farklılaştırma’ diyoruz; öteki gruptaki bireyler arasında ayırımlar yapmaktır, sözgelimi ‘ ama
diğerlerine göre o daha konuşulabilir bir tiptir’ demek gibi. Diğeri ise ‘kişiselleştirmedir’
öteki gruptan herbir kişiyi kendine has birer kişi haline sokmaktır. Her bir grup üyesine o
gruptan biri olmak yerine kendi kişisel kimliği ile muhatap olmaktır(Beşiktaşlı Ahmet yerine Ahmet bey olarak hitap edip konuşmak gibi). Birbirini tanıma fırsatlarının artırılması,temas esnasında kişisel özel bilgilerin ortaya çıkarılması gibi hallerle grup sınırlarının
önemi azaltılabilir. Kişiselleşmiş temasların etkili olduğuna dair destekler bir dizi deneyden
ve gruplar arası arkadaşlık üzerine yapılan araştırmalardan gelmektedir (aktr. Hewstone,
Strobe ve Jonas, 2012). Bu yaklaşımın iddiası kişilerin grup kimlikleri dışında birbirleri ile
kişisel düzeyde temas etmeleri gerektiğidir. Yani kimlerden olduğunuzu, karşınızdakinin
kimlerden olduğunu bir tarafa koyup kişisel düzeyde birbirimizi muhatap almamız gerektiğini söylemektedir. Mümkün mü? Gerçeğe uyar mı? Grup aidiyeti insanın bir çok ihtiyacını
gideren bir duygudur. Gruplardaki sosyal kimliklerimiz kendi benliğinizin değerli kısımlarını oluşturur. Bu sebeple insanlar grup aidiyetlerinden vazgeçmeye ya da gözardı etmeye
pek istekli olmayabilirler.
Gruplar karşılıklı temas halinde iken kategorizasyona dair yukarıda kısaca sizlere
tanıttığım bu üç teorik model grupların sosyal ortamda birbirleri ile temaslarının en iyi sonucu almak üzere nasıl en iyi yapılandırılması gerektiği üzerinde farklı iddiaları vardır. Herbirinin deneysel desteği ve yine herbirinin avantajları ve dezavantajları vardır. Hangisi daha
etkili sonuç verecektir? Araştırmacılar üç modelden birini seçmek yerine ya da bunları birbirleri ile yarışan modeller olarak ele almak yerine birbirini tamamlayan yaklaşımlar olarak
düşünmek daha yerinde olacaktır (Hewstone, Strobe ve Jonas,2012).

5.5. Psikolojik Süreçler ve Önyargının-Ayırımcılığın Azaltılması
Araştırmacılar için; genelinde önyargıyı düşüren, özel olarak da gruplar arası ayırd
ediciliği azaltarak ilişkileri iyileştiren psikolojik süreçlerin neler olduğu önemlidir çünkü bu
suretle doğrudan bu süreçleri özel olarak hedefleyen en üst düzey girişimleri tasarlayabileceklerdir. İlk bölümden hatırlayacağınız üzere; modernist ana akım sosyal psikolojinin amaç
ve hedefi, ortamla insanın ilişkilerini dengeleyerek ‘iyi toplumu’ ‘sağlıklı toplum ilişkisini’
kuracak bilgileri üretmektir).
Çatışan ya da ağır önyargılarla hareket eden gruplar arası ortamda öteki grupla temasların öteki grupla ilgili bilgilerin artmasına yol açtığı bunun da önyargıyı azalttığı bilinmekle birlikte (Pettigrew ve Tropp, 2008),son dönemlerde çalışmalar, bu arada işleyen duygulanımsal süreçlerin neler olabileceğine yönelmiştir. Grupların birbirleri ile temas edişlerinde bilişsel değişkenlerden yani birbirleri ile ilgili bilgilerini artırmalarından ziyade duygulanımsal değişkenlerin olumsuz tutumlar üzerinde çok daha büyük etkisi olduğu görülmektedir (Troop ve Pettigrew, 2005). Bu etkiyi de ağırlıklı bir şekilde duygulanımsal süreçler yoluyla sağladığı görülmektedir (Brown ve Hewstone, 2005).
Bu araştırmaların çoğu gruplar arası kaygıya odaklanmaktadır. Gruplar arası kaygıdan kast edilen; diğer gruptan herhangi biri ile karşılaşıldığında ya da bir bağlantı temas
kurulduğu vakit olumsuz, hoş olmayan bir duygu haline girmek, hissetmektir. Bu his kişinin; öteki gruptan biri ile görüşmesi, karşılaşması ya da herhangi bir teması esnasında küçümseneceği, reddedileceği gibi nahoş beklentilerinden sayıca fazla olmalarından kaynaklanır ve bu öteki grupla aralarındaki çatışma ya da husumetin geçmişiyle, olumsuz hoş olmayan stereotiplerle veya sayıca fazla olmalarıyla şiddetlenir (Stephan ve Stephan,1985).
Kaygı durumu her zaman dikkatinizi daraltır, odaklanma gücünüzü azaltır dolayısıyla da
bilişsel sisteminize gelen malumatın proseslenmesini ‘kısayol tuşlarına’ yöneltir yani tarafgir olacak şekilde işlemenize yol açar (Bkz.Bilişsel Dünya). Bu sebeple öteki grupla temas
esnasında ortaya çıkabilecek olumlu etkiler azımsanıp, küçümsenebilir. Yanısıra gruplara
arası kaygı durumunun yüksek olduğu durumlar, grup üyelerinin diğer gruptan olanlarla temas etmekten toptan kaçınmalarına yol açar (Shelton ve Richeson, 2005). Bu olumsuz
duygu hali güçlü bir olumsuz öteki grup tutumlarıyla birleştirilir.
Birçok araştırma sonucu bize göstermektedir ki; çatışan grupları, önyargıları yüksek grupları birbirleri ile başarılı bir şekilde temas ettirmek aralarındaki bu husumetin üstesinden gelmelerine, kaygı durumlarının azalmasına çok yardımcı olmaktadır. Yanısıra grupların birbirlerini yeniden değerlendirmelerine yol açabilmektedir. Anlamlı ve başarılı bir
araya gelişler; çatışan grupların insanlarınının alışkanlıklarını, adetlerini, değerlerini yeniden değerlendirip birbirlerinden pek de farklı olmadıklarını ya da kendilerinin üstün sayılmalarına sebep olacak esasta birşeyin olmadığını görmelerine yol açabilmektedir (Pettigrew,
1997)

Uygulamalar
Gruplar arası çatışan önyargıların, stereotipik tutum ve davranışların azaltılması konusunda yukarıdaki teorik yaklaşımları tekrar düşünün. Bu arada Kürt/Türk kimliği
çatışmasını sona erdirmek üzere kurulan ‘âkil insanlar grubunu’ ve bu grubun Anadolu’da
yaptığı ziyaretleri ve görüşmeleri tekrar hatırlayın.
• Çatışmaların ve ayırımcılığın azaltılması hedefine en iyi hangisi daha uymaktadır?
• Nereye kadar başarılı olmuştur?
• Çatışmaların kendilerine has olabileceği bu sebeple her teorinin her bir kendisine
has çatışma ortamında farklı çalışabileceğini düşünür müsünüz?
• Neden farklı çalışacaktır?
• Nasıl çalışabilir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Bilişsel düzeyde ayırımcı grup kimliklerini ve davranışlarını anlamak üzere kurulan teorik modellerin her biri sosyal kimlik teorisi/benlik kategorizasyonu yaklaşımı
içinden türetilmiştir.
• Gerçek dünyada bireyin sosyal çevresi karmaşıktır.
• Grup üyelikleri birden fazladır ve çoğu zaman birbiri ile kesişirler.
• Çaprazlanmış kategorizasyon ortamında kesişen grup üyelikleri benzerlikleri artırır eski farklılıkları azaltır.
• Gruplar arası ortama bilinen ikili kategorik ayırımın yerine ikiden fazla çoklu kategorizasyonun sürülmesi gruplar arası tarafgirliğin azalmasına yol açmaktadır.
• Sosyal ortamda karşılaşan grupların grup aidiyetlerini belirleyen sınırları arkaplana çekmek bunun için de grup üyelerini kişiselleştiren ya da farklılaştıran süreçlerini
ortama sürmek etkili olabilmektedir.

Bölüm Soruları
1. Çapraz kategorizasyon nedir?
2. Çapraz kategorizasyonun işlediği ortamda grupların karşılıklı ilişkileri nasıl bir
etki altında olacağı beklenir?
3. Çoklu kategorizasyon ortamından kast edilen nedir?
4. Çapraz kategorizasyonda öteki grupla benzerliğin artması çatışmayı azalttığı
öne sürülürken çoklu kategorizasyon ortamında durum nedir?
5. Ortamı belirleyen kategorizasyonu nasıl sonlandırabilirsiniz?
6. Farklılaştırma süreci nedir?
7. Kişiseltirme süreci nedir?
8. Grupların birbirleri ile temas edişlerinde bilişsel değişkenlerden kast edilen nedir?
9. Grupların birbirleri ile temas edişlerinde duygulanımsal süreçler arasından en
çok üzerinde durulan süreç hangisidir?
10. Gruplar arası kaygıdan kestedilen nedir?

CEVAPLAR
1. Burada bir kategorizasyon bir diğer kategorizasyonla ile kesişir.
2. İki ayrı kategorizasyonun (söz gelimi A/B kategorizasyonu ile X/Y kategorizasyonun) çaprazlanması durumunda grupiçi bu benzerlik ve gruplar arası farklılık algısı
birbirini nötralize edecektir. Kategoriler arasında, gruplar arası farklılık etkisinin azalması sebebi ile yakınlaşma, her kategori içinde de grup içi benzerlik etkisinin azalması
sebebi ile uzaklaşma ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda da gruplar arasındaki ayırdedici
davranışlar azalacak yada ortadan kalkacaktır.
3. Ortama ikiden fazla çoklu kategorizasyon sürülmesi böylelikle gruplar arası tarafgirliğin azaltılacağı düşünülür.
4. Burada ise tersine, çoklu grup üyeliklerini ön planda tutarak gruplar arası tarafgirliği azaltmasının sebebi; gruplar arası bağlamın giderek artan bu karmaşıklığının, algılayıcıların ortama sokulan sosyal kategorizasyonları anlamlı herhangi bir şekilde kullanamaz ya da bir araya getiremez duruma sokuyor olması olabilir.

5. İki bilişsel süreç olan farklılaştırma ve özelleştirme süreci ortama sürülebilir.
6. Öteki gruptaki bireyler arasında ayırımlar yapmaktır.
7. Her bir grup üyesine o gruptan biri olmak yerine kendi kişisel kimliği ile muhatap olmaktır.
8. Çatışan ve birbirleri ile ilgili ağır önyargıları olan grupların birbirleri hakkında
bilgileri
9. Kaygı
10. Diğer gruptan herhangi biri ile karşılaşıldığında ya da bir bağlantı temas kurulduğu vakit olumsuz, hoş olmayan bir duygu haline girmek, hissetmektir.

6. KALABALIK DAVRANIŞI VE SÖYLEMSEL
PSİKOLOJİDE ‘GRUP’

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kalabalığı açıklayan ilk teori LeBon ve ilkellik
Kimliksizleşme ve Zimbardo
Aniden beliren norm teorisi
Sosyal kimlik ve kalabalık davranışı
Bir grup davranışı olarak kalabalık
Söylemin içinde inşa edilen kimlikler/ grup kimliği

Anahtar Kavramlar
Kimliksizleşme
Kalabalık
Söylem ve kimlik
Aniden beliren norm
Bir söylem olarak kimlik

Giriş
Ana akım sosyal psikolojinin grup ve gruplar arası davranışı tanımlama kriterlerine
göre kalabalık davranışı bir grup davranışı değildir ama giriş kitaplarında grup ve gruplar
arası davranışla ilgili kısımlarda yer verilir. Sosyal psikolojinin bu fenomende anlamaya
çalıştığı şey aynı yerde o sırada bulunan çok sayıda insanın, bir anda ahenk içinde nasıl bir
grup gibi davranabildikleri ve sonrasında dağıldıklarıdır. Bu bölümde ilgili açıklamaları ve
iddiaları aktarırken aslında kalabalığın ve davranışlarının nasıl bir karmaşık sosyal bağlam
içinde kurulduğunu göstereceğim.
Sosyal inşacı yaklaşım ve tabii eleştirel ve söylem alt yaklaşımları hem grup davranışına hem de kalabalık davranışına bir söylem ve onun kurguladığı kimliğin uygulanışı
olarak bakar. Bölümün ikinci yarısındada bu açıdan ele alacağım. Yanısıra ana akımının
çalışmalarına getirdikleri eleştirileri aktaracağım.

6.1. Kalabalık Davranışı
Kalabalık davranışı denilince insanların aklına hemen 27 Mayıs 2013 günü Istanbul’da Taksim Gezi Parkında birkaç ağaçın sökülmesinin ardından başlayan olaylar gelir.
Geçmişte biraz daha geriye gidersek; 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde ve şehirde çıkan
olaylar, 1992’de Trabzon-Fenerbahçe maçı sonrası Trabzon’da ortaya çıkan olayları hemen
bir avazda hatırlamak mümkün. Yurt dışında yine çok uzun günler süren 1989’da Çin’de
Tiananmen Meydanı’ndaki gösteriler hemen ilk akla gelenler arasındadır.
Kalabalık, dahil olan insanlar kadar kalabalığın çıkardığı olaylara medya vasıtasıyla
şahit olanlar için son derece canlı bir sosyal fenomendir. Karşılaştığımız veya bizzat içinde
olduğumuz bütün bu hareket tarzları, insanların bir arada toplu şekilde davrandıkları ortamlardır. Bu ortamlar genelde insanların bazı hedeflere ulaşmak için işbirliğine girdikleri sırada
ortaya çıkarlar. Bu işbirliğinin mutlaka planlı ya da iyi tertiplenmiş olması gerekmez ama
her zaman için hedefe yönelik olup çok fazla sayıda insanı kapsar. Tam bir kalabalık davranışının laboratuarda araştırılması son derece zordur. Sözgelimi French’in (1954) teşebbüsü
buna güzel bir örnektir. French deneklerini bir odaya kilitlemiş ve sonra da yangın alarmını
çalıştırıp oda kapısının altından içeri duman püskürtmüştür. Deney düzeninin araştırma etiğine uymaması bir yana, laboratuarda panik yaratma teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Denek gruplarından biri kapıyı tekmeleyerek açmış ve duman üreten aleti devirmiş, diğer
grup ise sakin bir şekilde oturarak tepkilerinin deneyciler tarafından gözlenme ihtimalini
tartışmışlardır.

6.1.1 Kalabalık Davranışını Açıklayan İlk Teoriler
Kalabalık davranışını açıklamaya çalışan ilk teori, 1870’lerde Paris’te meydana gelen halk hareketinden fazlasıyla etkilenen Gustave LeBon’undur (1895-1976). LeBon’a göre
bazı hallerde ve yalnız bu hallerde bir insan topluluğu, onu oluşturan ayrı ayrı kişilerin sahip
olduğu özelliklerden çok farklı yeni özelliklere sahip olur. Bilinçli kişilik ortadan kalkar,
bütün bu kişilerin fikirleri ve duyguları tek bir yöne çevrilir. Geçici fakat pek çok açık
özellikler gösteren kollektif bir zihniyet ortaya çıkar (1976). Kalabalığın tesiri ile oluşan bu
kollektif zihniyet (collective mind) bireylerin normalde kontrol altında tuttukları bilinçsiz
dürtülerini ön plana çıkartır ve gerçekte barbar ve ilkel olan renklerine geri dönmelerine
yol açar. Kendisine göre, heyecan ve dürtülerle hareket eden ve zihnen gerilemiş olan kalabalığın bu özelliklerinin ortaya çıkışında birtakım sebepler vardır. Kişi tek başına olduğu
vakit frenleyebildiği içgüdülerini, kalabalıkta insan sayısının fazlalığının verdiği duygu ile
serbest bırakır. Kalabalık her zaman bir anonimlik özelliği taşır yani herkesin bireysel kimliği ortadan kalkar. Bu sebeple bireylerin tek başına oldukları vakit daima zapt ettikleri sorumluluk hisleri ortadan kalkar. Kişilerin hareket ve hisleri karşılıklı taklit yoluyla hızla bulaşarak kalabalık içersinde yayılır. Bu hızlı yayılmanın ve kimlik kaybının sonucunda kişiler
kolaylıkla birbirlerinin etkisinde kalabilirler. Etki altında kalma ve dolayısıyla telkine açık
olma kalabalıktaki herkes için geçerlidir. Bu sebeple kişiler aşırı çoşkun birtakım hareketlere kadar sürüklenebilir (Lebon, 1976).

Sonuçla, LeBon’a göre kalabalık;
• ilkelliğe, barbarlığa, zihinsel geriliğe geri dönüşün ortaya çıktığı;
• muhakemesine mantık yerine hayallerin hâkim olduğu;
• liderliğin ise mesajların tekrarlanıp onaylandığı bir prestij mevkisi olduğu;
• dürtüler ve tepkisellikle motive edilen; ahlak normlarının işlemediği,
• şiddet yüklü bir gruptur.
LeBon kalabalığı şiddet yüklü bir ayak takımı olarak ele almakla birlikte, kalabalığın onu oluşturan kişilerden daha kötü veya daha iyi olabileceğini de savunmaktadır. Kendisine göre bunun sebebi kalabalığı oluşturan kişilerin bu ortamda tepkisel davranmalarıdır.
Kalabalıktaki şiddet yüklü, antisosyal davranışlı bu kişiler aynı zamanda kalabalık uğruna
kendi kişisel menfaatlerinden vazgeçebilirler. Kalabalıkta diğer kişilere karşı yardımsever
ve kahramanca davranan kişiler haline gelebilirler.
Freud, Grup Psikolojisi ve Ego’nun İncelenmesi (1921) adlı kitabında; kalabalığın
şuursuzluk kilidini açtığı görüşünü ileri sürerek, LeBon’un görüşleriyle işbirliğine giren ilk
ve en etkili teorilerden birini ortaya koyar. Teorisindeki temel özellik, grup hareketlerine bir
odak noktası sağlayan unsur olarak liderin rolü üzerinde duruşudur. Kalabalığın lideri kitleler üzerindeki gücünü, kalabalıktaki her bireyin süper egosunda hâkimiyet kurarak elde etmektedir. Liderlik ihtiyacı kalıcıdır ve çok çeşitli biçimler alır. Bu sebeple liderler, başlangıçtaki baba figürünü örterek bireyin kendi ego idealini kaydırıp kalabalığa bir grup ideali
temin ederler.
Aynı dönemin teorisyenlerinden McDougall’a göre (Bkz. Schultz ve Schultz, 2002)
kalabalık telkine açıktır. Bu telkine açık olma ise ‘sürünün’ içgüdüsünü yansıtır. Alınan
telkin hızla kalabalıkta bulunan diğerlerine ‘bulaşır’. Verilen telkinin kalabalık içinde bulaşma hızını ve niteliğini belirleyen, o kalabalığı oluşturan insanların hangi ırktan olduğu ya
da kendi aralarındaki ırksal benzerliktir. McDougall’ın sosyal evrim teorisinin etkisinde insanları ve toplumları ilkel olandan medeni olana evrilmekte olduğu düşüncesini sosyal psikolojinin tarihçesinde anlatmıştım. Buna göre kalabalığı oluşturanlar ilkel ya da toplumun
daha ilkel (yani kendi beyaz, medeni erkek sınıfından gelmeyen, köylü, işçi, kadın vs.) katmanlarından geldiğinde telkinin alınması ve diğerlerine bulaştırılması daha kolaylaşacaktır
(‘Medeni olan kalabalığın davranışlarına uymaz’).
Bu ilk teorilere bakıldığında zamanın bilimsel tartışmalarında önde gelen, popüler
kavramlarla yine zamanın Avrupa modernist sosyal ve siyasi görüşlerinin birbirine örülü
bir bütün oluşturduğu rahatlıkla görülür (Geçen yüzyıl ve bu yüzyılda ise bu örüntü bütünü
daha ustalıklı bir şekilde gizli tutulur). Hipnoz ve telkine açık hale geliş, içgüdülerinin insanları yönetiyor olması, bunun bilinçli davranışla kontrol altında tutulması gerektiği,

içgüdülerini kontrol edemeyenlerin aşağı tabakadan işçiler, köylüler olduğu düşüncesi, kapitalist ekonomi ve 19.yüzyıl sonları burjuva ahlak anlayışıyla birbirine örülür.
Reicher (2008) LeBon’un kalabalık görüşünün teorik, tanımsal ve ideolojik düzeyde eleştirilebileceğini öne sürer. Reicher, LeBon’u kalabalığı tanımlarken bağlamından
kopuk tasvir etmekle ya da bağlamının dışına çıkarmakla eleştirir. Lebon bu suretle kalabalığı evrensel bir fenomen olarak sunmaktadır yani 19.yüzyıl Fransa’sındaki kalabalık ile
21.yüzyıl Türkiye’sinde ya da İngiltere’sinde aynı olan kalabalığı tasvir etmektedir; evrensel
bir ‘ilkellik’ ve ‘rasyonel-akılcı bireyin’ ortadan kayboluşu ile yönetilen bir kalabalık
fenomeni. LeBon’un kalabalık tasviri Reicher’a göre (2008) fenomeni; sanki kalabalığın
eylemleri devletin ya da polisin eyleminden bağımsızmış gibi, soyutlanmış bir varlıkmış
gibi bir konumlandırmaktadır. Teorik düzeyde ise kalabalık, bireysel kimliği kapatma düğmesi gibi gösterilmektedir. Bireysel kimlik ise kontrollü ve rasyonel eylemin yegâne temeli
olan biricik ve egemen bir kurgu olarak anlaşılmaktadır (Callaghan ve Lazard,2011). Benlik
ise tekil sosyal güçlerden ayrı rasyonel bir varlık olarak ele alınmaktadır. Kalabalıkta sosyal
etki; sadece bu birey oluşu ya da tekilliği devre dışı bıraktıran olarak kavramsallaştırılmaktadır. Buna göre LeBon’un analizi sırtını sosyal düzene ve statükoya dayamakta bu suretle
kalabalık davranışı da bu düzene ve statükoya akıldışı-irrasyonel bir direniş olarak gösterilmektedir. Türkiye’de Taksim Gezi Parkı olaylarında yer alanların ‘çapulcu’ olarak adlandırılması ya da Callaghan ve Lazard’ın (2011) örnek olarak verdiği Londra’da 2011 yılında
ortaya çıkan öğrenci protestolarına İngiliz medyasının ‘ayak takımı’, ‘maganda takımı’ ‘eşkiyalar’ gibi bir dille yaklaşması; LeBon’un kalabalık psikolojisini ilkel ve irrasyonel şeklinde okumasının bir yansıması gibidir, kalabalık davranışı hakkındaki popüler, çağdaş ele
alışlarda LeBon’un etkisinin halen devam ettiğini göstermektedir.

6.1.2.Kimlik Kaybı - Kimliksizleşme (De-Individuation)
Kalabalık davranışını veya başka bir ifade ile insanların toplu hareketlerini açıklamaya çalışan daha yeni yaklaşımlar, ilk yaklaşımların bazı kavramlarını terk etmiş gibi görünseler de yukarıda ele aldığım bireysel kimliğin tanımlanışı değişmediğinden; kalabalık
davranışı da esasta bu kimliğin ve taşıdığı rasyonel sorumluluk duygusunun ortadan kalktığı
bir fenomen olarak ele alınmaya devam etmiştir.
Kimlik kaybı ya da kimliksizleşme kavramı da kalabalık fenomenini esasta aynı
düzlemde açıklar. Buna göre insanlar; toplum içinde medeni davranma normuna karşı gelmiş olmamak için temeldeki tepkisel, saldırgan ve bencil doğalarını pek göstermezler. Bu
bastırılan özellikler kalabalıkta açığa çıkar. Buna aracı olan mekanizma ise kimliksizleşmedir. Kimliksizleşme kavramı, kimlik kaybı veya eksikliği fikri üzerine kurulmuştur. Kimliksizleşme ile ilgili çalışmalardan ilki ve sık sık referans olarak gösterileni Festinger, Pepitone
ve Newcomb’un 1952’de birlikte yürüttükleri çalışmadır. Denekler birbirlerini birer birey
olarak görmekten uzaklaştıkça ve tanınmaları güçleştikçe ebeveynleri hakkındaki tartışmaya
katkıları daha cüretkar ve meydan okuyucu bir kılığa bürünmüştür. Singer ve arkadaşlarının

araştırmasında (1965), tanınmalarını önleyecek şekilde giyinen kişilerin erotik yayınları tartışırlarken birbirlerini tanıyabilecek durumda olan kişilerden daha açık saçık bir ifade kullandıkları görülmüştür. Araştırmacılar bu sonuçları kimliksizleşme şartlarında ayırt edici
oluşun ve benlik bilinci duygularının azalmasına bağlamışlardır.
1970’lerde Zimbardo kimliksizleşme teorisini kurduğunda görüşlerinin birçoğunu
LeBon’un fikirlerinden almıştı. LeBon’un fikirlerini; bir dizi girdisel değişkenler, bazı psikolojik değişimler ve bunların sonucunda ortaya çıkan, davranışı kapsayan bir model olarak
formüle etmişti. En önemli girdi değişkenler anonimlik, sorumluluğun dağılması ve birlikte
hareket edenlerin varlığı idi. Bu değişkenler, Zimbardo’ya göre (1970) bireyin öznel
dünyasını değiştirir. Büyük bir grupta bulunmak ona anonimlik sağlar ve hareketlerinin sonuçlarına ait sorumluluğunu zayıflatır. İşte bu durum Zimbardo’nun kimliksizleşmenin psikolojik hali dediği şeydir. Dolayısıyla çıktı olarak davranış mantıksız ve tepkiseldir, çünkü
olağan sosyal ve kişisel kontrollerin dışında kalmıştır. Teorisini sınamak üzere düzenlediği
bir dizi deneyde Zimbardo’nun (1970) Klu Klux Klan tipi elbiselerle örtünmüş denekleri;
öğrenci rolündeki kişiye, olağan kıyafetler içindeki deneklerden daha uzun süreli elektrik
şoku vermiştir. Ama buna karşılık aynı deneyi Belçika’lı askerlere uyguladığında sonuçlar
farklı olmuştur. Askerler, askerî kıyafet içersindeyken, kimliklerini gizleyen kıyafetler içersinde oldukları durumdan daha saldırgan davranmışlardır. Zimbardo, bu askerlerin deney
başlamadan önce üniformaları içersinde halihazırda kimliksizleştiklerini, gizleyici kıyafet
şartının ise onları yeniden kimlikleştirdiğini iddia etmiştir (Zimbardo, 1970)

6.1.3.Aniden Beliren Norm Teorisi (Emergent Norm Theory)
Turner ve Killian (1987;Turner, 1974) birer sosyolog olarak kalabalığın heyecanların alıp götürdüğü irrasyonel avam bir topluluk olmadığını öne sürerler. Tam tersine kalabalık bir grup davranışıdır. Abartılı ve aşırı olsa da bir grup biçimidir (Turner ve Killian,
1987). Gruptan bir farkı sadece bir geçmişi olmamasıdır. Grubun bir geçmişi vardır, kalabalıkların bir geçmişi yoktur. Ayrıca bazı grup süreçleri kalabalık içindeki düzen ve amacı
üretir. Turner ve Killian diğer teorisyenlerden farklı olarak kalabalığın nasıl kontrol edildiği,
kalabalık düzenindeki esası oluşturanın ne olduğu sorularını sorarlar. Turner ve Killian,
(1987) aniden beliren norm teorisi ile, kalabalıktaki ayırt edici ifade biçiminin bir sosyal
norm sonucu ortaya çıktığını öne sürerler. Kalabalığın belli bir özel hedefi, belirgin bir lideri, iyi tarif edilmiş üyelik sınırları olmayabilir. Dolayısıyla kalabalık, gruptan farklı olarak, esaslı bir düzenden yoksundur.
Kalabalık içinde beliren sosyal davranış normları belli ölçülerde o ortama has olur,
o ortamda beliren bir norm olur (Turner, 1974). Kuralları kuran, ortamı tarif eden ve niyet
ettikleri hareketleri haklı çıkartan kalabalığın üyeleridir. Dolayısıyla üyeler arasındaki iletişim, normun şekillenme sürecini kapsar. R. H. Turner’a göre (1974) kalabalıkta bir normun
doğması aynı zamanda kalabalıktaki heyecan ve davranışları sınırlar. Kalabalık davranışında zaman zaman gözlenen şiddet Turner ve Killian’a göre (1987) oyalanarak ve dolanarak geçen bir zaman sonrasında ortaya çıkmaktadır. Kalabalıklarda gözlenen bu gibi aşırı

davranışlar, görüş ayrılığına düşmüş seslerin müzakeresinin ve de grup içinde ifade edilen
emosyonel tepkilerin bir ürünüdür.
Aniden beliren norm teorisi kendinden önceki teorilerden oldukça farklı olarak, kalabalıktaki toplu davranışa kural ve normlarla bağlı, içsel bir birliğe haiz normal bir sosyal
süreç olarak bakılmasına imkan tanımaktadır.
Ama Reicher (1982, 1987, 2008) kalabalığın nadiren normatif bir boşlukta bir araya
geldiklerini öne sürer. Bir kalabalığın üyeleri bir futbol maçını seyretmek, son zamları veya
üniversite idaresini protesto etmek gibi özel bir amaçla toplanırlar. Tıpkı özel bir grubun
davranışları gibi davranışlarını düzenleyecek açık bir norm paylaşımını da beraberlerinde
getirirler. Turner’ın dayandığı kurulu normların gelenekselliğinden yoksun olmaları fikri
Reicher’a göre sadece bir mittir. Reicher kalabalığın bir mantığı olduğunu ileri sürmektedir.

6.1.4.Sosyal Kimlik Teorisi ve Kalabalık Davranışı
1980 yılı baharında İngiltere’nin Bristol şehri St.Paul mahallesinde gerçek bir başkaldırı meydana gelmişti. Reicher (Reicher 1982, 1984, 1987; Reicher ve Potter, 1985), bu
olayla ilgili polisten, itfaiyeden beyanatlar almış, radyo, T.V ve gazete yorumlarından ilgili
kayıtları kullanmış, bunun yanısıra St.Pauls’ de oturan yetişkin ve çocuklarla, başkaldırıya
katılmış kişilerle mülakatlar yapmıştır.
St.Paul mahallesi, Bristol şehrinin merkezinde bulunan, geçmişinde hafif de olsa
bir huzursuzluğu olan sahip bir işçi mahallesidir. Başkaldırı, yasak içki ve madde satışı sebebiyle polisin Black and White Café’ye baskın düzenleyerek girmesiyle başladı. Daha
sonra dışarıda kamyonetlerinde beklemekte olan polisler köpekleriyle birlikte Café’ye girip
bira stoklarını mahzenden çıkardılar. Buraya kadar kanun dışı herhangi bir şey yapılmamış
olmasına rağmen polisin yasal hareket sınırını aştığına dair genel bir izlenim vardı. Bu izlenimi yaratan, olayın çocukların okuldan dönüşleri sırasında onların gözleri önünde cereyan
etmesiydi. Haberler bir anda mahalle sakinleri arasında yayılıverdi. Daha sonra üç polisin
siyah bir genci Café’den sürükleyerek veya kavrayarak dışarı çıkardığı görülmüş, bu hareket
karşısında tuğla atılarak üç polis yere düşürülmüştü. O sırada çoğu polis sakin bir davranış
sergilemekteydi. Ama bira kasalarını alıp götürdüklerinde polis kamyonetine engel olunmuş
ve ters çevrilmişti. Bazı polisler de Café’de mahsur kalmıştı. Hemen 30-40 polis mahalledeki bir pub arkasında tekrar bir araya gelip meslektaşlarını kurtarmak üzere Café’ye yürüdüler. Ama karşı saldırıyla karşılaştılar ve kalabalığa dalıp, coplarını ve süt şişesi kasalarını
kullanarak kalabalığı dağıtmaya, kendilerini savunmaya başladılar. Bu sırada bir polis arabası devrilerek yanmaya başladı. Polise atılan ilk taşı diğerleri takip etti. Polisin kendini
toparlayıp St.Paul bölgesine başka yönden girme teşebbüsleri de başarısız kaldı.
Bu olayda, diğer kalabalık davranışına ait görüşlere uymayan birçok unsur vardır:1)
Saldırgan havasına rağmen kalabalığın davranışı, oldukça kontrol altındadır. Davranış özel

hedefleri (polisi) amaçlarken, diğerlerinden sakınmıştır (mahalledeki dükkan ve evler).
Olay, tamamen mahalle sınırları içinde kalmış, komşu bölgelere kaymamıştır.
2) Kalabalıkta polis ve başkaldıranlar farklı davranmışlardır. Polisin kendisi de bir kalabalık
oluşturmuştur. Eğer kalabalıkta kimlik kaybı oluşuyorsa o andaki uyaranlara tepki veriliyorsa, niçin polis diğerlerinden farklı davranmıştır?
3) Kalabalıkta tam bir anonimlik olmamıştır. En azından herkes birbirine (aynı mahallede
oturdukları için) bir anlamda aşinaydı. Sonuncusu ve belki de en ilginç olanı kalabalıkta
herkes yaptığı işten gurur duyuyordu ve neşeliydi. Kalabalığı dışardan seyredenler kalabalığı bir yığın olarak ‘yüzlerce kişi sokakta koşup, camları kırıyor, arabalara saldırıyordu’
şeklinde idrak ederken, kalabalıkta yer alanlar, bütün bu olayı polisle bir çatışma olarak
görüyordu.
Reicher, grup davranışını oluşturan sosyal kategorizasyon ve özdeşleşme süreçlerinin kalabalık hareketlerini de belirlediğini ve aradaki farkın sadece bir ölçü meselesi olduğunu öne sürmektedir (1987, 2008). İnsanlar kalabalıkta özel bir amaç için özel bir grubun
üyesi olarak bir araya gelirler veya kendilerini bulurlar (sözgelimi siyanürle çalışacak olan
fabrikanın kurulmasını protesto eden Egeli köylüler gibi ya da Gezi parkında ağaçların sökülmesini protesto edenler gibi). Kalabalıktaki homojen davranış, üyelerinin ortak bir
özdeşleşme üzerinden hareket etmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Kalabalık davranışında
sosyal kategorizasyon, kalabalığın varlığıyla işlemeye başlar. Bizler ve onlar ayırımı (‘gezi
protestocuları’ ve ‘polisler’) bu grup üyeliği çerçevesinde sosyal kategorizasyonu hızlandırarak yüksek düzeyde sosyal bir kimlik ortaya çıkartır. Ortam genelde birbirine (sembolik
veya gerçek) zıt grupların varlığıyla belirlenir (polisler ve karşı duranlar ya da protesto edenler), bu da sosyal kategorizasyonun temelini şekillendirir. Dolayısıyla buradan hareketle
aynı unsurlar kişinin grupla özdeşleşmesini cesaretlendirir ve ima edilen bilgi etkisinin (bkz
sosyal etki) işlemesine yol açar.
Reicher (1987, 2008), çoğu kalabalık ortamında yer alan iki özellik olduğuna dikkat
çeker. Bunlardan birincisi; kalabalık hemen her zaman bir gruptan daha fazlasını kapsar:protestocuların yanısıra polisler ve mahalle sakinleri, protestoyu seyredenler, medya,vs.). Bu
sebeple kalabalık davranışı sık sık bir gruplar arası davranış şekline girer. Aynı şekilde,
ikinci olarak, kalabalıkta insanlar anonimleşmekten ziyade yeni bir kimliğe girerler.Kalabalıkta insanlar gerçekten kişisel kimliklerini bir anlamda kaybediyor olabilirler. Ama bu kayıp esnasında o grubun bir üyesi olarak, güçlü bir sosyal kimlik edinmektedirler. Kalabalık
davranışında bir kimlik kaybından ziyade davranışın normatif standartları olarak gözlenen,
bir kimlik değişimi vardır (Reicher, 1987, 2008). Bütün bunlar grup tarafından belirlenir.
Onun için hem Reicher’in olayında hem de Taksim gezi parkı olaylarında polisin davranışıyla olaya katılanların davranışları birbirinden farklılaşmıştır.
Özetle, kalabalık davranışının sınırlarını çizen sosyal kimliktir. Sözgelimi, belli
gruplar için şiddet meşru olabilirken (Neo-Naziler, Taliban, Hizbullah, PKK, ETA gibi),

diğer belli bazı gruplar için meşru bir davranış değildir. Grup içinde paylaşılan bu genel
grup normları, kabul edilebilir türden kalabalık davranışlarının sınırlarını çizer. Yanısıra genellikle birkaç norm, kalabalığın gerçekleştirdiği olaya has çerçevede nasıl davranılacağını
gösterir. Kalabalığın üyeleri, nasıl davranacakları konusunda rehberlik etmesi için, genellikle merkezde bulunan üyelerin sosyal kimlikle tutarlı davranışlarına bakarlar. İşte bu nokta
kalabalık fenomeninde, niçin farklı grupların (sözgelimi polislerle protestocular gibi) genellikle birbirinden farklı davrandıklarının cevabıdır. Aynı çevresel uyaranlara maruz kalmalarına karşın davranışları, farklı grup üyelikleri tarafından kontrol edilmektedir.
Kalabalıkların hareket alanı olan sosyal bağlamın öneminin altını çizen Scott ve
arkadaşları 2008 deki bir araştırmalarında polisin kalabalık davranışı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yapılandırılmış gözlemler (Arkonaç, 2014) ve soru varakası verilerini kullanarak, kalabalıkta beliren normlar üzerinde ve kalabalığın davranışının ilerleyişinde polislik
tarzının etkili olduğunu belirlemişlerdir. Bekleneceği üzere polislerin kalabalığa yönelik hareketlerinin güce dayanmaması halinde kalabalığın polise tepkileri de şiddet içermeyen kalabalık biçimleri çerçevesinde kalmıştır. Kalabalığın bu yöndeki tepkisi, şiddet içermeyen
davranışı normalleştirme ve şiddet içeren patlamaları marjinalleştirme işlevi görmüştür. Bu
anlamda kalabalık davranışı; sadece kalabalığın dinamiklerinin basit bir ifadesi değildir. Aksine kalabalığın davranışları, sosyal bir bağlam içinde, diğerleriyle birlikte kurgulanıp var
olmaktadır.
Kalabalığı bu olumsuz çağrışımlarının dışında da düşünmek gerekir sözgelimi acil
- yangın, deprem, sel baskınları gibi durumlarda ortaya çıkan kalabalıklardan bahsetmemiz
gerekir. Cocking ve arkadaşları (2007) bu gibi acil durumlarda ortaya çıkan kalabalık fenomenini incelemişlerdir. Acil durumlarda kalabalık davranışının zihnimizdeki egemen temsili yaygın panik, düzensizlik ve de kaostur. Cocking ve arkadaşları ise bu gibi durumlarda
insanların kalabalık halinde ama bir düzen ve akıl içinde hareket etme eğiliminde olduklarını
bulmuştur. Tehdit eden aciliyet karşısında ortak bir kimlik biçimlendirip ve yardımsever,
paylaşımcı davranışlar sergiledikleri düşünülebilir. Ama bununla birlikte bu gibi durumların
tehdit ediciliği karşısında tam tersine olumsuz ve kötü tepkilerin gözlendiği kalabalık davranışlarına şahit olmaktayız sözgelimi New Orleans’taki Katrina kasırgası sırasında ve sonrasında kalabalık içinde ayırımcılık şiddetlenmişti. tam tersine 2011 yılındaki tsunamide ve
depremi takip eden krizde Japonlar arasında olumsuz ve ters davranışları görmek pek mümkün olmamıştı. halk birlikte hareket edip birbirlerini destekleyerek yardım beklemişlerdi.

6.2.Söylemsel Psikolojide Kimlik
Söylemsel psikoloji; ana akım sosyal psikolojinin bilişsel süreç temelli gruplar arası
davranış, ayırd edicilik fenomenine bambaşka bir pencereden bakmakta ve fenomeni başka
bir zeminde yeniden anlamlandırmaktadır. Bilişsel düzeyde kategorik bölünmeler yoluyla
ortaya çıkan ve yine bilişsel düzeydeki temsili üzerinden yaşanan grup kimliği, gruplar arası
davranış ve ayırd edici davranışı bilişsel sistemin yani zihinsel yaşantının dışına çıkartır.
Karşılıklı etkileşim esnasında insanların birbirlerini anlama tarzlarını belirleyen ve yöneten

söylemin kurguladığı anlamlardan doğan kimlikleri incelerler: sözgelimi modern kadın kimliğini ya da muhafazakar söylemin kurguladığı muhafazakar kimliği veya tüketici kimliğini
ele almak gibi. Bu kısımda bu farklı anlamlandırmayı ele alacağım.
Diğer bölümlerde de gördüğümüz üzere; ana akım sosyal psikoloji hem deneysel
metodolojisinde hem de deneysel olmayan yöntem yaklaşımlarında, fenomeni bağlamından
ayırarak inceleme eğilimindedir. Gündelik konuşmaların o karmaşık kalıpları içersinde geçen ilişkiler, sözgelimi onlar/bizimkiler vs. gibi grup aidiyetleri, bu gibi araştırmalarda tek
bir fenomene sözgelimi stereotiplemeye, sözgelimi İstanbulluların şu veya bu özelliklere
sahip kişiler olduğu cümlelerine indirgenir. Fenomen (stereotipleme) ve bağlam (grup aidiyeti) birbirinden koparılarak tek başına fenomen incelenmek üzere araştırma ortamına
çekilir. Ama biraz önceki örnekten devam ederek, gerçekten bir İstanbullu İstanbullu hakkındaki konuşmalarıyla o sırada ne kurgulamaktadır yani ne gibi bir anlam inşasına girişmiştir ve bu anlamı kurgulamakla ortamda ne yapmaktadır? Bu soruları soran söylemsel
psikolojinin yaklaşımıdır.
İstanbullularla gecekonduluların birbirlerini anlattıkları araştırmamda (Arkonaç,1989) en az iki kuşaktan beri İstanbullu olanların konuşmalarında, kendilerine ve gecekondululara dair tartışmalarına gömülü grup tasvirleri vardı. Bu grup tasvirlerinde kullandıkları kategorizasyonlar karmaşıktı. Birinden diğerine geçişler, kayışlar izleniyordu. Ayrıca konuşmalarının bütünü bir İstanbullu olmak üzerine değildi. Daha geniş anlamda ‘bizler’, ‘onlar’, ‘şehirli’, ‘köylü’ ‘şehir görgüsü’ ‘kabalık’ gibi tartışmaların bir konuşmasıydı.
Konuşma bu tartışma kategorilerini; araştırmanın yapıldığı dönemin sosyal, ekonomik ve
politik konuları çerçevesinde götürüyordu. Daha önceki bölümlerde de gördüğümüz üzere
söylemsel psikoloji konuşma eylemlerindeki bu gibi ifadelere, kişilerin zihinlerinde sabitlenmiş şemalar ya da tutumlar olarak bakmamaktadır. Aksi takdirde her benzer durumda
aynı tutumun ya da şemanın davranışa yansıması gerekirdi. Aksine bu ifadeler o sıradaki
konuşmada konuşanların karşılıklı konuşma eylemlerinin inşa ettiği anlamlardır. Bir başka
ifade ile o sırada o söz eylemi icra edilerek konuşan ya da konuşanlar birbirlerine yönelik
birtakım eylemler gerçekleştirmektedir (ikna etmek, haklı çıkarmak, mazeret bulmak vs. vs.
) Söylem yaklaşımlı psikologlar bu eylemleri inceler. Dolayısıyla İstanbullunun ve gecekondulunun kendilerine ve birbirlerine dair kullandıkları kategorizasyonlar, her zaman
orada olan ve olacak olan sabitlenmiş şemalar olmayıp retoriksel ve etkileşimsel eylemlerdir.
Konuşma eylemleri sırasında tasvir ettikleri; yaşadıkları sosyal dünyanın kendisi
ve/veya ona verdikleri tepkiler değildir. Tasvir ettikleri sadece bir dünya tasviri versiyonudur ve bu versiyonla karşılarındakini ikna etmeye çalışırlar(ya da kafa tutmaya ya da alttan
almaya vs vs). Konuşmacı eylemlerini (kafa tutmak, ikna etmek, mazeret bulmak vs vs),
tutarlı ve mantıklı görünecek şekilde icra edecektir dolayısıyla açıklaması karşısındaki için
o sıradaki konu ya da başlık çerçevesinde yani bağlam içinde mantıklı olmalıdır (‘İstanbul
onların yüzünden kalabalıklaştı, insanlar birbirlerine çarparak yürür, saygısız davranır hale

geldi’). Konuşması esnasında kullandığı kategorizasyonlar, yaşadığı süre boyunca gözlemlediği veya zihninde kalıcı şemalar halini almış örnek tiplemeler de değildir. Aksine konuşması esnasında bu kategorizasyonları, öne sürdüğü tartışmayı devam ettirip, ilerletmek için
inşa eder. Bu sebeple kategorizasyon, algı ve sosyal grupların düzeni denilen şeyler, söylemlerden ve bu söylemlerin pratiklerinden doğan süreçlerdir. Grup tarifleri ve stereotipler
söylemsel psikolojiye göre; tarafgirliklere, insanların malumatı proseslerken kullandıkları
kısayol tuşlarına işaret etmez. Kendi grup kimliğini ve diğere gruba dair açıklamalar ve tasvirler doğasında ideolojik açıklamalardır ve karşılıklı konuşma eylemleri esnasında inşa edilirler. Ideolojik terimi ile Billig’in (1995) kast ettiği modern ideoloji kavramını kullanıyorum; Söylem içinde kalıplaşmış ve tekrarlayan açıklamaları kast ediyorum.
Bir sosyal psikolog ya da sosyal araştırmacı ele aldığı fenomende insanların yaptıkları grup tasvirlerini, kullandıkları kategorizasyonları, bunlarla o sırada ne yaptıklarını
anlamak için öncelikle bu kategorizasyonların içine gömülü olduğu geniş etkileşim kalıplarının o bağlamdaki işleyişine odaklanmalıdır (Wetherell ve Potter, 1992).
Tutumlara eleştirel yaklaşımda da bahsettiğim üzere insanlar konuşmaları esnasında tutumlarını her zaman aynı şeklide yansıtmamaktadır. Burada da dikkat edilmesi gereken, aynı kişinin aynı grup kimliği ile ilgili getirdiği açıklamalar, argümanlar, kullandığı
açıklama kalıpları sürekli değiştiğidir: karşılıklı etkileşim esnasında konu hakkındaki konuşmalarda konuşanların getirdikleri argümanlar konuşanların aynı tutum, stereotip ya da
kategorizasyonda kalmadıklarını göstermektedir. Argümanların akışına bağlı bir şekilde kayışlar olmaktadır. Bu esnada zaten kimliği de kaymaktadır (Bkz.Tutumlara eleştirel bakış).
Irkçı argümanlarından geçip eşitlikçi bir kimliğe akabilmekte argümanlarını buradan üretebilmektedir. Sözgelimi, insan haklarından bahsederken, modern, eşitlikçi, argumanlar öne
süren kişinin daha sonra konuşmanın ilerleyen kısımlarında muhafazakar siyasi düşünce ve
icraatlere karşı olduğunu dolayısıyla onların modern ve eşitlikçi olamayacağı gibi argümanlar geliştirdiğini görürsünüz. Böyle durumlarda konuşanlar sürekli birbirlerine ve diğerlerine
birtakım roller dağıtmakla kalmaz o esnada kendilerine de sürekli yeniden yeniden kimlikler
inşa ederler: Konunun bir yerinde muhafazakar bir yerinde modern, diğer bir akışında kısıtlamacı vs. vs. olur.
Kişinin kendi kimliği dediğimiz şey bu sebeple aslında tekil bir kimlik olmaktan
ziyade çoklu bir kimliktir. Konuşmacı kendi ifade ve açıklamalarını inşa ederken her seferinde, kendini bu ifade ve açıklamaların içine yeniden yerleştirir. Dolayısıyla sosyal
özdeşleşme süreci, Tajfel ve Turner’in sosyal kimlik teorisinde bahsettiği özdeşleşme sürecinde öne sürdüklerinden çok daha esnek, çok daha değişkendir. Billig (1991) çoğu konuşmanın özellikle de sosyal konulardaki konuşmaların argümantatif bir şekli olduğuna işaret
eder. Konuşmada devam eden diyalogların ve toplumdaki tartışmaların bir parçasıdırlar.
Konuşma eylemi genelinde bir dinleyiciye ya da dinleyicilere yöneltilir ve konuşmacı konuşmasına, bu çok yönlü argumanın bir cephesini taşır. Konuşmasında söze döktüğü bu argüman, konuşmada geçebilecek diğer diyalogların ve toplumda o konudaki yapılmakta olan
tartışmaların sadece bir parçasıdır. Sözgelimi fakültede sınav zamanı kaçırdığınız dersin

notlarını bulmaya ve anlamaya çalıştığınızı düşünelim. Arkadaşlarınızla not bulmak, konuları anlamak için bir araya geldiğinizde ders ve konu kadar bir öğrenci olarak hocaları, kitapları, derslerin kapsamını da konuşursunuz. Bu konuşma siz ve arkadaşlarınız arasında
diyaloglar halinde devam ederken, getirdiğiniz argümanlar toplumda üniversite eğitim kalitesiyle ilgili yapılan tartışmaların bir parçasıdır ve konuşma eylemine kattığınız bu tartışmaların bir yönüdür (öğrenci cephesi). Konuşmacı öne sürdüğü argümanın karşı argümanlarının farkında olabilir, hatta eğitim kalitesi ile ilgili sadece öğrenci cephesini tartıştığının da
farkında olabilir. Böyle durumlarda konuşmacı argümanlarındaki açıklamaları çok daha geniş bir tartışma alanında inşa etmeye başlar. Böylelikle de kendi görüşlerinin kabul edilme
ihtimalini artırabilir. Sözgelimi üniversitede hocaların kalitesizliğinden bahsederken kendilerini yetiştirecek ortamları onların da bulamadıklarını ekler. Böylece onlara da hak veriyormuş gibi gözükür.
Grup aidiyetlerini, grup kimlik ve ilişkilerini inceleyen bir sosyal psikolog söylemsel psikolojide
a) konuşmanın belli tarzlarının sosyal ve psikolojik çıkarımlarını anlamak için,
b) b) insanların kendi kimliklerini ve diğer insanların kimliklerini tarif edişlerini
anlamak için ve
c) c) sınırları eylemleriyle çizilen açıklama şekillerini anlamak için çağdaş ideolojilerdeki kalıpları tasvir etmelidir.
Sözgelimi Arkonaç’ın (1999) çapraz grup üyelikleri ile ilgili araştırmasının bulguları arasında en ilgi çeken veri, genç kadınların kendilerini genç kimlikleriyle algılama eğiliminde olmalarıydı, kadın kimlikleri ile algılama eğiliminde değillerdi ve kendilerini yetişkin kadınlardan tamamen farklı bir noktaya çekiyorlardı. Bunun karşısında yetişkin kadınlar
ise genç kadınlarla aralarındaki farklılığı en aza indirerek ortak kadın olma kimliğinde birbirlerini benzer algılama eğilimindeydiler. Katılımcıların getirdikleri açıklamalar niteliksel
anlamda analiz edildiğinde ortaya bambaşka bir manzara çıkmıştı. Buna göre yetişkin kadınlar kendi grup özelliklerini genç kadınların da onları tarif ettiği özelliklerle tarif ediyorlardı (olgun, geleneksel, çekingen, meslek sahibi olmayan). Genç kadınları da genç kadınların kendilerinde algıladıkları özelliklerle (atılgan, meslek sahibi, girişimci) tarif ediyorlardı. Yetişkin kadın genç kadın grubuna olumlu yaklaşıp arasındaki farkı en aza indirmekteydi. Ama genç kadın yetişkin kadına olumsuz yaklaşmakta ve aralarındaki farkı en yükseğe çıkartmaktaydı. İşte burada sosyal psikologun farkında olması gereken toplumdaki modernleşme süreci ve bu süreç içersinde kadınların kadınlıkla ilgili değişen söylemlerinden
haberdar olmasıdır. Ayrıca geleneksel - modern ayırımında toplumun genç, yeni, modern
olan söylem çerçevesini de gözünün önünden ayırmaması gerekir. Nitekim bu araştırmaya
söylemsel psikolojinin açısından bakıldığında (Arkonaç ve Paker, 1998/2013) elde edilen
bulguların temelinde yatanların bilişsel bir takım süreçler olmadığı görülmektedir. Katılım-

cılar mülakat esnasında toplumdaki modern/geleneksel ve genç olan/ yeni olan gibi argümanları kendi grup ve çapraz grup aidiyetlerinde konuşmalarına taşımışlar ve kategoriler
inşa etmişlerdir.
Bireysel kimlikler ve grup kimlikleri; etkileşim esnasında o sıradaki bağlamı yöneten söylemden çıkar. Dilin ve söylemin bu süreçte oynadığı roller çok önemlidir. Düşünce
ve zihinsel hayat, kişinin kendine özgü yaratıcılıkları değildir ya da tekil zihninin ürünü
değildir. Aksine toplumdaki söylemlerin karşılıklı eylem alanında içselleştirilmesi neticesinde kişinin zihinsel hayatını ve düşünce sistemini biçimlendirmesidir. Bir kültür içindeki
sözlü, yazılı açıklamalar; kişinin kendini anlayışını inşa etmekte ve kişileştirilmiş bir ses
haline girip ve onu bir konuma sokmaktadır.
Diyalogların, seslerin, sözlü, yazılı beyanların içselleştirilme sürecini ve bütün bunlarla kişinin yaratıcı işlemlerini en can alıcı şekilde örneklemek için çocukların kendisi gibi
olmayanlara karşı geliştirdikleri söylemlere bakmak yeterlidir (Wetherell, 1996). Çocuklar
bu ayırımcılığa doğal olarak yönlendirilmiş değildirler. Onlara sözgelimi, din konusundaki
farklılığın veya sosyo-ekonomik düzey farklılığının (evdeki, sokaktaki konuşmalarda)
önemli olduğu öğretilmiştir. Bu öğrenme esnasında bu farklılığın sözgelimi, daha uzun
boylu olma veya daha kısa boylu olmaktan daha önemli olduğu öğretilmiş olmalıdır. Dolayısıyla çocuk bu gibi farklılıkları nasıl fark edeceğini nasıl tepkide bulunacağını da öğrenir.
Bu öğrenmede konuşmalardaki açıklamalar çok önemli bir rol oynar. Evdekilerin ifadeleri
bir eko gibi çocuğun konuşmalarına yansır.
Ana akımdaki sosyal psikologlar insanların, genelinde görece sabit kimlikleri olduğunu ve bu kimliklerin onları belli şekillerde konuşturduğunu varsayar. Kullandıkları kelimeler onların ne olduğunun temsilleridir, otoriter bir kişilik veya esnek davranan bir birey
gibi. Halbuki kimlik konuştukça tamamlanan, üstesinden gelinen bir şeydir. Düşünüldüğünden çok daha esnek, çok daha istikrarsız, çok daha geçişken ve çokludur. Aslında konuşma
tamamı ile bir kimlik inşasıdır. Bu inşalar, bütün bir kültürün çoklu seslerinden çekilip alınan durağan olmaktan ziyade geçişler, kayışlar gösteren inşalardır. Her bireyde konuşma
sürecinin uzun bir geçmişi vardır, çocukluğa dayanır, yıllar boyu konuşulan seslerin birbirine eklenmesiyle bireyin kendi zihni inşa edilir.

Uygulamalar
Soru: Kalabalıklar düşünmeyen, köpürüp duran, irrasyonel ve ilkel yığınlar mıdır?
yoksa kollektif kimlikleri ve politik direnişi rasyonel olarak ifade edenler midir?
İşlem: Arkadaşlarınızla iki gruba ayrılın ve taraflar, kalabalık davranışı üzerine tartışmalarını dayandıracakları mantıklı birer konum alsın (ya da sanal bir münazara ortamı
kurmayı düşünebilirsiniz).
Yardımcı olabilecek şu ipuçlarını takip edin:
1. Münazaraya hazırlanırken, yaşanan ve bilinen toplu bir kalabalık hareketini
alın, sözgelimi Taksim gezi parkı olaylarını seçin.
2. Her grup kendi ‘taraflarının’ argümanını destekleyen, teori ve araştırma bulgularıyla desteklenen en az üç sağlam teorik nokta geliştirsin.
3. Her grup görüşlerinin kilit noktalarını içeren kısa (en fazla beş dakika) bir sunum yapsın.
4. Araştırma ve teori kullanarak, zıt gruplar bir diğer grubun argümanını sökmek
(deconstruct) zorundadır.
5. Tartışmanın, münazaranın sonunda; kalabalık davranışının kurgulanışında sosyal etkinin, bireyselliğin, rasyonelliğin, özgür iradenin ve sosyal normların rolü hakkında bir söz birliğine varın.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• LeBon’a göre kalabalık; dürtüler ve tepkisellikle motive edilen, ahlak normlarının işlemediği, ilkelliğe, barbarlığa, zihinsel geriliğe geri dönüşün ortaya çıktığı şiddet
yüklü bir gruptur.
• Daha yeni yaklaşımlar kalabalık içinde tekil birey olma duygusunun ve sorumluluğunun ortadan kalkması veya bunun gevşemesi gibi eski kavramları kullanmaya devam
ettiler.
• Kimliksizleşme süreciyle insanlar kalabalıkta öznel dünyalarından çıkarlar (Zimbardo,1970)
• Aniden beliren norm teorisine göre kalabalık bir grup davranışı biçimidir.
• Aniden beliren norm teorisine göre kalabalıktaki ayırt edici ifade biçimi, bir sosyal norm sonucu ortaya çıkar.
• Reicher’a göre, grup davranışını oluşturan sosyal kategorizasyon ve özdeşleşme
süreçleri kalabalık hareketlerini de belirler (1987, 2008).Kalabalık davranışının sınırlarını
da grubun sosyal kimliği çizer.
• Söylemsel psikoloji grup ve gruplar arası davranışları ortaya çıkardığı öne sürülen bilişsel süreçleri belirleyici süreçler olarak görmez.
• Bireysel ve grup kimlikleri, içinde bulunulan söylemden doğar. (Modern kadın
söyleminin inşa ettiği kadın kimliği gibi)
• Kimliğin söylem içinde inşa edildiğini öne sürer. Bu sebeple söylem içinde inşa
edilen anlamlardan doğan kimliği inceler.
• Düşünce ve zihinsel hayat, kişinin kendine özgü yaratıcılığı değildir. Aksine toplumdaki söylemlerin karşılıklı eylem alanında içselleştirilmesi neticesinde kişinin zihinsel
hayatını ve düşünce sistemini biçimlendirmesidir.

Bölüm Soruları
1. Ana akım sosyal psikolojinin kalabalık fenomeninde anlamaya çalıştığı nokta
nedir?
2. LeBon’a göre kollektif zihniyetin ortaya çıkardığı nedir?
3. LeBon’a göre kalabalıkta kişiler neden aşırı çoşkun birtakım hareketlere kadar
sürüklenebilir?
4. Reicher’a göre LeBon’un görüşlerinde ve döneminin modellerinde kalabalık ve
birey nasıl konumlandırılmaktadır?
5. Anonimlik, sorumluluğun dağılması ve birlikte hareket edenlerin varlığı Zimbardo’ya göre neyi ortaya çıkartır?
6. Aniden beliren norm teorisine göre kalabalık davranışı neden aslında bir grup
davranışıdır?
7. Aniden beliren norm teorisine göre kalabalıktaki normatifliğin grup davranışındaki normatiflikten farkı nedir?
8. Kalabalığın homojen davranıyor olmasının sebebini Reicher nasıl açıklamaktadır?
9. Kalabalık davranışında neden bir kimlik kaybından bahsedilemez?
10. Söylemsel psikolojiye göre kimlik nerede inşa edilmektedir?

CEVAPLAR
1. Bu fenomende anlamaya çalıştığı şey aynı yerde o sırada bulunan çok sayıda
insanın, bir anda ahenk içinde nasıl bir grup gibi davranabildikleri ve sonrasında dağıldıklarıdır.
2. Bireylerin normalde kontrol altında tuttukları bilinçsiz dürtülerini ön plana çıkartır ve gerçekte barbar ve ilkel olan renklerine geri dönmelerine yol açar.
3. Kalabalıktaki herkes istisnasız etki altında kalır, dolayısıyla telkine açık olur.
4. Kalabalık, bireysel kimliği kapatma düğmesi gibi gösterilmektedir. Bireysel
kimlik ise kontrollü ve rasyonel eylemin yegâne temeli olan biricik ve egemen bir kurgu
olarak anlaşılmaktadır. Benlik ise tekil sosyal güçlerden ayrı rasyonel bir varlık olarak
ele alınmaktadır.

5. Bireyin öznel dünyasını değiştirir, bir grupta bulunmak ona anonimlik sağlar ve
hareketlerinin sonuçlarına ait sorumluluğunu zayıflatır.
6. Çünkü normatif bir kalabalıktır yani kuralları vardır.
7. Kalabalık içinde beliren sosyal davranış normları belli ölçülerde o ortama has
olur, o ortamda beliren bir norm olur. Grup ortamına göre değişen normlar kurmaz.
8. Kalabalıktaki homojen davranış, üyelerinin ortak bir özdeşleşme üzerinden hareket etmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır.
9. Kalabalık davranışında bir kimlik kaybından ziyade davranışın normatif standartları olarak gözlenen, bir kimlik değişimi vardır.
10.

Konuşma içinde sürekli bağlama göre dönüşüp değişerek inşa edilir.

7. YARDIM ETME DAVRANIŞI YA DA OLUMLU SOSYAL
DAVRANIŞ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sosyal olarak olumlanan davranışlar nedir?
Evrimsel Psikoloji ya da Sosyo-Biyoloji
Sosyal DeğişTokuş Teorisi
Empati-Kendini başkasının yerine koyabilmek
Seyredenin Duyarsızlığı
Genel değerlendirme

Anahtar Kavramlar
Sosyal Olarak Olumlanan Davranış
Diğerkamlık
Seyredenin Müdahalesi
Evrimsel Psikoloji
Kâr- Zarar İlişkisi
Empati
Seyredenlerin Duyarsızlığı
Sorumluluğunun Dağılması
Sosyal Kültürel Bağlam

Giriş
Uzun yıllar yardımseverlik başlığı altında ele aldığımız sosyal olarak olumlu karşılanan davranışlar bu bölümün konusu olacak.

7.1. Sosyal Olarak Olumlanan Davranış nedir?
Sosyal psikolojide bu alandaki araştırmacılar insan ilişkilerini olumlu yönde teşvik
ettiği görülen eylemlere ve yardımsever davranışlara odaklanırlar. Eisenberg ve Mussen
(1988) sosyal olarak olumlanan davranışı, bir diğer insana ya da bir grup insana yardım
etme niyeti taşıyan ya da onların yararına olacak gönüllü eylemler olarak tanımlar. Olumlu
sosyal davranış, gönüllülük ya da gönüllü eylemi bünyesinde taşır. Bu önemli bir özelliğidir
çünkü gönüllü eylem, bir şekilde mecbur bırakılmış herhangi bir davranışı ya da eylemi
dışarda bırakır. Sözgelimi Kızılay ya da AFAD veya İHH gibi grup ve kurumların
çalışanları, bulundukları kurum icabı, onlardan beklenen davranış bu olduğu için bu işi yapmaktadırlar, eğer beklenenin üzerinde hareket etmeye başlarlarsa o zaman biz buna olumlu
sosyal davranış diyebiliriz.
Olumlu sosyal davranış çalışmaları başlığı altında toplanabilecek çalışmalar genel
olarak üç alt başlık altında toplandığı görülür: diğerkamlık (özgeci) davranışlara odaklanan
çalışmalar; şahit olunan olaya karışmadan duranları ele alan çalışmalar (bystander) ve olayı
seyredenlerin olaya müdahale etme şartlarını ele alan çalışmalar (Levine ve Manning,2012
ve Hogg ve Vuaghan,2008). Seyredenin müdahalesi, ihtiyacı olan bir yabancıya yardım
etmek anlamında kullanılır. Diğerkam davranışla birlikte bu iki olumlu sosyal davranışın
yanısıra işbirliğine girme, arkadaşlık, kurtarmak, feda etmek, paylaşmak, sempati ve güven
de iyi ve olumlu sosyal davranışlar olarak görülür.
Olumlu sosyal davranış üzerine ana akım sosyal psikolojide en sık araştırılan alan
yardım etme davranışıdır. Bir diğerinin yararına olması niyetiyle, bilerek yapılmış eylem
olarak tarif edilir. Sözgelimi yolda tökezleyip kafasının üstüne düşen birini görür görmez
yanına yaklaşıp iyi olup olmadığını kontrol etmeniz ve/veya yardım getirecek olanları aramanız tipik bir yardımseverlik örneğidir. Eğer niyetiniz yardımcı olmak, yardım etmek ise
davranışınız bir yardım etme davranışıdır. Tabii her yardım etme gerçekten yardım etme
niyeti taşır da denemez (Gilbert ve Silvera, 1986). Diğerkâm davranış da bir yardım etme
davranışıdır. Yardım etme davranışından farklı olarak hiçbir kişisel kazanç ya da mükafat
beklentisi olmaksızın sadece yardım etme arzusu ile motive edilmiş saf bir yardım etmedir.
İnsanlar esasta bencil midir yoksa özverili midir sorusu yüzyıllardır hem felsefecilerin hem de sosyal teorisyenlerin zihinlerini meşgul eden bir sorudur. Psikoloji disiplininde
bu soru, egoizm ile diğerkamlık arasında geçen bir tartışmaya çevrilmiştir. Egoizmden kast
edilen, kişinin o sırada- hissettiği rahatsızlığı azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla
motive olduğu yardım etme davranışıdır.

7.2. Teoriler
Sosyal psikologlar insanların neden birbirlerine yardım ettiklerini merak ederler.
Aslında sorunun kendisi insanlardan beklenmeyen bir davranışın neden yapıldığının araştırılması gerektiği gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Şimdi takip eden kısımlarda göreceksiniz

‘insanlar neden birbirlerine yardım ediyor’ diye bir soru sorulduğunda, aslında insana dair
ne gibi varsayımların gizil bir biçimde takip edildiği de anlaşılacaktır. Bu varsayımlar batılı
psikolojik bilginin içine gömük olduğu batılı modernist bilgi ve onun kültürünün ta kendisidir. Bu teorilerde insan doğası ile ilgili öne sürdükleri varsayımlarla, bu varsayımların yardım etme davranışımızı ve sosyal olarak olumlu davranışlarımızı anlamada ne gibi çıkarımlar taşıdığına dikkat edin derim.

7.2.1.Evrimsel Psikoloji ya da Sosyo-Biyoloji
Bu yaklaşımın davranışlarımızın insan türünün evrimi çerçevesinde anlaşılabileceği gibi bir iddiası vardır. Tüm davranışlarımız, türümüzün devamını sağlama amacıyla
türümüzün menfaatı icabı icra edilir. Evrimsel psikolojiye göre doğal ayıklama süreci sayesinde türlerin vasıfları arasından türün hayatta kalışını sağlayacak olanlar diğerleri arasından ayıklanır ve seçilir. Dolayısıyla bu ayıklama sürecine göre insanoğlu kendi genetik yapısını sağlama alacak yani sürdürecek davranışlarını tekrarlar, engelleyecek olanları yapmaz.
Şimdi soruyu tam da bu anlayışın orta yerinde tekrar soralım ‘ o zaman insanlar
niye menfaatlerine uymasa da yardım ediyor?’ Tam bir bulmaca! Eğer insanoğlu birincil
olarak, üreme yeteneğini artırma ve kendi genetik donanımının arka arkaya başarılı üremelerle hayatta kalması fikri ile motive ediliyorlar ise, dünyayı böyle anlıyor isek birbirimize
yardım ederek neden bu evrimsel sürecin kurallarına ters düşmekteyiz?!
Dovidio (1984) sosyal bilimlerde evrensel egoizm (insanların esasta bencil oldukları görüşü gibi) görüşünün egemen olduğunu ifade eder ve diğerkamlığın bu görüş için
imkansız bir davranış olduğunu öne sürer. Hem diğerkam hem de kendine faydası dokunan
olmamız mümkün değildir. Sosyal evrimsel teori insanoğlunun gerçekten diğerkam olmadığını sadece öyle göründüğünü tartışır. Bencil gen teorisine göre (Dawkins, 2006) bir hayvan bir diğer hayvan için kendini kurban ediyor gibi görünebilir ama aslında bunu kendi
genlerininin, kendi türünün sürekliliğini sağlama alacak bencil bir motiv yüzünden yapmaktadır. Buna soy ayıklaması denir. Bizim de buna benzer hareketlerimiz olmaktadır, ailemiz için zamanımızdan, enerjimizden hatta organlarımızdan vermekteyiz. Ama aynı şeyi
evlat edindiklerimiz için de yapmaktayız!
Yine bencil gen görüşü içinde kalarak diğerkâm davranışımızı bir başka şekilde
açıklamaya çalışalım: insanoğlu sosyal varlık olarak evrildiği için yardım etmektedir çünkü
bu sosyal evrilme süreci içinde insanlar bir ahenk oluşturacak düzeyde birbirine bağımlı hale
gelmiştir. Dolayısıyla bir diğer insana açık bir şekilde destekleyecek şekilde yardım ettiğimizde bunun bir şekilde karşılığını da göreceğimiz varsayımıyla insanoğlu bu tür davranış
eğilimleri geliştirmiştir.
Bencilliğimiz ya da diğerkâmlığımız kalıcı ve değişmez özellikler midir? Doğamızda esas olan birşey midir bencillik? Ya da şu dünyada herkes yardım etmekten, diğerkam

davranışlardan aynı şeyi mi anlar? Evrimsel psikolojinin insanoğlunun diğerkâm davranışlarına getirdiği açıklamalardaki teorik zorluk burada yatıyor. Ne bencilliğimiz ne de yardımseverliğimiz bizde özümüzde esas olan bir özellik değildir. Ayrıca bu fenomen gerçek, durağan ve değişmez bir fenomen de değildir. Bencil ya da diğerkam olmanın her ikisi de
sosyal olarak kurgulanır. Mutlak, kesin, muhakkak birşey değildir. Ayrıca bencil gen ifadesi
sadece bir terimdir. İnsan türü olarak gen haritamızda bencil olarak diğerlerinden soyutlanıp
tanımlanan gerçek sahiden böyle bir genimiz yoktur sadece konu hakkında yapılan bilimsel
açıklamaları daha vurgulu hale getirmek için kullanılan yardımcı bir terimdir. Ama sanki
bilimsel bir kesinlik varmış gibi fikri desteklemek için kullanılmaktadır. Bencil ve diğerkamın ne olduğu sosyal şartlarımıza, görüş açımıza, doğru yanlış davranışlardan, sosyal normlardan ne anladığımıza bağlıdır.

7.2.2.Sosyal Öğrenme ve Sosyal Normlar
Evrimsel psikolojinin tam tersini savunan bir grup teori sosyal öğrenme teorileri
dediğimiz teorilerdir. Davranışlarımızı öğrendiğimizi savunan bu teoriler yardımsever ve
diğerkâm olmayı sosyal çevremizi gözlemleyerek ve hangi davranışlarımızın mükafatlandırıldığını, hangisinin cezalandırıldığını anlayarak geliştirdiğimizi öne sürerler. Çoçukluğumuzda nasıl davranmamız konusunda ebeveynlerimizden aldığımız doğrudan talimatlarla;
belli davranışlara aldığımız mükafatlar ya da gördüğümüz cezalarla; diğerlerinin davranışlarını ve neticelerini izleyerek sosyal normları edinir ve belirli türden sosyal davranışları
dolayısıyla diğerkâm ve yardımsever olmayı öğreniriz. Gelişim psikologları hayatımızın ilk
yıllarında empatiyi ve iyi muameleyi öğrendiğimizi söyler. Hogg ve Vaughan (2007) yardım
edene yardım etmemiz gerektiğine işaret eden karşılıklılık kuralı ile kendine yardım edecek
durumda olamayanlara yardım etmemiz gerektiğine işaret eden sosyal sorumluluk kuralını,
sosyal normları bu yıllarda öğrendiğimizi öne sürerler.

7. 2. 3. Sosyal Alış Veriş Teorisi
Sosyal alışveriş teorisi (Thibaut ve Kelly, 1958) adından da tahmin edeceğiniz
üzere insan ilişkilerine ekonomik düzeyde ele alan bir teoridir. Pazar kurallarını insan ilişkilerine uygular. Temel olarak bu bakış açısı, eğer faydası zararından fazla olacaksa başkalarına yardım edeceğimizi iddia eder. Dolayısıyla teori, esasta insanların bencil olduğu fikrine çok yakın durmaktadır. Yaşlı bir kadına yardım etmeniz sözgelimi gideceğiniz buluşmaya daha vakit varsa, karşılaşacağınız herhangi bir nahoş bir sağlık problemi
gözükmüyorsa, sizi uğraştırmayacak bir yardım olacaksa ve karşılığında yardım etmekten
dolayı kendinizi iyi hissedecekseniz, başkalarının gözünde iyiliksever gözükecek iseniz
veya illa da hayır duası peşinde iseniz, olabilir.
Pillavin ve ark. (1981) bu teoriyi kullanarak biraz daha ayrıntılı bir olumlu sosyal
davranış teorisi önerirler. Olaya karışmadan kenarda seyredenlerin hesaplandığı bir model
geliştirirler, buna göre yardım etme ya da yardım etmeme kararımız üç basamakta gelişir.
Birinci basamakta herhangi birinin stresli durumuna şahit olmakla kişide zaten fizyolojik bir

canlanma-bedenen-başlar (gözünüzün önünde adamın yere düştüğünü gördüğünüzde olan)
sonra ikinci basamakta bu fizyolojik hale bilişsel bir süreç eklenir; şahit olduğumuz ortama
nasıl bir tepkide bulunmamız gerektiğini belirlemede ana rol bu bilişsel sürecindir. Üçüncüsünde ise bir kâr zarar bilançosu işletiriz. Bu bilançoda şahit olduklarımızı, muhtemel bedellerine karşılık düşünüp tartarız.
Bu teorinin zorluklarından biri hiç şüphesiz teorinin kendisidir! İnsan etkileşimini
ekonomideki alışveriş değerlerine indirgemektedir. İnsanın diğerkâm davranışlarına ait açık
seçik örneklerine bile bakmadan bu davranışların esas olarak bencilce olduğunu varsaymaktadır. Menfaat bu teorik çerçeve içine inşa edilmiştir. Dolayısıyla neticede hemen her davranışsal tercihe kendiliğinden bencilce diye bakılabilmekte bu şekilde
çerçeveleyebilmektedir. Ayrıca teori emosyonel yaşantılarımızı da kâr zarar hesabı üzerinden anlamlandırmaktadır. Suçluluk hissi denklemde zarar hanesine yazılır, birine iyi davrandığımız iyi birşeyler yaptığımız için kendimizi iyi hissetmemiz ise kâr hanesine yazılır.
Bu sebeple kendimizi iyi hissettiğimiz tüm bu davranışları yapmamız temelde menfaat olarak yeniden biçimlendirilir. Kendimizi iyi hissetmek için deprem mağdurlarına yardım ederiz ki bu da bizi zaten bencil kılacaktır. Bu mantık bizi garip bir konuma sokmaktadır; tüm
olumlu eylemlerimize, sunduğu içsel mükafatlar sebebiyle bencillik olarak bakmaktadır
(Callaghan ve Lazard, 2012).

7.2.4.Empati-Kendini başkasının yerine koyabilmek
Yukarıda gördüklerinizden tamamen farklı olarak diğer bazı araştırmacılar da yardım ettiğimiz kişinin iyiliği için yardım ettiğimizi, bunun da insan doğasının bir parçası olduğunu öne sürer. Empati, bu türden yardım etme davranışının önemli bir ögesidir. Empati
kendimizi, karşımızda yardıma muhtaç ya da sıkıntısı olanın yerine koymak, onun sıkıntısını, acısını hissetmek, başına gelenlerle ilgilenmek anlamında kullanılır. Dolayısıyla sadece
üzülmek demek değildir. Sosyal psikologlar empati ve empatik davranışları sosyal düzeyde
ele alıp pek çalışmamaktadır, Baron-Cohen (2011) bu çalışmaların son derece sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Batson (1981) genelde yardım etme arzumuzun insanların iyiliğiyle
ilgili gerçek bir kaygıyla motive edildiğini öne sürer. Dolayısıyla kendimizi başkasının yerine koymak-empati, yardım etme tepkimize vasıta olur. İnsanların yardım etmeleri ya da
etmemeleri iki faktörle belirlenir: Başlangıçta kendilerini ne derece karşılarındaki kişinin
yerine koyabildikleri yani ne derece empati duydukları ve psikolojik kaçış seçeneklerinin
olup olmaması. Sözgelimi tam o sırada sizi başkaları da seyrediyor ise bunun baskısı empatiyi tetiklemişse yardım edeceksinizdir. Sosyal alışveriş teorisinde anlatılan kâr zarar analizi
Batson’a göre ancak eğer herşeyden önce hemen kendinizi onun ya da onların yerine koymanızla tetiklenmemişse yapılacaktır. Kendini başkasının yerine koymak-empati gerçek diğerkâm davranışın motivasyonudur. Öyle ise empatik şekilde cevap vermemizi ya da vermememizi belirleyen nedir? Batson’a göre kendimizi karşımızdakinin yerine koyma-empati
kurma kapasitemiz, gözlediğimiz ortamda üstlendiğimiz açıya bağlıdır.

Olumlu sosyal davranışı açıklamaya teşebbüs eden bu teorik modeller yardım etme
davranışını, bireysel ve görece bağlantısız bir fenomen olarak ele almaktadır. Halbuki neyi
diğerkâm ya da olumlu bir sosyal davranış sayacağımızı, seyrettiğimiz davranışın sergilendiği sosyal bağlam şekillendirir. Ortamı, ortamda hareket eden bireyleri nasıl yorumladığımıza bağlıdır. Neyin iyi, olumlu güzel olduğunun izahı kendi sosyal ve siyasi bağlamımızca
şekillenir dolayısıyla bunların ortamda nasıl hareket edeceğimiz üzerinde,hareket seçeneklerini nasıl göreceğimiz üzerinde mutlaka etkisi olacaktır.

7. 3. Seyredenin Duyarsızlığı
Sosyal psikolojinin yardım etme ve diğerkâmlık üzerine çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri’nde 1964 yılında Kitty Genovese cinayeti ile hız kazandı desek yeridir. Bu
olayı takiben sosyal psikolojide ilgili çalışmalar ve teorik modellemeler hızla artmıştır.
Alandaki çalışmalar her zaman bu cinayete ve ilgili bilimsel soruşturmalara göndermelerde
bulunur. Ben de bu cinayeti size kısaca özetleyeceğim. Bu cinayete benzer cinayetler ve
sonrasına dair örnekler hemen aklınıza gelecektir, aklınıza gelenleri tutarak geri kalanı okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu cinayetlerin yarattığı sosyal ortamları ve içinde sergilenen
davranışlara maruz kaldığımız bir yana bazılarından da kendimizin sorumlu olduğunu unutmayın. Kitty Genovese NewYork’un banliyölerinden birinde saldırıya uğrar. Saldırgan ona
yaklaşır ve bıçaklar. Yardım çığlıklarını etraftaki komşuları işitir. Acısı ve çığlığı The New
York Times gazetesine göre şahit olan 38 kişi tarafından gözardı edilir, yanına giden olmaz.
Aralarından biri saldırgana bağırır ama yanına gitmez yalnız bırakır. Saldırgan kaçar ama
hemen biraz sonra tekrar saldırmak üzere geri döner, Kitty Genovese apartmanının kapısına
ulaşabildiği sırada katil tekrar bıçaklar ve tecavüz eder. Saldırılar yarım saat içinde gerçekleşir, ve yine The New York Times gazetesine göre ancak bundan sonra bir görgü tanığı
polisi arar. Genovese hastane yolunda ölür. İşte bu olay sosyal psikologların seyredenlerin
duyarsızlığı (bystander apathy) dedikleri fenomenle ilgilenmelerini teşvik eden ana olay
olmuştur. Popüler basında ve sosyal psikolojik araştırmalarda bu olay, çoğu insanın yardıma
ihtiyacı olanlara aracı olmayışının bir delili olarak görülmüştür.
Olayı seyredenlerin ya da kenarda kalanların duyarsızlığı Latané ve Darley’in
(1968; 1970) araştırmalarının merkezi noktasıdır. Bu türden ortamlarda diğer insanların hazır bulunmasının davranışı nasıl etkilediği sorusuna odaklanırlar. Ana akım sosyal psikolojinin anlayışına uygun bir şekilde insanların ne zaman yardım edeceklerini açıklayacak bilişsel bir model öne sürerler. Bu model de tıpkı Batson’un (1981) öne sürdüğü üzere yardım
etmeye karar vermeyi belirleyen ya da çıkılan beş basamak olduğundan bahsetmektedir.
Buna göre kenarda duran kişinin önce olayı fark etmesi sonra durumun aciliyetini açıklaması, yardım sağlamanın sorumluluğunu alması, nasıl yardım edeceğine karar vermesi ve
neticede yardımı sağlaması gerekmektedir. Tabii ki bu basamakların bir de beşinci basamağı, ‘hayır’ basamağı olduğu da unutulmamalıdır. Kişinin şahit olduğu olayı acil durum
olarak fark edip kendine açıklayabilmesi bilişsel bir süreçtir ve Hogg ve Vaughan’ın da
(2007) belirttiği üzere neyin acil olarak anlaşılacağı kişiden kişiye değişir. Olayı bir acil

durum olarak tanımlamak için herşeyden önce ortada sıradışı birşeyler olduğunu görmemiz
gerekir yani ortada her zaman olup bitenden başka birşeyler yaşanmakta olduğunu görmemiz gerekir. Beklenmedik bir ortamdır, o an dikkatimizi çekmelidir. Yani o sırada dikkatinizi çekeceği için önceden düşünüp taşınacak kararlar verecek haliniz yoktur. Ayrıca acil
durumlar her zaman açık seçik ayırd edilebilir olmayabilir de. Bu belirsizlikler sizi tereddüde düşürebilir, zaten bunun için etrafınıza bakarsınız çünkü başkalarının ne yaptığını görmeye ihtiyacınız vardır. Bu suretle nasıl davranacağınıza dair ipuçlarını görürsünüz. Eğer
kimse bir tepki vermiyorsa muhtemelen siz de pek tepki vermeyeceksinizdir. Latané ve Darley (1968) olaya şahit olanların ya da kenarda duranların sayısı arttıkça olaya müdahale
edenlerin, yardım teklif edenlerin sayısının azaldığına işaret eden bulgular bulmuşlardır. Bir
acil durum senaryosu sahnelemişler: görüşme için odada bekleyen kişi, biraz sonra odaya
bir yerlerden duman gelmeye başladığı görür. Deney şartlarında odadaki kişi sayısı arttırılarak katılımcının tepkileri ölçülmüştür. Gerçek katılımcının tek başına olduğu durum, tanımadığı iki katılımcı ile birlikte durum ve son olarak dumanı görmezden gelen iki işbirlikçi
katılımcının olduğu durum. Buna göre odada tek başına oturanların % 75’i; diğerleri ile oturanların %38’i; dumanı görmezden gelen iki işbirlikçiyle oturan katılımcıların ancak %10’u
odaya yayılan dumanı yetkililere haber vermiştir. Bu bulgu, diğerlerinin varlığının yardım
çağırma ya da yardım etme tepkisini düşürdüğünü göstermektedir. Ayrıca grup içinde kalabalık içinde diğerlerinin nasıl tepki verdiğinin de, bizim ortamı nasıl yorumlayacağımız ve
nasıl bir tepkide bulunacağımız üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Latané ve Darley (1976) yardım etme davranışını etkileyen üç sosyal süreçten bahseder. Seyredenler ya da kenarda duranlar, tek başlarına iken yardım ederler ama etrafta
kendilerinden başka birilerinin daha olması yardım etme sorumluluğunun dağılmasına yol
açmaktadır. Kendi başımızdayken olayın sorumluluğunun bizde olduğunu görme eğilimimiz artar ama etrafta başkaları olunca bu sorumluluğu diğerlerine de yayarak bakarsınız.
Yani ‘etrafta sadece siz yoksunuzdur bu sorumluluğu alacak!’ Etrafta başkalarının olması
aynı zamanda bizim kendimizi düşünme eğilimimizi de artırmaktadır. Etrafta başkaları da
olunca durumu yanlış değerlendirip salak bir pozisyona düşmüş olmamak, ya da aşırı tepki
veren biri durumuna düşmemek daha önem kazanır. Buna seyirci ketlenmesi denir.
özellikle acil durum tam olarak anlaşılamadığında, belirgin olmadığında ortaya çıkan bir
durumdur. Diğerlerinin olması ve davranışlarının da acil duruma müdahale eder gibi görünmemesi olaya şahit olanlar arasında kenarda duranlar arasında çoklu bir görmezden gelmeyi ortaya çıkartır. Bu gibi ortamlarda kişiler ortamı acil olarak tanımlamamaktadır. Kitty
Genovese vakasında da Latané ve Darley (1976), komşuların birşeyler olduğunu fark ettiklerini ama aynı sırada başkalarının da ne yaptıklarına dikkat ettiklerini söylerler. Diğerleri
herhangi bir tepkide bulunmadıklarından, duruma acil durum olarak cevap vermediklerinden ya da aile içi çatışma olarak gördüklerinden çoklu bir görmezden gelme kurgulanıvermiştir. İkinci saldırı ile durumun acil olduğu artık anlaşılmış, sorumluluğun dağıtılmasıyla
seyredenlerin birilerinin yardım edeceği beklentisi harekete geçmedikleri anlaşılmıştır.

7.4. Diğer Değişkenler
Şimdi geriye yaslanıp düşündüğünüzde sizin de aklınıza geleceği üzere; seyirci duyarsızlığını açıklamaya çalışan bu model, tüm yardım etme ortamlarına uygulanabilir değildir. Sadece ve sadece acil bir durumda yardım etme davranışlarını açıklayabilmektedir ki bu
da yardım etme durumlarından sadece biridir. Halbuki yardım edişlerimizin büyük bir kısmı
acil durumlar dışında gerçekleşir. Sosyal psikoloji bu gibi durumlardaki yardım etme davranışlarını belirleyen değişik değişken gruplarına dikkat çeken araştırmalar yapmaktadır.
içinde açıklamaya çalışmıştır. Aşağıda bunlara kısa kısa değinmeye çalışacağım.
Bireysel farklılıkların aslında pek de etkili olmadığına işaret edilmektedir (Dovidio
ve ark.1981). Eğer yardım etmenin maliyeti düşük ise etkili olmaktadır. Ama eğer vaktimiz
varsa, o an iyi bir günde isek, yardım edilecek durumun bir aciliyeti yoksa yardım etme
ihtimalimiz artmaktadır.
Yanısıra ideolojik bağlarımız, siyasi bağlantılarımız bu gibi durumlarda daha fazla
işin içine girebilmektedir.Belirli bir sosyal çıktısı olacak ise bu bağlarımız bizi yardım etmeye yönlendirmektedir. Sözgelimi feminist gruplara dahil olanlar ya da kendilerini feminist düşünceye bağlı hissedenler aile içi kavgaya ve şiddete daha fazla müdahale etmektedir.
Kendi dışındaki insanlar için sorumluluk hissetmeyi değerli bulan dinî ya da siyasî gruplara
üye iseniz genelde yardım etme eğiliminiz yüksek olmaktadır.
Olumlu sosyal davranışı belirlemede toplumsal cinsiyetin rolü açıktır. Siz de zaten
hemen kadınların başkalarını daha fazla düşündüklerini, daha yardımsever olduklarını düşünüyorsunuz. Ama ilginçtir ki sosyal psikolojik araştırmalar tam tersine işaret etmektedir.
Latané ve Dabbs (1975) erkeklerin kadınlardan daha fazla müdahil olduklarını, araya girdiklerine işaret eder. Ama tabii bu ve bunun gibi araştırmalar sosyal olarak olumlanan davranışları nadiren gündelik sıradan etkileşim bağlamında ele almıştır. Bunu araştırmasında
dikkate alan Gilligan (1982) kadınların kendilerini bir gruba, cemaate, ortama ait hissettiklerinde sözgelimi iş yerindeki çiçekleri sulamak, iş yerinde arkadaşları arasında daha sık
dolanıp onları dinlemek gibi daha yardım edici, daha göz kulak olucu, ilgili olduklarına dikkat çekmiştir.
Tabii unutulmamalıdır ki yardım edenin nitelikleri kadar kurbanın nitelikleri de
önemlidir. Eğer kurbanı beğenmiş isek, bir arkadaşımız ise (Kiesler ve ark. 2000; Wellman
ve Gulia, 1988) ona yardım etme ihtimalimiz artar. Kurban ile yardım eden arasındaki benzerlik(cinsiyet, sınıf, etnik vs), ortak değerleri paylaşıyor olmak yardım etme ihtimalini yükseltmektedir. Aslında her günkü yaşantılardan da bunun bir çeşit aynı kimlik ya da gruptan
veya statüden olmanın verdiği bir algı ve değer yargısıyla yapılmış davranış olduğunun farkındayız. Nitekim Levine ve ark. (2005) da bunun sosyal kategorizasyon neticesi olarak
kendi grubuna tarafgir davranmanın bir ifadesi olduğunu öne sürerler.

7.5. Araştırmaların Genel Olarak Değerlendirilmesi
Bu alanda yapılan araştırmaların ve burada aktardığım örneklerin hepsi Batılı toplumlarda orta sınıfa mensup insanlarla yapılmış çalışmalardır. Batılı orta sınıf kişilerin soludukları bağlam en üst düzeyde güçlü bireysellik ve bağımsızlıktır. Dolayısıyla araştırma
sonuçları aslında bu değerlere mi işaret etmektedir? Ayrıca özellikle ilk dönem çalışmalar
çoğunlukla erkek araştırmacılar tarafından düzenlenmiş ve erkek katılımcılarla yürütülmüş
ve tabii ki erkek yardımseverliği desteklenmiştir. Dolayısıyla buradaki davranış tarzlarının
tipik insan yardım etme davranışı olduğunu iddia edemeyiz öyle değil mi?
Yardım etme davranışının ya da sosyal olarak olumlanan davranışların sosyal bir
bağlam içinde gerçekleştiğini unutmayalım. Bu bağlam sosyal ve kültürel olarak düzenlenmiş genel olarak normatif işleyen dinamik bütünlerdir. Halbuki özellikle deneysel
çalışmalar laboratuvar ortamında bu bağlamı sıyırarak yapay inceleme düzenleri oluşturmuşlardır. Yere düşen kalemi vermek ya da odaya giren dumanı bildirmek gibi. Halbuki
sıradan ya da acil, olayın gerçekleştiği sosyal kültürel bağlamın içine girmek; hem yardım
eden(ler)in hem de kurbanın tepkilerini anlamamıza etkisi çok fazla olacaktır çünkü çarpan
etkisi çok fazladır (Taylor, 2008). Söz gelimi güç ile toplumsal cinsiyet ilişkisi; Kitty Genovese olayında ve de tetiklediği araştırmalarda bu ilişki son derece önemli bir bağlamdır ama
Latané ve Darley dahil olmak üzere hiçbir şekilde araştırma düzenine sokulmamıştır. Sözgelimi kurbanın bıçaklanıp darp edilerek öldürülmesi üzerinde durulmuş ama öldürülmeden
önce tecavüz edildiği gözardı edilmiştir. Nitekim Latané ve Darley’nin daha sonraki (1976)
araştırmalarında kurban sürekli erkek olarak sunulmuş ayrıca acil durumların simüle edildiği
deney ortamlarında hiçbir erkek kadına saldırıda bulunmamıştır! Bunun yerine seyirci duyarsızlığı üzerinde durulmuştur.

Uygulamalar
Anadolu insansı yardımsever midir? Türkiye medyası ‘Suriye’li göçmenlerle ilgili
bireysel haberleri nasıl sunmaktadır?
Olumlu sosyal davranışa ait teorik bir duruşun uygulamasını önünüze çekin ve başlıkla ilgili gazete makalelerinin yazılı bir analizini hazırlayın. Analizi hazırlarken aşağıdaki
yollardan destek alabilirsiniz.

- Konu ile ilgili sözgelimi göçmenleri içeri almakla ekonomik durumu ilişkilendiren ya da yerli halkla ilişkilerini ilgilendiren, yenilerde yazılmış, üç gazete makalesi seçin.
Bu yaparken size tavsiyem makaleleri biri sol, diğeri sağ öteki ise magazinel eğilimli
olduğu bilinen gazetelerden seçmenizdir.

- Her makaledeki kilit noktaları özellikle göçmen ve elde ettikleri ile devletin karşılıklı nasıl kavramlaştırıldığına odaklanarak, belirleyin ve özetleyin.

- Makalelerde; diğerkâmlık, sosyal sorumluluk, empati ve sosyal alışveriş kavramlaştırmaları üzerinden analiz edin bu kavramlaştırmalarla ilgili delilleri tarayın ve ilişkili bir şekilde analiz edin.

- Bu metin analizinize göre, diğerkâmlığı ya da sosyal olarak olumlu davranışları
gerçek hayatta seyrederken teorik modeller size ne derece yardımcı oldu.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Olumlu sosyal davranış, bir diğer insana ya da bir grup insana yardım etme niyeti
taşıyan ya da onların yararına olacak gönüllü eylemlerdir
• Diğerkâm davranış yardım etme davranışından farklı olarak hiçbir kişisel kazanç
ya da mükafat beklentisi olmaksızın sadece yardım etme arzusu ile motive edilmiş saf bir
yardım etmedir.
• Sosyal evrimsel teori insanoğlunun gerçekten diğerkam olmadığını sadece öyle
göründüğünü tartışır.
• Sosyal alışveriş teorisi emosyonel yaşantılarımızı da kâr zarar hesabı üzerinden
anlamlandırır.
• Batson’a göre (1981) kendimizi karşımızdakinin yerine koyma-empati kurma kapasitemiz, gözlediğimiz ortamı üstlendiğimiz açısına bağlıdır.
• Latané ve Darley (1968) göre etrafta kendilerinden başka birilerinin daha olması
yardım etme sorumluluğunun dağılmasına yol açmaktadır.
• Özellikle acil durum tam olarak anlaşılamadığında, belirgin olmadığında seyirci
ketlenmesi ortaya çıkar.
• Yardım etme davranışının ya da sosyal olarak olumlanan davranışların sosyal bir
bağlam içinde gerçekleştiği araştırmalarda gözardı edilmiştir.

Bölüm Soruları
1. Sosyal olarak olumlanan davranış nedir?
1. yardım etme davranışı nedir?
2. Diğerkâm davranış nedir?
3.
2. Sosyal evrimsel teori diğerkamlıkta ne ileri sürer?
3. Soy ayıklaması nedir?
4. Evrimsel psikolojinin insanoğlunun diğerkâm davranışlarına getirdiği açıklamalardaki teorik zorluk nedir?
5. Sosyal alışveriş teorisi ne öne sürmektedir?
6. Sosyal alışveriş teorisine göre ne zaman yardım etmeyiz? neden?
7. Empati nedir?
8. Empatik şekilde cevap vermemizi ya da vermememizi belirleyen nedir?
9. Latané ve Darley’e göre kenarda duranların yardım etme davranışı ne zaman
azalır.
10. Yardım etme davranışının ya da sosyal olarak olumlanan davranışlarının anlamaya çalışan teorilerde ve araştırmalarda dışarda bırakılan önemli faktör nedir?

CEVAPLAR
1. Bir diğer insana ya da bir grup insana yardım etme niyeti taşıyan ya da onların
yararına olacak gönüllü eylemler.
1. Bir diğerinin yararına olması niyetiyle, bilerek yapılmış eylem
2. Yardım etme davranışından farklı olarak hiçbir kişisel kazanç ya da mükafat beklentisi olmaksızın sadece yardım etme arzusu ile motive edilmiş saf bir
yardım etmedir.
2. İnsanoğlunun gerçekten diğerkam olmadığını sadece öyle göründüğünü tartışır.

3. Bir hayvan bir diğer hayvan için kendini kurban ediyor gibi görünebilir ama aslında bunu kendi genlerininin, kendi türünün sürekliliğini sağlama alacak bencil bir motiv
yüzünden yapmaktadır.
4. Ne bencilliğimiz ne de yardımseverliğimiz bizde özümüzde esas olan bir özellik
değildir. Ayrıca bu fenomen gerçek, durağan ve değişmez bir fenomen de değildir.
5. Temel olarak bu bakış açısı, eğer faydası zararından fazla olacaksa başkalarına
yardım edeceğimizi iddia eder.
6. Yaptığımız kâr zarar bilançosunda şahit olduklarımızın muhtemel bedelleri kazancın bedelinden çok olduğunda yardım etmekten vazgeçeriz.
7. Kendimizi, karşımızda yardıma muhtaç ya da sıkıntısı olanın yerine koymak,
onun sıkıntısını, acısını hissetmek, başına gelenlerle ilgilenmektir.
8. Batson’a göre kendimizi karşımızdakinin yerine koyma-empati kurma kapasitemiz, gözlediğimiz ortamda üstlendiğimiz açıya bağlıdır.
9. Olaya şahit olanların ya da kenarda duranların sayısı arttıkça olaya müdahale
edenlerin, yardım teklif edenlerin sayısı azalıyor.
10. Olumlanan davranışların sosyal bir bağlam içinde gerçekleşir bu bağlam sosyal ve kültürel olarak düzenlenmiş genel olarak normatif işleyen dinamik bütünlerdir.

8. CİNSİYET VE SOSYAL PSİKOLOJİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Cinsiyeti Biyolojik Temelli Ele Alabilir miyiz?
Genetik Yapı
Hormonlar
Beynin Yapısı
Cinsiyeti Açıklayan Sosyal Yaklaşımlar
Sosyal Öğrenme Teorisi
Cinsiyet Şeması Teorisi
Psikolojide Cinsiyet Araştırmalarının Kısa Bir Değerlendirmesi

Anahtar Kavramlar
cins
cinsiyet
cinsel hormonlar
emosyonel dalgalanma
cinsel agresyon
model alma
gözlemleyerek öğrenme
cinsiyet şeması
androjen
feminist psikoloji

Giriş
Bu bölümde neler anlatacağımın kısa bir tanıtımına geçmeden iki terim arasındaki
ayırımı bir kere daha açık hale sokmak isterim. Bu bölümde ele alınan konularda ve ilgili
çalışma alanında cins -kadın cinsi erkek cinsi (sex) terimi biyolojik olarak doğdunuz cinsiyet
anlamında kullanılır: Ya kız bebek ya da erkek bebek olarak doğarsınız. İngilizce’de ‘gender’ olarak tabir edilen terim Türkçede cinsiyet ya da sosyal cinsiyet olarak çevrilmiştir
çünkü bu cinsiyet biyolojik olarak belirlenmemiştir, toplumun normatif cinsiyet rol tarifleri
ve kurallarıdır. Toplum içinde uygun görülen ve uygun görülmeyen davranışlardan oluşur.
Sosyal psikologlar uzun süredir bu konuyla sosyal cinsiyet başlığı altında ilgilenmekte ve
araştırmalar yapmaktadır. Alanda bu konu başlığı ile ilgili özellikle bazı sorular üzerinde
durmaktadır; cinsiyet rolleri fikriyle, sözgelimi kesin bir cinsiyet farklılığının olup olmadığı,
kadın ve erkeğin sosyal faaliyetlerde ve davranışlarında (kadınların daha yumuşak erkeklerin daha sert tavırlı olması gibi) neden farklılıklar gösterdikleri gibi sorular sormaktadır. Bu
bölümde sosyal cinsiyetin sosyal hayattaki önemi ve sosyal psikolojide cinsiyetten ne anlaşıldığı üzerinde duracağım.
Popüler kitaplar, çok izlenen televizyon programları, televizyon dizileri sürekli bu
iki cinsiyet arasındaki farklılığı konu edinir konuşur, tartışır. Dükkanlarda, alışveriş mağazalarında giyinme odaları cinsiyete göre ayrılmıştır, iş yeriniz de dahil olmak üzere eviniz
dışındaki her yerde tuvaletler ayrıdır, çok sıkıştığı halde boş olan erkekler tuvaletine girmeyi
aklına getirmeyen kadınlar görmüşümdür! Benliğimizin belirleyici bir vasfı gibidir kadın ya
da erkek oluşumuz; gündelik hayatımızın her tarafında bu ayırımlarla yaşamaktayız ve de
bu ayırımı sıradanlaştırmışızdır. Öyleki ana akım sosyal psikolojideki araştırmacılar araştırma sorularını ve araştırma düzenlerini bu ayırım ya da fark üzerinden kurmaktadırlar.
Sözgelimi erkeklerin kadınlardan daha agresif olduklarını ya da yabancılara kadınlardan
daha fazla yardım etme eğilimde oldukları gibi neticeler elde edecekleri araştırma düzenleri
kurmaktadırlar. Bir başka ifade ile kadın erkek farkını inceleyecekleri her türlü soruyu sormaktadırlar. Genelde ana akımın bu konuda sorduğu esas soru şudur: Kadın ile erkek arasındaki farklar ne derecede biyoloji esaslıdır ne derece sosyal esaslıdır? Bedenen farklılıklar
dünyayı yapılandırıp ona cevap vermede etkili midir? Sözgelimi fizyolojimiz ile gündelik
işleri, rolleri ve sorumlulukları sosyal cinsiyet üzerinden ayrışımız arasında bir bağlantı var
mıdır? (Callaghan ve Lazard, 2011).

8.1.Cinsiyeti Biyolojik Temelli Ele Alabilir miyiz?
Psikoloji ve sosyal bilimler cins ile sosyal cinsiyeti kesinkes ayırır. Bu ayırım aslında bir faraziyenin yansımasıdır. Buna göre hem biyolojimizin ve hem de yaşadığımız
toplumun, kendimizi ve etrafımızdakileri, kadın erkek olarak yaşamanın ve böyle anlamanın
üstündeki etkisi büyüktür. Giriş kısmında da belirttiğim üzere cins terimi biyolojik kadın ve
biyolojik erkek cinsiyetine ve aralarındaki biyolojik farklılıklara işaret eder. Sosyal cinsiyet
ya da cinsiyet terimi ise bir kadın ya da erkek olmanın ne demek olduğunu tarif etmeye ve
ayırımını kavramaya teşebbüs eden, sosyal ve kültürel olarak yerleşik anlayışlarımızı tarif
eder. Sosyal cinsiyet ile cins arasındaki ayırım sık sık biyolojiyi ‘doğal’ olan ve değişmeyen,
sosyali ise kararsız ve sürekli değişen noktasına koyan anlamlar çıkartır (Callaghan ve Lazard, 2011). Bu ayırım ‘biyolojinin kader olduğu’ iddialarıyla doğa/çevre tartışmalarının
cazibe, çekim noktasıdır.

8.1.1.Genetik Yapı
Bu kadın erkek cinsleri arasındaki fark gerçekten göründüğü kadar açık ve seçik
bir fark mıdır? Bu soruya genetik yapılanmadan hatta kromozomlardan başlayarak cevap
aramaya çalışalım. İnsanın 23 çift kromozomu vardır toplamda 46 kromozomu vardır, 23’ü
anneden 23’ü babadan gelir. Kromozom çiftlerinden biri diğer kromozom çiftlerinden farklıdır biri X diğeri Y biçimindedir. Eğer iki adet X kromozomu bir çift oluşturmuş ise dişidir,
XY kromozom çifti taşıyan ise erkektir. Bu kromozom kalıbı çoğu zaman böyle işlese de
işlemediği örnekler de vardır. Sözgelimi bazı erkeklerin fazladan bir X kromozomu vardır:
XXY -Klinefelter sendromu. Ya da bazı dişilerin ikinci kromozomları yoktur -X0. Her ikisi
de birtakım tıbbi sıkıntılar yaşamaktadır.

8.1.2. Hormonlar
Cinsler arasındaki farklılıkları kapsayan biyolojik süreç sadece kromozom çiftleri
değildir. Bunun yanısıra hormonlarımız da kilit öneme sahiptir. Ama önce yanlış anlamayı
hemen düzeltmem lazım. Kadın ve erkeklerin farklı cinsiyet hormonları olduğu düşüncesi
yanlıştır! Bu hormonları kabaca androjenler ve östrojenler olarak ikiye ayırıyorsak da bu
androjen hormonunun (testosteron da dahil) sadece erkeklerde, östrojen hormonunun da sadece kadınlarda üretildiği anlamına gelmez. Her iki hormon her iki cinsiyetin fizyolojisinde
de üretilmektedir. Yani kadın olarak benim bedenimde androjen ve testosteron hormonu
üretilmektedir. Hormonların bedendeki seviyeleri cinsler arasında farklıdır bir başka ifade
ile bu hormonlar cinse göre farklı miktarlarda üretilmektedir Kadınlarda östrojen daha fazla
üretilirken androjen hormonlar daha az üretilmektedir. Erkeklerde de androjen hormonlar
daha fazla üretilirken östrojen hormonlar daha düşük düzeyde üretilmektedir. Üçüncü bir
grup cinsiyet hormonu olan progestrone da her iki cinsiyette üretilmekte kadında bu hormon
bedeni gebeliğe hazırlamaktadır. Erkeklerdeki işlevi ise pek açık değildir.
Bilindiği üzere yetişkin kadınlarda yumurtlama döngüsü vardır. Hormonlar bu döngüyü düzenler. Yumurta, yumurtalıklarda iki gün içinde üretilir ve eğer yumurta döllenirse

rahim gebeliğe hazırlanır, yok eğer döllenmemişse yaklaşık 30 günde bir aybaşı kanaması
ile bedenin dışına atılır. Kadın doğurganlığının bu döngüsü toplum içinde, hem kadına hem
de etrafına bir gerçek problem tablosu gibi gösterilmekte ve bu şekilde de yaşatılmaktadır.
Sözgelimi kadının huysuzluğu, öfke, karamsarlık ya da aşırı hassasiyeti gibi olumsuz emosyonları, irrasyonelliği, tutarsız zihinsel halleri ya gebe oluşuna ya da aybaşı öncesi veya
sonrası hali yaşıyor olmasına bağlayan hem profesyonel hem de popüler anlayışlar etrafımızı sarmış durumdadır. Bu dönemde işlenen suçlara cezai indirim uygulayan hukuk sistemleri bile vardır-ABD gibi.
Gerçekten öyle midir? Yani kadının emosyonel, psikolojik ve davranışsal tepkilerini biyolojik durumunun etkileyip yönlendirdiği, açık bir biçimde tanımlanmış mıdır?
Yoksa bu düşüncenin her iki cins için de taşıdığı birtakım sosyal ve kültürel kazançları mı
vardır? Örnek olarak kadınların aybaşı döneminde yaşadığı hormonal değişikliğin davranışlarını ve emosyonlarını etkileyip etkilemediğini inceleyen çalışmalara kısaca odaklanalım.
Bu dönemdeki hormonal değişikliklerle kişideki emosyonel kararsızlık ya da ruh durumu
arasında bağlantı arayan çalışma sonuçları birbirini pek tutmamaktadır; bazıları bu bağlantı
var derken diğerleri aynı sonucu elde edemediğini söylemektedir. Bu çelişen sonuçlar genelinde kullandıkları metodolojilerin zayıflığına bağlanarak yorumlanmaya çalışıldı (Callaghan ve Lazard, 2011).Metodolojik iyileştirmeler sonrasında yapılan araştırmalar ise bu güne
kadar bize, emosyonellikle hormonal dalgalanma arasındaki bağlantının asgari düzeyde olduğuna işaret eden sonuçlar vermektedir.
Ama yine de kadınlar da erkekler de kadının emosyonel dalgalanmalarını sıradan
günlerde ortamdaki etkilere bağlarken, aylık döngüsü içinde iseler biyolojilerine atfetmeye
devam etmektedir. Kadının bu döngüsü esnasında yaşadıklarının ilaçla geçirilebilecek ama
esasta değiştirilemeyecek biyolojik bir hastalık olduğu fikrinden uzaklaşmamız gerekir.
Çünkü sosyal kültürel anlayışlar, kadının bu döngüde yaşadığı değişikliklerin basit bir şekilde bedeninin sebep olduğu değişilikler olmadığını kuvvetle vurgulamaktadır. Sözgelimi
Ussher’in (2006) yaptığı bir çalışmada âdet öncesi stress yaşayan kadınlardan bu dönemlerini yazıya dökerek anlatmalarını istemiştir (hikayeleştirme terapisi). Ussher, kadınların dönemleri ile ilgili anlattıklarında farklı sosyal anlayışlara rast gelmiş, kadınların farklı farklı
başa çıkma stratejileri kullandıklarını görmüştür. Yaşadıkları dönemi anlatarak kadınlar
kendilerine bir alan açmışlar, bu alanda; yaşadıkları kültürde erişebildikleri anlamları kullanarak kendi aybaşı döngülerini ve âdet günlerini konu alan kişisel hikayelerini ortaya çıkarabilmişlerdir. Birbirlerinin hikayelerini dinleyen kadınlar herşeyden önce duygularını kendilerine göre daha fazla kontrol edebilen başka kadınlar da olduğunu fark etmiştir. Bu farkındalık da adet öncesi belirtilerinde düşüş yaşamalarına ve yaşantılarını nispeten daha
olumlu bir çerçeveye oturtmalarına yardımcı olmuştur.
Erkeklerin de hormonlarının dalgalanışının hükmü altında olduğuna işaret eden
araştırmalar vardır. Sözgelimi hepimiz erkeklerin kadınlardan daha saldırgan olduğunu,
buna sebep olanın da testesteron hormonu olduğunu söyleyen o popüler anlayışı biliriz.
Clare (2000 akt: Callaghan ve Lazard, 2011) ise bizi bu noktada şiddetli bir şekilde uyarır:

Araştırmalarda testesteron hormonu ile saldırganlık davranışı arasında korelatif bir ilişki hep
gösteriliyor olsa da korelatif ilişki sebep demek değildir, bunu unutmamak gerekir. Korelasyon bu ikisi arasında bir ilişki olduğunu söylüyor olsa da bu ikisinden birinin sebep diğerinin
de bunun sonucu olduğunu asla göstermez. Sözgelimi testesteron hormon düzeyi yüksek
erkeklerde saldırgan davranışlar gözlenmekle birlikte testesteron düzeyi düşük olan erkeklerde de saldırgan davranışlar gözlenebilmektedir.
Davranışlarımızın biyolojimize dayandığını ya da biyolojimizin ne yapabileceğimizi belirlediği gibi açıklamalara dikkatle yaklaşmakta fayda var. Biyolojik yapılanma değiştirilemezliğe ya da tersine çevrilemez bir sabitliğe işaret eder ve sosyal alanda iki ucu
keskin bir kılıç gibi ideolojik düşünceye yataklık eder, ona meşruluk kazandırır. Sözgelimi
en çok bilinen ve en sık kullanıldığı hali ile erkek saldırganlığını bu zeminde açıklamak; suç
olanı ‘doğasının gereği’ diyerek suç olmaktan çıkarmaya ya da cezasını azaltma gibi meşrulaştırmalara yönledirir. Kısacası antisosyal davranış meşruluk kazanıp, kadının davranışı
ve kimliği ise sürekli potansiyel kabahatli konumunda tutulmuş olur. Açıklamanın kendisi
bu sebeple meseledir.
Kadın ve erkek cinsinin davranışlarını açıklama düzeyini biyolojik esaslara dayandırmak ya da bu düzeye indirgemek araştırmacılara, sosyal düzeyde yaşantıları ve davranışları açıklayabilecekleri bir zemin sağlamadığı ortadadır. Kabul etmek gerekir ki bedenlerimizde işleyen biyolojik süreçler, son derece karmaşık sosyal ve kültürel bağlamla içiçe
geçmiştir. Bedensel işleyişler bu bağlamlar içinde anlamlandırılmaktadır. Öyle ise bu içiçe
geçişi anlamaya çalışmamız gerekir.

8.1.3.Beyin Yapısı
Bir başka biyolojik temelli açıklama da kadın ve erkek beyinlerinin yapısal farklılığına dayanmaktadır. Sözgelimi Callaghan ve Lazard’ın (2011) aktardığına göre BaronCohen; kadın beyninin fiziksel bağlantısının ağırlıklı olarak empati, erkek beyninin ise ağırlıklı olarak anlama ve sistem inşası olduğunu iddia eder. Başka bir ifade ile kadın beyninin
emosyonel olarak daha hassas ve tepki gösterici, erkek beyninin ise daha rasyonel olduğundan bahsetmektedir. Son derece zorlayıcı bir içeriği var bu açıklamanın; toplumda yaygın
ve egemen olan kadın erkek farklılığına yapısal, değiştirilemez bir delil getirir gibidir. Halbuki davranışlar ile beynin yapısı arasına cinsiyetler üzerinden ayırd edici bir çizginin
çekilmesi çok zordur. Kadının ve erkeğin ne düşünüp ne yaptığı ile ilgili düşünceler geçmişten bugüne kadar hiç sabit kalmadı ki!.100 sene öncesi ile 200 sene öncesi farklı olduğu
gibi şimdi ile de arasında tüm anlayışlar ve ayırım düzlemleri kaymaktadır. Tabi bir de beynin yapısındaki ve kimyasal işleyişindeki farklılıkları, çoçukluktaki eğitim ve öğrenmeye
dayandırabileceğimiz çalışmaları da unutmamak gerekir.

8.2. Sosyal Cinsiyeti Açıklayan Sosyal Yaklaşımlar
Margaret Mead sosyal bilim tarihinde cinsiyetin anlamının kültürden ne kadar etkilendiğini batı dışındaki farklı toplumlarda cinsiyetin nasıl ifade edildiğini gösteren ilk bilim insanıdır. Çalışmaları yaygın olarak halen referans gösterilerek anlatılmaktadır. 1935’de
yayınlanan Sex and Temperament in Three Primitive Societies (Üç İlkel Toplumda Cinsellik
ve Davranış) kitabında Papua Yeni Gine’deki üç ayrı kabilenin cinsiyet rollerini nasıl yaşadıklarını anlatır. Buna göre sözgelimi Arapesh kabilesinde kadınlar ve erkekler Batı kültüründe feminen denilen tarzı düşündürecek nitelikler sergiliyorlardı; seven, ihtimam gösteren, nazik vb. Beri yandan Mundugumor kabilesinin insanları hem kadınları hem de erkekleri erkeksi denilen nitelikler, agresiv ve iddialı tavırlar edinmişlerdi. (Callaghan ve Lazard,
2011).
Margaret Mead’ın çalışmaları özellikle metodolojik yaklaşımından dolayı çok eleştirilmiştir ama araştırmasının önemli çıkarımları gözardı edilemez çıplaklığı ile karşımızda
durmaktadır. 1930’lardaki çalışmalarıyla coğrafyamızda alışık olduğumuz cinsiyet farklılıklarının dünyanın her yerinde yaşanmadığına işaret etmişti. Dolayısıyla farklılığın büyük
bir ihtimalle biyolojik değiştirilemez süreçlerin bir neticesi olmaktan ziyade büyük ölçüde
kültüre gömük halde işleyen kendine özgü normatif kuralların ve ritüellerin bir sonucu olabileceği düşüncesini cesurca ortaya sürmüştü. Doğumumuzda biyolojik olarak kadın ya da
erkek olarak doğarız ama bu cinsiyet farklılığından ne anlayacağımız, nasıl hareket edeceğimiz gibi düşüncelerimiz ve ilgili takip eden davranışlarımız büyük oranda sosyal ve kültüreldir, biyolojik değildir.

8.2.1.Sosyal Öğrenme Teorisi
Albert Bandura (1977) insanların; davranışlarının niteliklerini sosyal etkileşimler
içinde öğrendiğini, çok bilinen sosyal öğrenme teorisinde açıklar. Sosyal cinsiyet rollerinin
sosyal olarak etkileşim ortamında nasıl öğrenildiği ile ilgilenmemiştir. Bununla birlikte kadınların ve erkeklerin toplum içinde etkileşim ortamlarında rollerini öğrendiklerini ileri sürer. Kısacası cinsiyet rollerinin sosyalleşme sürecinde öğrenerek edindiklerini savunur. Çocuklar kadın ve erkeklerin nasıl davrandıklarını ve nasıl davranıp davranmamalarını etraflarındaki ilişkileri seyrederek öğrenir ve benzer davranış kalıpları geliştirmeye çalışır. Davranışları bu kalıba benzedikçe mükafatlandırılır kalıpların dışında kaldıkça ya da uzaklaştıkça
da cezalandırılır. Bu süreci Bandura iki kavram ile açıklar: gözlemsel ya da gözleyerek öğrenme ve model alma. Gözleyerek öğrenme ve model alarak hareket etmek; bir dizi dikkat
esaslı sürece dayalıdır, etrafımızda gözlediğimiz davranış kurallarını bu suretle benimseriz.
Bu benimseme ve model alarak hareket etme doğaldır ki ne hemen gerçekleşir ne de birebir
aynı uygunlukta gerçekleşir. Bunun için kişinin önüne çıkacak fırsatları değerlendirerek ilgili davranışın ayrıntılarında maharet kazanması gerekir ki bu da etkileşim ortamında karşısındakilerin onu yeterli görmesine, ilgili olumlu tepkileri vermesine ve de tabii ki öncelikle
model aldığı hareketleri sergilemesine fırsat verilmesine bağlıdır (Bussey ve Bandura,
1999). Etkileşim ortamında sergilediğimiz davranışlara diğerlerinin nasıl tepki vereceği

çoğu zaman bu davranışımızın pekiştirilmesine ya da cezalandırılmasına bağlı işler. Dolayısıyla davranışın tekrarlanması ya da belirli temaslarda tekrar ortaya çıkmasında bu aldığımız tepkilerin etkisi vardır. Gördüğümüz tepkiler cezalandırıcı ya da mükafatlandırıcı şekilde pekiştirici olmuştur bu da daha sonraki davranış tarzlarımızı biçimlendirmiştir (Callaghan ve Lazard, 2011).
Greene (2003) gözleyerek öğrenmeye dair delillerin pek de açık olmadığını çünkü
insanların çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri davranışların birbirine benzemediğini,
farklılıklar gösterdiğini savunur. Sosyal öğrenmenin önemli varsayımlarından biri; kendimize benzer algıladıklarımızın hareketlerini taklit etme eğilimimizin daha fazla olduğudur
dolayısıyla erkek çoçuklar erkeklerden, kız çoçukları da kadınlardan öğrenme eğiliminde
olduğu farz edilir. Ama hem erkek hem kız çoçukları vakitlerinin büyük bir kısmını anneleriyle geçirir. Toplumumuzda halen çoçuklarla ilgilenen kadınlardır. Ayrıca anne olarak, bakıcı olarak, yuva öğretmeni olarak, ilkokul öğretmeni olarak tüm çoçukla ilgili mesleklerde
kadınları görürüz ve doğal karşılarız. Greene buna rağmen hem erkek hem kız çoçuklarının
toplumda cinsiyetlerine uygun, tipik olduğu düşünülen davranışlar gösterdiğine dikkat
çeker. Tabii bu noktada çoçuklara bakan anneler ile eğiten kadınların erkek çoçukları ile kız
çoçuklarına aralarındaki cinsiyet farkını gözetecek şekilde muamele ettiklerini de unutmamak gerekir.

8.2.2. Sosyal Cinsiyet Şeması Teorisi
Sandra Bem (1985) için sosyal cinsiyet öğrenilerek edinilmektedir ama bu öğrenme
süreci Bandura’nın sosyal öğrenme teorisinde iddia ettiği gibi seyredip model almakla gerçekleşen bir öğrenme süreci değildir. Bem’e göre bu öğrenme süreci içinde çoçuklar pasif
bir rolde değildirler aksine son derece aktif bir konumdan hareket ederek cinsel kimliklerini
öğrenmektedirler dolayısıyla Bandura’nın yaklaşımındaki gibi pasif bir konumda değildirler. Öğrenme süreci esnasında toplumun cinsel kimlikle ilgili kurallarını kendilerine göre
kurgulamakta ve bu kurguyu güçlendirmektedirler. Kısacası kurala dair kendi versiyonlarını
inşa edip kullanmaktadırlar. Bem bu düşüncesini sosyal cinsiyet şeması dediği teorisinde
açıklar (1985). Daha önceki bölümlerden hatırlayacak olursak şema yaşantılarımızdan toparladığımız malumat ve bilgileri düzenleyen bilişsel bir kurgudur. Duyular yoluyla bilişsel
dünyamıza giriş yapan yeni materyallerin proseslenip düzenlenmesine yol gösterir, hafızada
depolanan eski bilgilerin geri getirilişini etkiler, ve bilişsel sistemimize giriş yapan bu yeni
materyali açıklayabileceğimiz bir zemin bir temel sağlar. Bildiklerimizden hareketle etrafımızda olup biteni anlamamızı sağlar. Bem (1985) bilişsel psikolojideki şema teorisini (Fiske
ve Linville, 1980) kullanarak, çocukların cinsiyet tiplerini ve cinsiyetle uyumlu davranışları
sosyal cinsiyet şeması dediği bir şemayı kullanarak öğrendiklerini öne sürer. Bu iddiasına
göre çoçuklar cinsiyet tiplemelerini içinde yaşadıkları kültürden öğrenirler ama bu öğrenme
sürecine, çoçukların kendi bilişsel malumat prosesleme sistemleri aracı olur.

Herkesin sosyal cinsiyet şema proseslemesini esnek olmayan, katı bir şekilde kullanması diye birşey olamaz. Bem’in bahsettiği bu şemanın kullanılması genelinde kaçınılmaz olabilir ama merkezi bir kural olarak kullanılır demek de yanlış olur çünkü kullanılmaması mümkündür. Bu gibi durumlarda kişiler kimlik davranışlarını cinsiyet tiplemesi yapmaksızın geliştirip ifade edebilirler. Hem erkeksiliği hem de kadınsılığı bir araya getirmiş
görünen karakterler için Bem, androjeni terimini kullanır.

8.3. Sosyal Cinsiyet Araştırmalarının Kısa Bir Değerlendirmesi
Bu kısımda ilk olarak cinsel kimlik ile ilgili ana akım psikolojiyi, araştırmalarında
kurguladığı yöntemsel ve teorik duruşları açısından değerlendirmek istiyorum. Daha sonra
genelinde psikolojinin bu başlık altında nasıl bir konum aldığını ve bilgiyi nasıl
yönlendirdiğini anlatacağım başka bir ifade ile güç ve politikayla olan ilişkisini irdeleyeceğim.
Bölümün başından buraya kadar okuduklarınızla, sosyal öğrenme teorisi ile şema
teorisinin ‘olayı’ iyi açıkladığını düşünüyor olabilirsiniz. Başlangıçtaki biyolojik indirgemeci düşüncenin aksine bu iki yaklaşım, cinsel kimliğin aslında sosyal olarak kazanılan bir
kimlik, bir rol tiplemesi olduğunu vurgulamaktadır. Ama Greene (2003) bu iki yaklaşımın
cinsel kimliğin o karmaşık edinilme sürecini çok hafife aldığını, bu sebeple de basitleştirdiğinden şikayetçidir. Daha da önemlisi cinsel kimlikler bir kere edinilip ömrünüzün sonuna
kadar giden bir kimlik değildir. Yani sabit ve istikrarlı giden bir şey değildir. Tüm mekan
ve bağlamlarda aynı yönde davranmayabiliyoruz. Greene sosyal öğrenmenin ve bilişsel
açıklamaların özellikle ve ağırlıkla cinsel rol ve kimliklerimizi ilk çoçukluk döneminde nasıl
edindiğimize yoğunlaştığını öne sürer. Ayrıca her iki teori ve benzerleri doğuştan olmayan
ya da biyolojik olarak verili olmayan cinsel kimlik davranış ve tutumlarının edinilmesini de
anlamakla birlikte bu kimlikleri edinildikten sonra tüm hayat boyunca devam ettiğini, kaybedilmeyeceğini savunmaktadırlar (Callaghan ve Lazard, 2011).
Aslında bu teorilere daha yukarıdan bakıldığında görülecektir ki hepsi tıpkı psikolojinin diğer teorileri gibi özcüdür. Cinsel kimliğiniz ile ilgili niteliklerinizin ve yaradılışınızın tıpkı kişilik özelliklerinizin doğanızdaki birşey olduğu düşüncesi gibi doğuştan olduğunu varsayar: gay ya da erkek, kadın ya da lezbiyensinizdir çünkü doğuştan getirdiğiniz
nitelikleriniz bunu böyle yapılandırmıştır. Dolayısıyla bu teoriler ve genelinde ana akım psikoloji biseksüel cinsel kimlikleri ancak sapma olarak görecek, trans ve aseksüel kimlikleri
açıklayamayacaktır.. Dolayısıyla biyolojimizi değiştiremeyeceğimiz ya da biyolojimizle sınırlı olduğumuz düşüncesini kuvvetlendirecektir.
Birçok insan için cinsel kimliğin ne olduğu ile ilgili aklında bir karmaşa yoktur,
herşey açık ve ortadadır: bazılarımız kadındır bazılarımız erkektir çünkü öyle doğmuşuzdur.
Bu anlamda cinsel kimlik denilen kategori, tartışma götürmez bir kategoridir ve muhakkak
ki böyle bir kategoridir, ilgili bilginin doğru ya da normal olduğundan şüphe edilemez. Buna
göre kadın ve erkek birbirinden farklıdır çünkü aşağı yukarı karakterleri farklıdır. Kadınlar

daha kadınsı denilen özellikler taşır- duygusallık ya da şefkatli olmak gibi; erkekler ise daha
erkeksi denilen özellikler taşır-rekabetçi, mantıklı gibi. Bulunduğumuz coğrafyada ve
Batı’da da erkeksi özellikler daha değerli, kadınsı özellikler daha eksik değerlendirilme eğilimdedir.
Bu kadınsı ve erkeksi özelliklere; sanki bireyin biyolojik cinsiyetine birebir uyarcasına muamele edilir. Bu sebeple kadınsılığın ve kadının konumu ikincil düzeye yerleştirilir. Bu konum sonrada neden kadınlara bir sürü bağlamda eşit olmayan muamele edildiğinin
gerekçesi olarak kullanılır. Eşit olmayan muamele psikolojinin çoğu klasik psikolojik
çalışmada da görülür. Bu durumun iyileşmeye başladığını söyleyebilirim ama yine de ayırımcı örnekleriyle sık sık karşılaşabiliyoruz. Sözgelimi Aygül (2015)Türkiye’de Çelişik
Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği’nin kullanıldığı cinsiyetçilik odaklı araştırmalardan tipik olanlarını seçerek, cinsiyetçiliğin araştırmalarda sorunsallaştırılma biçimlerini inceler. Ölçeğin
kurguladığı cinsel kimlik kavramını örnek alır ve ilgili çalışmaların buna göre nasıl bu anlamı tekrar eden sonuçlar ortaya çıkardığını gözler önüne serer. Cinsiyetçilik, ölçeğin inşa
ettiği anlam(lar) çerçevesinde katılımcılara sunulmakta ve sonra buna uygun cevaplar alınmaktadır. Katılımcılar sorulan soruların dayandığı tanımın dışında cevaplar üretememektedirler, dolayısıyla cinsiyetçiliğe dair kendi özgün anlam inşalarına ulaşılamamaktadır.
Psikoloji düşüncesinde cinsiyet farklılıkları hakkında son derece kaba bir indirgemecilik gözlenir. Sözgelimi Irwing ve Lynn’nin 2005’deki araştırma sonucu erkeklerin kadınlardan daha yüksek IQ sahip olduklarını beyan edebilmektedir ya da Anderson ve Doherty’nin 2008 yılındaki yayınlarında da işaret ettikleri üzere, psikoloji halâ kadınların
tecavüzü davet edebileceklerine dair çıkarımları olan araştırma sonuçları sergileyebilmektedir (Callaghan ve Lazard, 2011).
Eagly ve Crowley (1986) size yardımseverlik bölümünde de bahsettiğim ‘erkeklerin kadınlardan daha çok yardım ettikleri’ bilgisini tekrarlayan psikoloji araştırmalarını gözden geçirmişlerdir. Erkeklerin kadınlardan daha fazla yardım ettiği iddiasında bulunan araştırmalara yakından baktıklarında Eagly ve Crowley (1986), cinsel kimlik ayırımcılığının
daha en başta araştırmaların düzenlerinde başladığını fark etmişler. Sözgelimi yardım etme
davranışının operasyonel tarifi bu ve bu gibi araştırmalarda kısa süreli ortamlarla sınırlı tutulmuştur: yoldan geçen bir yabancıya yardım etme davranışı olarak tarif edilmiştir. Dolayısıyla araştırmada gözlenen ve değerlendirmeye alınan davranış olarak bu davranış tipi incelenmiştir: yolda ayağı takılıp düşen birine yardım etmek. Ayrıca deneylerde tarif edilen
yardım etme davranışı, ortama müdahale eden bir eylem olarak tarif edilme eğilimindedir.
Dolayısıyla her iki durumda da yardım etmek kahramanca bir davranış konumuna sokulmaktadır. Burada dikkatinizi çekerim yardım etmek dar bir alana tıkılmaktadır, akrabalarına
yardım etmek, arkadaşlarınız uzaktayken kedisine bakmak ya da yaşlı bir tanıdığınıza banka
işlemlerinde yardımcı olmak gibi yardımlaşma kalıpları araştırma dışı tutulmuştur (Callaghan ve Lazard, 2011). Eagly ve Crowley (1986) kadınlarla erkekler arasında yardım etme
kalıbında farklılık olduğunun konuşulması lazım geldiğini ifade ederler.

Sosyal psikolojik bir araştırmanın araştırma düzeni sık sık araştırmacının tarafgirliğini yansıtır, bu özellikle deneysel ortamların düzenini düşünürken önem kazanır çünkü
araştırmayı kuran varsayımlar tüm bir araştırmayı, neticelerini ve ilgili değerlendirmeleri
yönlendirebilmektedir: kadınları daha az yardımsever, erkekleri daha yardımsever oldukları
izlenimini yaratmaya yaramaktadır.
Bir grup insanın diğerine göre daha üst düzeyde olduğunu hissettirmeye ya da değerlendirmeye başladığınızda o insanlar arasında gereksiz bölünmelere yol açma riskine girersiniz. Bunun insanların gerçek hayatları üzerinde son derece gerçek sonuçları vardır ve
insanlar bu neticeleri, siz bilim adamları yüzünden yaşarlar çünkü onlar, sizin dediklerinizi
bilimsellik etiketi altında doğru kabul etme eğilimdedirler.
Bir sonraki bölümde sizi, psikolojinin bu cinsel ayırımcı araştırma ve teorilerini
esastan sorgulayan, elde edilen sonuçlara meydan okuyan bir teorik modelleme yolu ile Feminist psikoloji ile tanıştıracağım.

Uygulamalar
Bir başkasına cinsiyetini nasıl anlatacağınızı biraz düşünün sözgelimi modern bir
erkek misinizdir yoksa klasik değerleri savunan bir kadın mısınızdır ?
Şimdi belli bir cinsiyet kimliğini nasıl geliştirebileceğiniz üzerine biraz düşünün.
Düşünceleriniz arkadaş çevresinde yaygın mıdır? Yoksa bunu bir filimde ya da televizyon
dizisinde mi gördünüz?
Sizce sosyal öğrenme teorisi düşündüğünüz bu kimliği nasıl geliştirdiğinizi açıklayabilir mi?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ana akımı takip eden sosyal psikologlar araştırmalarını, sosyal cinsiyetler arasındaki ayırım ya da fark üzerinden yürütmektedirler
Kendimizi ve diğer insanları sosyal cinsiyet rolleri içinde algılayıp yaşantılama biçimimiz üzerinde biyolojimizin ve içinde yaşadığımız toplumun her ikisinin de vurucu etkisi
vardır.
Cinsiyet terimi biyolojik kadın ve biyolojik erkek cinsiyetine ve aralarındaki biyolojik farklılıklara işaret eder.
Sosyal cinsiyet terimi ise bir kadın ya da erkek olmanın ne demek olduğunu tarif
etmeye ve ayırımını kavramaya teşebbüs eden, sosyal ve kültürel olarak yerleşik anlayışlarımızı tarif eder.
Genetik yapılanmamızda iki adet X kromozomu bir çift oluşturmuş ise kişi kadındır, XY kromozom çifti taşıyan kişi ise erkektir. Bu kromozom kalıbı çoğu zaman böyle
işlese de işlemediği örnekler de vardır.
Hormonlarımızın dalgalanışı davranışlarımızı etkilemektedir.
Yapılan herhangi bir davranışı kadın ya da erkek olmaya bağlayarak açıklamaya
kalkışmak bunun sabitlenmiş ve değiştirilemez olduğunu farz etmemize yol açar ki bu da.
antisosyal bir davranışı meşrulaştırmayı kolaylaştıracaktır.
Açıklamaların tamamen biyolojik düzeyde yapılması sosyal cinsiyetlerin yaşantısı
ve davranışları hakkında bize tam ve gerçekten kullanışlı bir açıklama vermeyecektir,
Margaret Mead sosyal bilim tarihinde sosyal cinsiyet anlamının kültürden ne kadar
etkilendiğini batı dışındaki farklı toplumlarda sosyal cinsiyetin nasıl ifade edildiğini gösteren ilk bilim insanıdır.
Bandura’nın sosyal öğrenme teorisine göre çoçuklar gözleyerek toplumdaki sosyal
cinsiyet rollerini öğrenirler ve kendilerine yakın olanları model alarak taklit etmeye başlarlar.
Sosyal cinsiyet şeması teorisine göre çoçuklar cinsiyet tiplemelerini içinde yaşadıkları kültürden öğrenirler ama bu öğrenme sürecine, çoçukların kendi bilişsel malumat prosesleme sistemleri aracı olur.

Bölüm Soruları
1. Sosyal cinsiyet kavramı ile cinsiyet kavramı neden birbirinden farklıdır açıklayınız.
2. Genetik yapıda erkek ve kadın kromozomlarını yazınız
3. Kadınlarla erkeklerin hormonları farklı mıdır?
4. Cinsiyet hormonlarının cinsler arasındaki farkı neye dayanır?
5. Davranışlarımızın biyolojimize dayandığını ya da biyolojimizin ne yapabileceğimizi belirlediği gibi açıklamalar biyolojik yapılanmamızla ilgili ne gibi bir
anlamaya zorlamaktadır?
6. Margaret Mead’in çalışmalarından bilim ve toplum ne öğrendi?
7. Sosyal öğrenme teorisi sosyal cinsiyet rolleri hakkında ne gibi bir iddiası vardır?
8. Sosyal öğrenme teorisine göre çocuk sosyal cinsiyet kalıplarını nasıl öğrenir?
9. Sosyal cinsiyet şeması yaklaşımına göre çocuklar kendi cinsiyet rollerini nasıl
öğrenir?
10. Sosyal cinsiyet ile ilgili ana akım teorilerin esasta ilettikleri mesaj nedir?

CEVAPLAR
1. Cinsiyet biyolojik olarak belirlenendir Kız ya da erkek doğarsınız. Sosyal ya da toplumsal cinsiyet toplumun normatif cinsiyet rol tarifleri ve kurallarıdır.
2. XX dişi ; XY erkek
3. Hayır östrojen ve androjen bu her iki hormon da her iki cinsiyetin fizyolojisinde de
üretilmektedir.
4. Bu hormonlar cinse göre farklı miktarlarda üretilmektedir.
5. Biyolojik yapılanmanın değiştirilemezliğine ya da tersine çevrilemez bir sabitliğe işaret
eder ve sosyal alanda iki ucu keskin bir kılıç gibi ideolojik düşünceye yataklık eder, ona meşruluk
kazandırır.
6. Doğumumuzda biyolojik olarak kadın ya da erkek olarak doğarız ama bu cinsiyet farklılığından ne anlayacağımız, nasıl hareket edeceğimiz gibi düşüncelerimiz ve ilgili takip eden davranışlarımız büyük oranda sosyal ve kültüreldir, biyolojik değildir.

7. Cinsiyet rollerinin sosyalleşme sürecinde öğrenerek edindiklerini savunur.
8. Sosyal ortamı gözleyip model alarak öğrenir.
9. Öğrenme süreci esnasında toplumun cinsel kimlikle ilgili kurallarını kendilerine göre
kurgulamakta ve bu kurguyu güçlendirmektedirler. Kısacası kurala dair kendi versiyonlarını inşa
edip kullanmaktadırlar.
10.
Cinsel kimliğiniz ile ilgili niteliklerinizin ve yaradılışınızın tıpkı kişilik
özelliklerinizin doğanızdaki birşey olduğu düşüncesi gibi doğuştan olduğunu varsayarak biseksüel cinsel kimlikleri ancak sapma olarak görecek, trans ve aseksüel kimlikleri açıklayamayacaktır.

9. FEMİNİST PSİKOLOJİ VE SOSYAL CİNSİYET
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Giriş
Feminizm, feminist kavramları telaffuz edilir edilmez akla erkeklerle ilgili feminist
olanların kullandığı varsayılan türlü olumsuz stereotipik yargılarla ilerleyen sıkı çekişmeli
eleştiriler gelir: erkek düşmanı, cinsellik karşıtı, vs. Halbuki feminizm hiç bunlarla alakalı
birşey değildir. Feminist düşünce esas olarak güç eşitsizliğine dikkat çeker ve çalışmalarını
güç eşitsizliğinin olduğu ilişkileri dönüştürmeye odaklar. Feminizm ve feminist düşünce
dediğimizde tek bir biçim düşünceden bahsetmediğimi söylemek isterim. Feminist düşüncenin birden fazla versiyonu vardır (bkz: Wilkinson, 1996, 1997; Clarke ve Braun, 2012).
Dolayısıyla feminizmlerden bahsetmek daha doğru olacaktır. Nitekim ben de bu bölümde
önce feminist teorilerin ortaklaştıkları genel tartışmaları aktaracağım, sonra, söylemsel feminist psikolojiden bahsedeceğim.

9.1.Feminist Psikoloji
Feminizmleri bir araya getiren aslında paylaştıkları geniş bir politik taahhüddür
yani verdikleri ortak sözdür. Buna göre sosyal cinsiyet ayırımına dayanan ya da oturan, adil
olmayan ve haksız eşitsizlikler değiştirilmelidir (Wilkinson, 1997; Clarke ve Braun, 2012).
Gücü elinde bulundurmak ya da güçlü olmak veya gücün kendisi olmak konu edilince; kadın ile erkek arasındaki fark, tarih boyunca özellikle görünür alanlarda hep erkekten
yana olmuştur. Kadın bizim coğrafyamızda görünür alanın arkasında güçlü olmakla birlikte
(Arkonaç ve Paker, 2012) erkek gibi açık kamusal alanda güç eşitliğini henüz yakalama
fırsatı elde etmiş gibidir. Batı örneklerinde ise her iki planda da kadın yüzyıllar boyu arkaplanda kalmış (Mernissi,2001), 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra feminist düşüncenin gelişmesiyle güç ve mevki kazanmıştır. Her iki coğrafyanın kadını da görünür alanda yani
kamusal alanda sözgelimi seçme ve seçilme hakkını, eşit ücret hakkını sonradan edinmişlerdir. Feminizmin son dönem versiyonları; kadın ile erkek arasındaki eşitsizliklerin, erkeklerin kötü olması ya da kadınların hakkı olan şeyleri yapmasını engelleyen ya da her zaman
herşeyi kolaylıkla elde etmiş olmalarından kaynaklandığı gibi iddialarda bulunmamaktadır
(Wilkinson, 1996). Bunun yerine bazı bağlamlarda son derece karmaşık sosyal şartların,
kadınların haklarını ya da tercihlerini erkeklere göre sınırladığını öne sürmektedirler (Callaghan ve Lazard, 2010). Ayrıca modern feminizm (Wilkinson, 1997) erkekleri sınırlayan,
tercihlerini düzenleyen egemen erkeksi kavramlarla daha fazla ilgilenmeye başlamıştır.
Toplumlarımızda kadın erkek farkı üzerinden bir güç adaletsizliğini sürekli üretip
sürdüren sağduyusal ya da muhakkak doğru kabul ettiğimiz varsayımlarımız var. Bu varsayımlar bu işlevi nasıl gerçekleştirmektedir acaba? Feminist düşünce bize, sosyal cinsiyetler
arasındaki bu güç ilişkilerinin ne gibi alternatifleri olabileceğini anlatır. Bu alternatifleri
sunmakla feminist düşünce, gündelik hayattaki uygulamalarımızın bu gereksiz ayırımı nasıl
kurguladığını düşünmemize yardım etmektedir. Yanısıra bunu nasıl değiştirebileceğimiz
üzerinde de düşünmemize yardım etmektedir. Bu aslında ana akım psikolojinin yapması
gerekenlere bir meydan okumadır. Sue Wilkinson (1996,1997) feminist psikologların ana
akım psikolojiye itiraz edip sorguladıkları noktaları, beş ayrı mesele ve konu başlığı halinde
bir araya toplar. Bu başlıklar cinsel kimlikle çerçevelenmiş olsa da aslında genelinde ana
akım psikolojinin eleştirisi olarak okunmalıdır. Şimdi bunları tek tek ele alalım.

9.1.1. Bilim Tartışması
Feminist düşünceye göre ana akıma bağlı psikologlar bilimi ‘iyi’ yapmıyorlar. Bunun örneklerini bu kitabın çeşitli yerlerinde gördünüz. Yardımseverlik çalışmalarında ya da
biraz önceki sosyal cinsiyet ayırımı üzerine araştırmalar hemen akla geliveren birkaç tanesidir. Araştırmacılar bilimsel bilginin nötr olduğu varsayımına fazlasıyla inanır ve güvenirler. Aynı şekilde dünyaya ve fenomenlerine nesnel bir bakış açısıyla yaklaştıklarından hiç
şüpheleri yoktur. Bu sebeple ele aldıkları meseleleri konumuz icabı sözgelimi sosyal cinsi-

yeti tanımlayışlarının, kurdukları araştırma düzenlerini ve sonrada bulgularını yorumlayışlarını, baştan hâkimiyeti altına aldığını fark edememektedirler. Kullandıkları tanımlar, ileri
sürdükleri varsayımlar ve bulgulara getirdikleri açıklama ve yorumlar içinde yaşadıkları toplumun baskın ya da egemen stereotipik düşünce ve açıklamalarından bağımsız olamadıklarını göstermektedir. Sözgelimi Aygül 2015 deki çalışmasında ‘Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeğinin’ kurgusundaki sosyal cinsiyet tanımının taşıdığı ayırımcılık ile sonrasını takip
eden bulguların yorumlanışındaki kaçınılmaz ayırımcılığı çok iyi ele alıp açıklamaktadır.
Bunun üstesinden gelebilmek için daha iyi bilim yapmak, bunun için de sosyal cinsiyeti nesnel tarif edebilmek gerekir düşüncesi aslında bizi bir soruya taşır: bilginin nesnel
olması gibi bir şey olabilir mi? ya da elimizdeki soruları soruştururken başka bir yol izlememiz mümkün müdür? Bu soruları eleştirel psikolojiyi tanıttığım bölümlerde ele alıp
açıklamıştım. Ama bu bölümün ilerleyene kısımlarında söylemsel feminist psikoloji başlığı
altında bir açıyla tekrar ele alacağım. Şimdilik bu soruyu aklımızda tutalım.

9.1.2. Kadınlar Baskıyı İçselleştirmiştir?
1970’lerde konuşulan baskının içselleştirilmesi fikrine göre kadınlar bazı açılardan daha düşük seviyede olabilirler, erkeklerle karşılaştırıldığında onlar kadar başarılı ya da
onlar kadar iyi yapamıyor olabilirler (Geçen senelerde ödüller almış olan meşhur televizyon
dizisi Madmen’i bu açıdan seyretmenizi tavsiye ederim). Bu argümanda şöyle bir meydan
okuma yatar: kadınların erkeklere göre daha düşük düzeyde kalmaları doğuştan bir hata ya
da doğuştan getirdikleri özelliklerinden dolayı değildir aksine çoçukluktaki sosyalleşme süreçleri onları daha düşük konuma yerleştirmektedir. Yani çoçuk yetiştirme tarzlarımız kız
çoçuklarını, toplumda daha üst konuma yerleşecek olan erkek çoçuklarının karşısında ikinci
konuma yerleştirecek şekilde adaylar yetiştirmektedir. Bu ayırımcı sosyalleşme süreçleri
neticesinde kadınlar başarılı olmaktan kaçınmakta, çalışma hayatlarında önceliği erkeklere
verme eğiliminde olmaktadır. Bu sayede toplumun genelinde kadınlar, toplum içinde davranışlarının ne gibi normatif kurallarla sınırlandırıldığını bilir, neyi nereye kadar yapabileceğini ve yapamayacağını bilir hale gelmiştir. 1970’lerin feminist düşüncesinde o sırada
egemen olan bu argüman sosyalleşme süreçlerini önemsemektedir. Ama bu sosyalleşmeyi
bir netice olarak görmekte ve faturayı yine kadınlara kesmektedir. Kadın daha başarısızdır
çünkü sosyalleşmeyle birlikte edindiği davranış kalıplarını uygulamaktadır. Yani yine kadın
suçludur (Wilkinson, 1997).

9.1.3. Farklılığa Övgü
Kadınlar erkeklerden farklıdır çünkü sadece farklıdır! Erkeklerin bu topluma katkısı kadınların katkısı kadar geçerlidir. Her iki tarafın katkısı birbirinden farklıdır. Bu argüman, sosyal bilimlerde özelde de psikolojideki çalışmalarda araştırmaların erkek üzerine olduğunu ya da erkeğin sesini öttürdüğüne dikkat çeker (Wilkinson, 1996,1997; Callaghan ve
Lazard, 2010). Araştırmalar ve araştırmaların bakış açıları, egemen erkek görüşleri
çerçevesinde yürütülmektedir. Buna göre yapılan çalışmaların varsayımları, düzenekleri,

yorumları, gizil ya da açık bir şekilde, erkeği normatif değer konumuna, kadını bu normatif
değere göre konum alan rollere oturtmaktadır. Kısacası erkek esas, kadın bu esasa göre belirlenen, tanımlanan ve değerlendirilen olmaktadır. Wilkinson’a (1997) göre psikoloji dünyayı erkeğin sesinden ve erkek görüş açısıyla anlatmaktadır. Bu da haliyle psikolojinin iddia
ettiği ‘nesnel’ doğrunun ya da geçerli olanın ne olduğu konusunu göreceli kılmaktadır. Yani
nesnel doğru erkek normlarına uygun olan hale geliyorsa ortada nesnellik de yok demektir.
Çalışmalarda incelenen herhangi bir fenomen, ister ırkçılık olsun ister bilişsel bir süreç olsun, erkek egemen varsayım ve bakış açıları kadar kadın bakış açılarına ve varsayımlarına
da yer vermelidir.
Sosyal bilimde ve psikolojideki araştırmalarda kadının bakış açısı ve sesini görmek
arzusu ve talebi biraz problemlidir çünkü kadınlar tıpkı erkekler gibi, birbirinin aynısı ya da
benzeri olmadıkları gibi bakış açıları, varsayımları, açıklamaları da birbirinin benzeri değildir; kadınlara homojen bir grup olarak bakılamaz (Callaghan ve Lazard, 2010). Dolayısıyla
bu argüman kadınlar arasındaki farklılığı es geçmektedir. Kadınlarda tıpkı erkekler gibi ekonomik düzey, sosyal sınıf, kültürel ya da etnik kimlik veya sosyal cinsiyet kimlikleri açısından birbirinden farklıdır. Tıpkı erkeklerde olduğu gibi kadınlar arasındaki bu farklılıklar,
kadınların elde ettiği ve kullandığı gücü farklılaştırır. İşçi ya da çalışan kadınla, patron veya
müdür mevkisindeki kadının gücü farklı olacak dolayısıyla değerlendirme ve yargıları da
değişecektir. Ayrıca kadınların farklı olduklarını pekiştirmekle; kadınların taşıdıkları bazı
‘feminen’, sözgelimi ilişkilerin gelişmesine, korunmasına dikkat etmesi, şefkat göstermesi,
empatik olması vs gibi özelliklerin erkeklere oranla kendilerine daha iyi uyduğu izlenimi
verilmekte bu suretle bazı mesleklerin kadınlara uygun olduğu, pek erkeklere göre olmadığı
(sözgelimi hemşirelik ya da yuva öğretmenliği hatta psikoloji) geleneksel düşüncesi desteklenmiş olmaktadır. Bu noktada ayırd edilmesi gereken şudur, feminist düşünce meslekler
arasında iyi kötü ayırımı yapmaz; dikkat çekmek ve tersine çevirmek istediği şey, kadınlara
uyan iş erkeklere uyan iş ayırımı ve düşüncesinin gereksizliği ve yersizliğidir. Ancak bu
suretle, hem erkekler hem kadınlar meslek tercihlerinde herhangi bir sınırlama ile karşılaşmayacaklardır.

9.1.4. Farkın Yerini Değiştirmek
Etrafımızda yakınlarının çoçuklarının ihtiyaç ve bakımlarına, tıpkı bir kadından
beklendiği kadar düşkün erkeklerle karşılaşmışınızdır. Ya da işyerinde son derece girişken,
atılgan, hırslı işkolik kadınlarla beraber iş yapmışınızdır. Şimdi çok aşırı örneklerini bir kenara koyarak bu örnekleri düşündüğümüzde, aslında hiç de azımsanmayacak kadar çok sayıda olduğunu fark edeceğiz. Sosyal cinsiyetlerine göre hareket etmeyen kadın ve erkeklerin, sosyal psikoloji teorileri aksini iddia etsede, aslında ne kadar da sıradan, bilinen birşey
olduğunu görmek gerekir. İnsanlar aslında hem kadınsı hem de erkeksi özellikleri birlikte
taşıyor olabilirler. Bem bunu geçen bölümden hatırlarsanız, androjeni kavramı etrafında ele
almıştı .

9.1.5. Farkın Yeniden İnşası
Farkların tekrar inşası görüşü esasta post modernist ve sosyal inşaacı teorik gelenekleri
arkasına alan bir meydan okumanın alt başlığı olarak okunabilir. Kavramları ve ve fikirleri,
ana akımın oturduğu epistemoloji ve bilim anlayışından çok farklı olduğundan, hemen
kavranması ve anlaşılması kolay olmayan bir meydan okumadır. Nitekim bu meydan okumanın
bir versiyonu olan söylemsel feminist psikolojiyi birazdan ayrı bir başlık altında size
tanıtacağım. Burada ise birkaç temel varsayımını aktardıktan sonra Butler’in performatif ya
da icra edici cinsel kimlik kavramından bahsedeceğim.
Farkların yeniden inşası teşebbüsüne göre sosyal hayatımız, bu hayat içindeki uygulamalarımız ve ilişkilerimiz tarihsel ve sosyal olarak konumlandırılmış hayatlardır, sürekli hareket eden, değiştirilebilir hayatlardır. Ulaşabilir ya da erişebilir hale geldiğimiz sosyal cinsel
kimlikler de aynı şekilde seyyaldir (fluid) yani kendilerine özgü bir biçimleri yoktur, bulundukları dönem ya da bağlamda olanın şeklini alırlar, bir bütünlük arzetmez parçalıdırlar (fragmented) ve her zaman tartışmaya açık kimliklerdir. Sözgelimi kadınsı ya da erkeksi olmanın
tek bir yolu olmadığını hatırlayın ya da belli zaman ve belli durumlarda insanların takınabileceği belli kimlikleri olduğunu hatırlayın (yanındakinin mağduriyetine ya da eksikliğine
şefkatle yaklaşan bir ‘kadınsı’ tavrın bir anda otoriter ve rasyonel bir patron olarak erkeksi
kimliğe büründüğünü hepimiz biliriz). Dolayısıyla sosyal cinsel kimliklerimiz ve sosyal kimlik
farklılığı bizden, özümüzden, yaradılışımızdan gelen birşey değildir. Gündelik hayatın akışı
içinde girip çıktığımız konumlarda, o sıradaki bağlamlardaki pratiklerimiz ve ilişkilerimiz
içinde sürekli yapılandırılan ve imal edilen bir şeydir.
Cinsel kimliklerimizin kayan ve seyyal kimlikler olduğunu söylemek kendimizi
isteyerek değiştireceğimiz anlamına gelmez. Butler artık klasikleşen ‘Cinsiyet Belası’ (1990)
ve ‘Bela Bedenler’ (1993) adlı iki eserinde cinsel kimliğin performatif/gerçekleştirici kimlikler
olduğunu söyler. Cinsel kimlik ister heteroseksüel ister gay ya da lezbiyen kimlikler olsun bir
rolü icra etmekten daha fazla birşeydir; sosyal cinsiyeti belli bir tarzda eyleme işidir (bu noktada biseksüelleri akılda tutmakta fayda vardır). Eyleyişinizdir. Belirli tarzlarda eyliyor
oluşunuz görüntüde ‘normal’ tavrını takındırır, sabitler ve olanı yansıtır. Bunun sosyal
cinsiyeti ve cinselliği anlayışımız üzerindeki çıkarımları önemlidir. Cinsiyetimizdeki biyolojik
farklılığımız onu sosyal olarak farklı anlamamıza yol açmaktadır. Bir anlamda biyolojik
farklılığımızı anlamlandırmaktayız. Butler’in önerdiği ise hepsinden de farklı birşeydir. Sosyal
cinsiyetlerimizi, hayatımızı yapılandıran kural olarak kullanıp buna göre görev ve sorumluluklar yüklemekteyiz. Sosyal cinsiyeti önemsediğimiz için de biyolojik cinsiyetimiz önplana
çıkmakta ve önem kazanmaktadır. Eğer sosyal cinsiyet mesele olmasaydı ya da belirleyici ve
tanımlayıcı bir merkeziliği olmasaydı, cinsellik hiç mesele olmayacaktı tıpkı aramızdaki başka
biyolojik farklılıklar (göz rengi, ayak numarası vs) kadar önemsenecek ve yaşanacaktı(Callagan ve Lazard, 2010).
Wilkinson’un (1997) dediği gibi Butler’ın bu düşünceleri ya çok radikal ya da çok anlaşılmaz bulunup red edilmektedir.

9.2. Söylemsel Feminist Psikoloji

Söylemsel teriminin geldiği söylem kelimesi iki ayrı anlamı bünyesinde taşır.
Kullanıldığı birinci anlama göre söylem, dil pratiklerine ve konuşmaya dayanır. Bu anlamı ile
söylem sosyal ilişkileri geliştiren, anlamı geliştiren bir araçtır. Terimin ikinci anlamı daha geniş
yayılımlıdır. Söylem belli bir konu, bir başlık hakkında sözgelimi kadın erkek ilişkileri, demokrasi, sağlık ya da özgürlük gibi konular hakkında o dilde söylenebilecek sözün, kurgulanabilecek anlamların sınırlarını kurar. Kurguladığı anlam sınırları içersinde neyin nasıl
yapılacağı yani pratikleri hakkında kurumsallaşan düşünme yollarını oluşturur. Söylem bu anlamı ile gerçekliği kurgular; bunun için gerçekliği tarif etmeyi sağlayan tüm bilimsel, dinî,
hukukî, siyasî ve ahlakî ifadelerin ve diğer sosyal uygulamaların bir araya getirir. Bu sebeple
söylem heterojen bir ifadeler ve açıklamalar takımıdır sözgelimi modern kadın söyleminde
ideolojik, hukukî, dinî, ahlakî yargı ve ifadelerin bir arada işler ve modern kadın kimliğini inşa
eder.
Söylemsel feminist psikologlar çalışmalarında çeşitli teorik kaynaklar kullanır; sözgelimi disiplinler arası feminist teorileri, söylemsel psikolojiyi (bkz.Söylem ve Psikoloji
Bölümü), sosyal inşacılığı, post modern düşünceyi araştırma ve açıklamalarında kaynak olarak
kullanmaktadırlar. Sizlere sosyal psikolojiyi tanıtırken, eleştirel yaklaşımın kendini oturttuğu
temel faraziyelerden bahsetmiştim. Söylemsel feminist psikoloji de bu faraziyeleri arkasına
alarak çalışmaktadır. Burada ise bunlardan özellikle üç tanesini kısaca hatırlatmak istiyorum.
Feminist teorisyenler nesnellik ve gerçekliğe dair kavramları red ederler. Bilginin her zaman
bir bakış açısı olduğunu ve durum içinde konum alan bir bilgi olduğunu beyan ederler. ‘Bilenlerin’ tüm bakış açılarının üzerinden herşeye kuşbakışı bakma imkanları yoktur, ancak ve
ancak durdukları bakış açısının sağladığı imkan nispetinde görebilirler. Tüm bakış açılarının
üzerinden bakmak bir imkansızlıktır. Bu olsa olsa Willig’in (2008) tanımı ile ‘Tanrı’nın
Bakışı’na özenmek olabilir. Bilen ile bilgisi, her zaman sosyal ve kültürel bir güç alanı içinde,
sözgelimi diğerlerinin karşısında bilim adamı ve bilgisi ya da doktor ve bilgisi gibi her zaman
diğerlerinden üstün bir konuma yerleşiktir. ya da bir başka örnek olarak geçmişimize ve tarihe
bakışımızı verebilirim; tarihi ya da geçmişi şimdide kendi duruş noktamızdan seyrederek
görürüz. Geçmişin analizine şimdikinin ilgi ve anlamlarını taşımamız ise kaçınılmazdır. Diğer
taraftan bilgi her zaman taraflıdır. Nötr değer taşıyan, tarafsız bilgi yoktur. Yani sorulan sorunun bir tarafın sorusu olma sebebi vardır. Dolayısıyla ‘nesnel bilgi’ diye birşey yoktur: bilenin ortamından etkilenmemiş bilgi yoktur. Bu sebeple araştırmanın güvenilirliğini ve de
inanırlılığını değerlendirmede geçerlilik, güvenirlilik, mantıksal çıkarımlar gibi kriterler öyle
yeterli değildir. Biz aynı zamanda araştırmacının duruşunu ve de araştırma süreci üzerindeki
etkisini de değerlendirmek durumundayız.
Şimdi bu faraziyeleri akılda tutarak söylemsel feministlerin sosyal cinsiyet ile ilgili ana
varsayımlarına Magnusson ve Marecek’in (2010) çalışmalarına dayanarak bakalım.

9.2.1. Söylemsel Feministlerin Cinsiyet Ana Varsayımları
Sosyal cinsiyet insan yaşantısının ve sosyal hayatının merkezi bir noktasıdır. Bir öz
değildir, sosyal olarak inşa edilen bir kimliktir. : Çoğu toplumda sosyal kimlikler kişisel kimliğin önemli bir boyutudur, özgeçmişlerimizin hemen başında kadın ya da erkek olduğumuzu

yazarız, bizden istenen önce yaşımız sonrada cinsiyetimizdir. Cinsel kimliğimiz gücü,
ayrıcalığı, statüyü aile içinde, iş yerinde vs. yaymanın en önde gelen aracıdır. Cinsel sosyal
kimliğimiz önemlidir. Bu önemi kabul eden söylemsel feminist psikologlar, bu kimliğin
psikolojik ya da biyolojik bir öz olduğu fikrini yani sadece tüm kadınlara has ve sadece tüm
erkeklere has özellikler taşıdığımız fikrini red ederler. Kadın ve erkeğin davranışlarına dair bu
özcü görüşler döngüseldir, açıklamaya çalıştıkları şeyi farz etmektedirler (Marecek, 2001).
Söylemsel feministler sosyal cinsel kimliği açıklayan özcü düşünceyi red ettikleri için,
psikolojinin çok uzun zaman cinsel kimliği anlamaya çabalarken araştırmalarında esas mesele
olarak ortaya koyduğu farklılıkları ve benzerlikleri sınıflandırma işinden özellikle uzak durdular. Bu gibi sosyal cinsiyet farklılığı iddiaları, her bir cinsel kimliğin üyelerini bağdaşık hale
getirerek her birini tek tip bir kıyafete sokmaktadır. Dahası kadınla erkeği kutuplaştırmaktadır.
Sosyal cinsiyet sosyal olarak kurgulanır: Sosyal cinsel kimlikler arasındaki ayırımların,
gerçek farklılıkların sonucu olduğu varsayımına itiraz ederler. Tüm bu kimlikler ve taşıdıkları
anlamlar, toplumdaki tartışmalarla, konuşmalarla devam eder. Gündelik kadın erkek üzerine
konuşmalarda, sohbetlerde, fikir yürütmelerde, ilgili popüler bilginin sirküle ediliyor olması
bu kimlikleri ve taşıdıkları anlamı devam ettirir. Kadın erkek kategori sisteminin kültür içinde
sürdürülüyor olması, kadınlarla erkekler arasında temel farklar fikrini yaratır hatta bazen bu
farkları üretir. İşte söylemsel feminist psikologların temel projelerinden biri de cinsel kimlikle
ilişkili kategorilerin, anlamların ve hiyerarşilerin üretildiği ve güçlendirildiği sosyal süreçleri
açığa çıkarmaktır. Bu sosyal süreçler sosyal kurumlarda, gündelik dil kullanımlarında, gündelik bireysel etkileşimlerde kısacası her düzeyde sosyal ilişkide ortaya çıkarlar. Her düzeyde
de bireyin davranışını ve sosyal ilişkilerini düzenlerler. Bu suretle de belirli bir grup insan ve
belirli türden davranışla ilgili, bir değer ve prestij hiyerarşisi kurarlar.
Öyleyse burada sorulacak soru şudur; kendi cinsiyet kategorilerinin talep ettiklerine
uyarak yaşayan insanlar, bunu nasıl kendi içsel arzularının gerçek bir ifadesi, bir serbest tercih
meselesi olarak hisseder hale gelmektedir? (Magnusson ve Marecek, 2010)
Cinsiyet yapılan birşeydir, hem sosyal bir süreçtir hem de sosyal bir üründür. Bu varsayıma göre cinsiyet süregiden sosyal etkileşimlerde meydana gelir ve ortaya konur. İnsanlar
kendilerini psikolojik olarak bir cinsiyet olarak yaşantılar hale gelir çünkü cinsiyetlendirme
gündelik yaşantıya yayılır, nüfuz eder. Burada dikkatinizi çekerim cinsiyetin, kültürün empoze
ettiği bir senaryo ya da role bağlanma neticesi yaşandığını söylemiyorum. Kast ettiğim şey;
cinsiyete dair anlamların, gündelik hayatın akışında sürekli ve toplu bir şekilde müzakere edildiği, güçlendirildiği, gözden geçirildiği ya da altının kazıldığıdır (‘iyi bir kadın iyi bir erkek
kimdir’ ya da ‘erkeklere uymaz veya kadınlara yakışmaz’ türünden süren konuşmalar, tv programları, facebook yazışmaları vs.). Söylemsel araştırmacılar işte bu üretilen cinsiyet süreçlerine odaklanırlar, kadınlık ve erkekliğe dair belli anlamları ve pratikleri devam ettiren süreçleri incelerler (Bkz. Elçi, 2012a; Aygül ve Arkonaç, 2013).
Cinsiyet ilişkileri gücün yetkisindedir: Gündelik yaşantımızda gücün dağıtımında bir
statünün verilmesinde cinsiyet kategorisi esastır. Cinsiyet temel ayırd edici bir kriter kategorisi
olarak kullanılmaktadır. Bir kadınla bir erkeği ve ikisi arasındaki ilişkiyi düşünün. Şimdi bu

iki cinsiyet arasında en az iki türden ilişkinin olduğunu düşünmek mümkün. İki insan arasındaki ilişki olarak bakabildiğiniz gibi aynı zamanda iki ayrı kategoriden iki kişi arasındaki ilişki
olarak da bakabilirsiniz. İki ayrı kategori arasındaki ilişkinin kaçınılmaz olarak birincisi
üzerinde çarpıcı etkisi vardır: Kadın ve erkek kategorilerinin ilişkisinin, iki insanın ilişkisi
üzerindeki etkisi her zaman büyük olduğunu görüyoruz (Magnusson ve Marecek, 2010).
Cinsiyet, gücün ve statünün kadın grupları ile erkek grupları arasında dağıtılmasını olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu türden güç ilişkilerine örnek olarak, yetişkinlerin hatta çocukların
gay ya da efemine gördüğü kişiye yönelttikleri fiziksel ya da sözel saldırıları hatırlayın.
Sosyal Cinsiyet Hakkında Ne Biliyorsan Cinsel Kimliğinin Temeli Odur: Normal olanı
ya da normalliği tarif eden söylemler insanlar için kendileri hakkında belli türden bilgileri elverişli kılarken, başka türden bilgileri pek elverişli kılmaz ve ulaşılabilirliğini engeller. Bu gibi
ulaşılabilir ve elverişli kılınan belli türden bilgiler, belirli tipte cinsiyetlerin ortaya konmasını
sağlar. Bu sürece öznelleştirme süreci denir (Wetherell ve Potter, 1987; 1992). Sürecin ilk
basamağında gündelik hayatta söylemlerle karşılaşılır sözgelimi modern çağdaş kadın söylemi
ve bu söylem bir kadının nasıl olması gerektiği ile ilgili bir resim verir. Sözgelimi modern bir
kadın olmanın ‘normal’ görünen tarzı. Sonraki basamakta sağduyu gibi işleyen bu söylem normal, düzgün, yerinde vs. olanın ne olduğunu anlatmaya ve tarif etmeye başlar. Bu tarif ve anlatımlarla sizler de kendinizi, buna uyacak şekilde hareket eder hale gelirsiniz ya da bunu
hedeflersiniz. Derslerimde sürekli sorduğum bir soru ve aldığım cevap bu öznelleştirmenin
kişileri nasıl bir cinsiyet tipine soktuğunu çok iyi anlatırdı: Sınıfta kadın öğrencilerime, mezun
olduktan sonra çalışmayacaklar olanlar ya da çalışmak yerine evde oturacak olan var mı diye
sorduğumda sadece bir sene, bir kişi ‘ben varım’ demişti. Her sene bütün kadın öğrencilerim
‘olur mu öyle şey hocam ne diye okuyoruz o zaman’ diye cevap verirlerdi. Modern kadın
söyleminin biçimlendirdiği kadın olmalarla karşı karşıya kalıyorduk. Aksi bir hareket söylemin
dışında tercih edilmeyen bir kadınlaşmaya iteliyordu: ‘Ben evde oturup Ahmede (erkek arkadaşı da o sırada derste idi) bebek doğuracağım’ diyen kadın öğrenciye herkes kahkahalarla
gülmüştü.
Söylemsel psikologların sık sık kullandıkları bir kavram vardır: özne konumları.
Kişinin belli bir ortamda ulaşılabilir olanla harekete geçme tarzına işaret eder (Harré, 1998;
Harré ve ark. 2009). Özne konumları etkileşim içersinde sürekli değişir. Sosyal etkileşim
esnasında taraflar farklı özne konumlarına girerler; etkileşim bu farklı tarzları ön plana taşır.
Söylemsel feminist psikologlar da etkileşim ortamında ortaya çıkan ya da ön plana getirilen
cinsiyetle ilgili özne konumlarıyla ilgilenirler. Sözgelimi Elçi’nin 2012a’deki kadın söylemi
çalışmasından genç bir kadının kendi konumunu diğer iki genç kadına göre sorgulayışına bir
örnek
Alıntı 16. [C: 29 yaşında, çalışan, bekâr]
145 C: hep kendi işimizi beraber yaptık biz f. ile taşınırken şunu bunu yaparken hep o
örneği anlatıyorum mesela iki kızız eşyalarımızı sattık bak iki kız onlar, iki kız biziz. Kızlar
sevgilileriyle geldiler biz eşyaları toplamışız çuvallar yapmışız yatakları toplamışız ölmüşüz
falan onlar geldi köşede durdular böle tamam mı oğlanlar neleri alacağına baktılar taşıdılar
sonra çocuklar çıkardılar paralarını verdiler pazarlığı da onlar yaptı. Kızlar sadece kenar da

durdular onu istiyorum bunu istiyorum yaptılar biz erkeklerle diyaloga girdik ohh (anlaşılmıyor). Dedim şöle durdum biz orda erkeklerle muhataptık orda aslında kadın olan onlardı
bizler değildik
146 A: hımm

9.2.2. Söylemsel Feminist Psikolojinin Aletleri ve Projeleri
Söylemsel feminist psikologlar sıradan gündelik karşılaşmalardaki etkileşimlerde, rutinleşmiş yaşantılarda ortaya konan cinsiyet kimlikleri, öznellikler ve cinsiyet ilişkileriyle
ilgilenirler. Bunun için araştırmalarını gündelik ortama yerleştirip sıradan konuşmaları
dinlerler. Daha önceki bölümlerden ve sonraki bölümlerde de karşılaşacağınız üzere söylemsel
psikologların hepsi; ana akımın laboratuvar araştırmalarında yaptıkları gibi
ya da
standartlaştırdıkları ölçekler gibi, fenomeni bağlamından sıyırarak ele alan tüm yöntemleri red
eder ve anlayışlarını eleştirirler (Edwards, 2012; Potter, 2010, 2012).
Sosyal hayatın hemen her yanında cinsiyet kategorilerinin kurduğu düzen hayatımıza
nüfuz etmektedir. Bu sebeple cinsiyet üzerine soracağımız sorular her zaman insan faaliyetlerini kapsayacaktır. Sözgelimi söylemsel psikologların bir kısmı gündelik sosyal etkileşimlerinin akışı içinde, okul çocuklarından, vücut geliştiricilerine, seks işçilerine, tecavüze
teşebbüs edenlere kadar uzanan geniş bir yayılımda erkeksiliğin, kadınsılığın, cinsiyetleşmenin
anlamlarını beraber nasıl kurguladıklarını incelerler. Bunun bir örneği Edley’in (2001)
İngltere’de erkeksiliğin nasıl kurgulandığı üzerine geniş kapsamlı araştırmadır. Türkiye’den
örnek olarak Aygül’ün (2013; Aygül ve Arkonaç, 2013) erkeklerin,Gürhanel’in (2013)
geylerin, Elçi’nin (2012a) kadınların kendi cinsel kimliklerini nasıl anlamlandırdıklarını
inceledikleri araştırmaları gösterebilirim. Bu çalışmalarda her üç araştırmacı da kişilerin kendi
cinsiyetleri ile ilgili nasıl bir anlam inşası içinde olduklarını, bu anlam bağlamında kendilerini
yerleştirme biçimlerini ve bunları meşru gösterme stratejilerini ve de çıkmazlarını seyretmek
mümkün olmuştur. Sözgelimi aşağıdaki konuşma alıntılarını birkaç defa okuduğunuzda cinsel
rollerin Türkiye’de genel olarak kadın, erkek ve gey için ne gibi anlamlar inşa ettiğini
göreceksiniz. Açıklanamayan, tanımlanamayan bir erkeklik karşısında anne olunca kadın
olmak ve de asla feminen görünmemesi gerektiğini düşünen bir gey kimliği.
Erkek olmak
1.

G:

…. erkek olmak nası bi şey

2.
H:
valla çok özel bi şey değil sonuçta erkek olmak erkek çok tanımlayabiliceğim bi şey değil
3.
G:
hı hı yağni hani ığ gündelik hayatında senin ben erkeğim ya da erkek
olmakdan dolayı bu böyle oluyo dediğin şeyler var mı
4.
H:
yani normalde yok yağni özel olarak erkek olma yağ erkek olduğumu
göstercek özel şey bil bilemiyorum yağni

(Aygül, 2013)
Kadın olmak
1

A:

kadın olmak ne demek size göre ne anlamı var kadın olmanın?

2

C:

benim için ilk önce en önce annelik

[…]
17 C: diyorum ya bak insan hamile olduğunu hissettiğin anda hayatın değişiyo
18 B: hayatın değişiyo
(Elçi, 2012a)
Gey olmak
320. K2:
hani hani bizim dayattığımız belli başlı normlar var işte eşcinselsin ama
yine de çok feminen olmamalısın mesela veya çok feminensen sen kadınsın demek ki gey bile
olamıyosun kadınsın yani diyorlar hani erkek olabilme duygusu var belki insanlarda hani
erkeksin erkek gibi olman lazım belki o yüzden dalga geçiyolar
321. K1:
Ee evet eşcinseller arasında şey var aa aktifsen ee erkeksi olmalısın
erkeksin ve aynı kavramlar
322.

K2:

Ya da sen feminensin aktif olamazsın
(Gürhanel, 2013)

Diğer bir grup araştırmacı ise yine gündelik akışı içinde sözgelimi erkek ya da kız
arkadaş ilişkilerinde, evli ya da birlikte yaşayan çiftlerin ilişkilerinde, iş yerlerinde, akademik
ortamlarda cinsiyetlendirilen güç ilişkilerini ele alır. Sözgelimi iş yerlerinde gerçekleşen
zorbalık ya da taciz gibi ilişkileri ele alırlar. Bir başka grup araştırmacı ise bilinen cinsel kimlik
anlayışlarına karşı çıkan cinsel kimlikleri araştırır. Yine aynı grup araştırmacı homofobik söylem ve pratiklerin aslında heteroseksüelin kendi erkek cinsel kimliğinin sınırlarını tehdit eder
şekilde nasıl algılanıp yönetildiğini gösterir (sözgelimi Gürhanel, 2013). Feministler; özellikle
akıl sağlığı alanında profesyonellerin çalıştığı kurumların, toplumdaki normal ve anormal ayırımının yetkisini ve tedavi yetkisini elinde bulundurduğunu bildiklerinden; ayrıca bunun karşısında yer alan ve giderek toplum içinde yayılan popülist kendi kendine yardım kültürü karşısında klinik psikolojinin ve de psikiyatrinin dayandığı bilgi çerçevesinde bu alanların cinsiyetten ne anladıklarını ve bunu nasıl kullandıklarına eğildiler. Sözgelimi psikoterapi seanslarında
cinsiyetin anlamını ele aldılar, cinsiyet esaslı güç hiyerarşilerini ele aldılar.
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2. Bu makaleleri okuduktan sonra hem kendi aralarında karşılaştırarak hem de
kendi içlerinde kalarak şu noktaları açığa çıkarmaya çalışınız.
• Cinsiyet tanımlarını belirleyiniz.
• Bu tanımların hangi temele oturtulduğunu belirleyin.
• Bu tanımları, cinsiyet ve cinsiyetçiliği ele alan görüşlere göre tekrar gözden
geçirin. Sözgelimi :
• Kadın ve erkek rollerinden neler beklenmiştir?
• Kurguladıkları cinsiyet tanımlarında bilinen kadın erkek kategorisi
dışında herhangi bir cinsiyet kategorisi tanımlanmış mıdır?
• Sizce neden böyle düşünmektedirler?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Feminist psikolojiye göre sosyal cinsiyet ayırımına dayanan ya da oturan, adil
olmayan ve haksız eşitsizlikler değiştirilmelidir.
• Feminist düşünce sosyal cinsiyetler arasındaki bu güç ilişkilerinin ne gibi alternatifleri olabileceğini anlatır.
• Feminist düşünce, gündelik hayattaki uygulamalarımızın bu cinsiyet ayırımını
nasıl kurguladığını düşünmemize yardım eder. Yanısıra bunu nasıl değiştirebileceğimiz
üzerinde de düşünmemize yardım etmektedir.
• Sue Wilkinson (1996,1997) feminist psikologların ana akım psikolojiye itiraz
edip sorguladıkları noktaları, beş ayrı mesele ve konu başlığı halinde bir araya toplar.
• Söylemsel feministlerin sosyal cinsiyet ile ilgili ana varsayımlarına göre
• Sosyal cinsiyet insan yaşantısının ve sosyal hayatının merkezi bir
noktasıdır. Bir öz değildir, sosyal olarak inşa edilen bir kimliktir.
• Sosyal cinsiyet sosyal olarak kurgulanır.
• Cinsiyet yapılan birşeydir, hem sosyal bir süreçtir hem de sosyal bir üründür.
• Cinsiyet ilişkileri gücün yetkisindedir.
• Sosyal cinsiyet hakkında ne biliyorsan cinsel kimliğinin temeli odur
• Söylemsel feminist psikologlar sıradan gündelik karşılaşmalardaki etkileşimlerde, rutinleşmiş yaşantılarda ortaya konan cinsiyet kimlikleri, öznellikler ve cinsiyet ilişkileriyle ilgilenirler. Bunun için araştırmalarını gündelik ortama yerleştirip sıradan konuşmaları dinlerler.

Bölüm Soruları
1. Feminist düşünce esasta neye dikkat çeker?
2. Feminist düşünce araştırmalarında neye odaklanır?
3. Feminist düşünce güç ilişkilerine alternatifler sunması bize ne sağlar?
4. Feminist psikologların ana akım psikolojiye itiraz edip sorguladıkları beş noktayı yazınız
5. Feminist düşünceye göre ana akıma bağlı psikologların çalışmalarında hatalı
olan nedir?
6. 1970’lerde feministlere göre ayırımcılığın sebebi neydi?
7. Farklılığın yeniden inşası teşebbüsüne göre cinsel kimliklerimizin niteliği nedir?

8. Söylemsel Feminist psikologlarının dayandığı söylem kavramını anlatınız?
9. Söylemsel feministler sosyal cinsiyet bir öz değildir derken neyi kast ederler?
10. Sosyal cinsiyet sosyal etkileşimlerde meydana gelirken süreç nasıl işler, cinsiyetlendirme denilen nedir?

CEVAPLAR
1. Feminist düşünce esas olarak güç eşitsizliğine dikkat çeker.
2. Çalışmalarını güç eşitsizliğinin olduğu ilişkileri dönüştürmeye odaklar.
3. Bu alternatifleri sunmakla feminist düşünce, gündelik hayattaki uygulamalarımızın bu
gereksiz ayırımı nasıl kurguladığını düşünmemize yardım etmektedir. Yanısıra bunu nasıl değiştirebileceğimiz üzerinde de düşünmemize yardım etmektedir.
4. Bilim tartışması; Kadınlar baskıyı içselleştirmiştir?;Farklılığa övgü; Farkın yerini değiştirmek; Farkın yeniden inşası.
5. Kullandıkları tanımlar, ileri sürdükleri varsayımlar ve bulgulara getirdikleri açıklama ve
yorumlar içinde yaşadıkları toplumun baskın ya da egemen stereotipik düşünce ve açıklamalarından bağımsız olamadıklarını göstermektedir.
6. Sosyalleşme

7. sosyal cinsel kimliklerimiz ve sosyal kimlik farklılığı bizden, özümüzden, yaradılışımızdan gelen birşey değildir. Gündelik hayatın akışı içinde girip çıktığımız konumlarda, o sıradaki
bağlamlardaki pratiklerimiz ve ilişkilerimiz içinde sürekli yapılandırılan ve imal edilen bir şeydir.

8. Söylem belli bir konu, bir başlık hakkında sözgelimi kadın erkek ilişkileri, demokrasi, sağlık ya da özgürlük gibi konular hakkında o dilde söylenebilecek sözün, kurgulanabilecek anlamların sınırlarını kurar. Kurguladığı anlam sınırları içersinde neyin nasıl yapılacağı yani pratikleri hakkında kurumsallaşan düşünme yollarını oluşturur. Söylem
bu anlamı ile gerçekliği kurgular.
9. Kadın ve erkeğin davranışlarına dair bu özcü görüşler döngüseldir, açıklamaya
çalıştıkları şeyi farz etmektedirler.
10. Cinsiyetlendirme gündelik yaşantıya yayılır, nüfuz eder. Cinsiyete dair anlamlar, gündelik hayatın akışında sürekli ve toplu bir şekilde müzakere edilir, güçlendirildirilir, gözden geçirilir ya da altı kazılır.

10. SOSYAL DÜNYANIN İNŞASI I: İLETİŞİM VE DİL

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

• İletişim Teorisi
• Ana Akım Sosyal Psikolojide Dil Çalışmaları
• Sözsüz Dil
• Sanal Ortamda İletişim
• Eleştirel Sosyal Psikolojide Dil Çalışmaları: Semiyotik
• Dil Gerçekliği İnşa Eder.

Anahtar Kavramlar
İletişim
Lingüsitik görecelilik
Sanal ortamda iletişim
Semiyotik
işaret
Ara öznellik
Yapısalcılık
Post yapısalcılık

Giriş
Bu bölümle birlikte arka arkaya üç bölümü Sosyal Dünyanın İnşası başlığı altında
grupladım. Bu üç bölümde insanın dil yoluyla dünyasını nasıl anlamlandırıp, anlamlandırdığı bu dünya içinde nasıl hareket ettiğini semiyotik, sosyal temsiller ve söylemsel psikoloji
başlığı altında anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla bu bölümle birlikte ana akımdan uzaklaşıp eleştirel psikoloji yelpazesinin daha radikal uçlarını tanımaya başlayacağız.
Bu ilk bölümde sosyal psikolojinin, insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğu
ve sosyal etkileşimde oynadığı rol üzerine yürüttüğü araştırmalara ve kurduğu teorilere yer
vereceğim. İlk kısımda özellikle odaklandığım nokta, insanların dil yoluyla iletişime geçtikleri vasıtaların kendisi olacak. Yöntem bölümünde de gördüğünüz üzere dille ne yapıldığı
eleştirel sosyal psikolojinin yaklaşımında ve de misyonunda hayatî bir yer işgal eder. Bu
sebeple son kısımda eleştirel sosyal psikolojinin dil konusunda adres gösterdiği semiyotik
teoriyi ana kavramsal paradigma olarak göreceğiz.
İletişim sürecini ve neticelerini her zaman iletişimin gerçekleştiği kültürel bağlam
içinde seyretmek ve anlamaya çalışmak şarttır çünkü iletişim kültürel ortamdan son derece
etkilenen bir süreçtir. Sözgelimi Istanbul’da dolmuş ve taksi şöförleri, müşterileriyle aralarında geçen konuşmalardaki hitap tarzlarının, çalıştıkları semtlere göre değiştiğini anlatırlar.
Her bir semtin müşterisi ile şöför arasında uygun görülen sözel ya da sözel olmayan iletişimin nasıl olması gerektiğine dair farklı farklı normlar ve kurallar vardır ve bu kurallar işletilir. Bu kurallar şöför ile müşterinin karşılıklı konuşmalarında neleri söyleyebileceklerini
ve de söylemeyeceklerini, birbirlerine yolculuk esnasında nasıl davranacaklarını (sözgelimi
ücretin verilmesi, nelerden konuşulabileceği nelerin bahsinin açılmaması vs.) düzenler hatta
dikte eder.
Ana akımın post pozitivist sosyal psikoloji geleneğinde bu bahsettiğim kültürel
farklılıklar mesele olmaktadır. İletişimin esasında yer alan bu kültürel farklılıklar ile postpozitivist/deneysel sosyal psikolojinin nomotetik 1 evrensel kuralları bulma amacı, birbirine
ters düşmektedir. Bir başka problem de kültürlerde gözlenen ve de iletişimi etkileyen adetler
ve geleneklerin zaman içinde değişiyor olmasıdır.
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Nomotetik: Genel veya evrensel yasaların, ilkelerin incelenmesiyle ya da formüle edilmesiyle ilişkili. Nomotetik yaklaşımla hareket eden bir bilimsel görüşte 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.

10.1. İletişim Teorisi
1940’larda Shannon ve Weaver iletişim teorisini, telekomünikasyon gibi mekanik
iletişim sistemlerinin işleyişini anlamaya yardımcı olması için geliştirmişlerdi (Rogers,
2003). Taşınabilecek malumat oranını hesaplayarak sistemlerin malumatı aktarma kapasitelerini ölçüyorlardı. Buna göre Kaynak (kişi)→ Mesaj → Aktarıcı-iletici → Sinyal → Alıcı
(işitsel-kulak) →Mesaj → Varış yeri(diğer kişi). 1950’li ve 60’lı yıllarda Posner (1966),
Miller(1953) gibi psikologlar, bu teoriyi insanın gelen malumatı işleyişine ve iletişimine
uygulamaya çalıştılar (Rogers, 2003). Ama 1960’larla birlikte psikolojik bilgiyi biçimlendirmeye başlayan bilişsel düşünce işin renginin düşünüldüğünden çok daha farklı olduğunu
ortaya koyuyordu: İnsanlar malumatı makinalardan çok farklı işleyip iletiyorlardı. Bilişsel
modellerin ortak vurguladıkları noktalar şunlardı. Herşeyden önce insanlar arasındaki iletişim, ‘saf’ malumatın iletilmesine dayanmıyor, aksine anlamın iletilmesine dayanır. Ayrıca
iletişim insanlar arasındaki sosyal bir faaliyettir dolayısıyla iletişimi kuran kişilerin ilişkilerinden etkilenir. İnsan iletişimi insanların karşılıklı konuşurken sıra alışlarıyla biraz önce ya
da daha önce söylediklerinin ve olup bitenlerin üzerine inşa edilerek süren dinamik birşeydir. İletişim insanlar arasında, hem sözel hem de sözel olmayan şekilde birlikte aynı anda
kodlanan malumatla aktarılır. Sözel olmayan iletişim her zaman sözel iletişime eşlik eder
ve sözel iletişimi tamamlar, aktarılan mesajı pekiştirir. Bu sebeple etkin bir iletişimin en
önemli yardımcılarından sayılır. Konuşulanları dinlerken konuşanın niyetini bu sözel olmayan beden dilini seyrederek doğrulama eğilimimiz vardır (‘gözler yalan söylemez’). Konuşmakta olduğumuz kişinin o sıradaki duyguları ve heyecanları hakkında malumat aktarır, bu
suretle bizde karşımızdakinin niyeti hakkında bilgi edinmiş oluruz. Herkesin bildiği üzere
sizi işitemeyenler için sözgelimi el kol hareketleri sözel iletişimin yerine geçecektir. Ama
yanısıra karşılıklı konuşurken konuştuğunuz kişinin eline elinizi değdirmeniz ya da sandalyenizi yaklaştırmanız iletişimin kurduğu anlamı daha da etkili hale sokar (iyi ya da kötü
anlamda). Bir de tabii kalabalıkta söz almak istediğinizde elinizi kaldırırsınız herkes sizin
birşeyler söylemek istediğinizi anlar.

10.2. Ana Akım Sosyal Psikolojide Dil Çalışmaları
Ana akım dil üzerine çalışmalarını, esasta dil bilimine (lingüsitik) ve onun alt dalları olan sosyolingüistik ile psikolingüistiğe dayandırır. Şimdi sırasıyla bu alanları kısaca
tanıyalım. Dilbilim adı üzerinde dilin kendisini inceler. Tüm dillerde dilin temel ve anlamsız
seslerine fonem (phonemes) denir. Fonemler birbirleri ile birleşerek morfemleri (morphemes) ortaya çıkarırlar. Bunlar genellikle kelimelerdir ve anlamın temel birimleridir. Morfemler daha sonra sentaktik (syntactic) yani o dilin gramatik kurallarıyla birbirlerine bağlanır. Bunlar da cümleleri oluşturur. Dilin sentaktik nitelikleri, kelimelerin birbirine nasıl denk
geleceğini belirler. Sözgelimi Türkçenin sentaktik kuralına göre kişi özne olarak cümlenin
sonunda yer alırken İngilizcede cümlenin başında yer alır. Kelimelerin, cümlelerin, cümleciklerin (utterances) anlamı, semantik (anlama ait) kurallarla belirlenir. Semantik kurallar
son derece karmaşıktır ve Chomsky’e göre (1957) dilin derin ve yüzeysel içerik düzeyi gibi

iki farklı düzeyde işler. Sözgelimi arkadaşınız iş yerinde akşam odanıza gelip ‘ne zaman
çıkıyorsun’ dediğinde bunun yüzeysel içeriği sizin işten çıkma saatinizin kaç olacağıdır.
Ama muhtemelen siz bu ifadeyi derin içeriğe taşıyacaksınızdır yani arkadaşınız ya sizinle
beraber çıkmak istemektedir ya da akşam servisine gelip gelmeyeceğinizi öğrenmek istiyordur.
Düşünce ile dil arasındaki karşılıklı ilişkinin çalışıldığı disiplinin adı psikolingüistiktir. En eski ve en iyi bilinen teorisyenlerinden biri Vygotsky’dir (1962). Vygotsky dilin
insan düşüncesinin temel aracı olduğunu öne sürer. Buna göre düşünceler, öylesine kelimeler halinde ifade edilmez. Düşünceler kelimeler vasıtasıyla varlık kazanırlar. Bazı söze dökülmeyen ve bulanık düşüncelerimiz olabilir (dilsiz sözsüz düşünce). Bazen de otomatik bir
şekilde düşünmeksizin kelimeler ağzımızdan dökülür (düşüncesiz dil söz). Düşüncelerimizin çoğu ‘içsel konuşmadan’ ibarettir (dille sözle birlikte düşünce). Sözsüz düşünce, sözlü
düşünce ve düşüncesiz söz birbiri ile kesişen alanlara sahip bir ilişki içersindedir. Neticesinde Vygotsky’e göre, kişinin düşünme kapasitesi, ulaşabildiği dilsel kaynaklara bağlıdır.
Yani dilinizde (sözgelimi Türkçe’de) ulaşabildikleriniz kadar ve dilinizle ulaşabildiğiniz kadar (sözgelimi Türkçe kadar) düşünebilirsiniz.
Bu düşünce, Sapir ve Whorf’un (Whorf, 1956) lingüsitik görecelilik teorisinde öne
sürdüklerinin bir versiyondur. Sapir ve Whorf’un (Whorf,1956) lingüistik görecelilik teorisi,
dilin düşünceyi belirlediğini öne sürer. Buna göre insanlar dillerinde karşılığı olmayanı düşünemezler. Düşüncenin mutlaka lingüistik dilsel bir teriminin bulunması gerekir. Aksi durum ‘düşünülemez’ olandır. Dilinizde yer almayan bir terimi, bir kavramı düşünmeniz mümkün değildir. Sözgelimi ‘gönül’ terimi dillerinde olmadığı için İngilizce konuşanlar gönül
üzerine düşünemez. Teori, farklı dillerin farklı düşünce dünyalarını yansıttığını gösteren
gözlemler üzerine kurulmuştur. Sözgelimi Hopi yerlilerinin dilinde insanların seyahat ediş
tarzları için (sözgelimi seyahate gidiş ile seyahatten dönüş için) farklı farklı fiiller vardır.
Ama canlı-cansız uçan şeyler arasında bir ayırımı yoktur. Sözgelimi uçakla sinek arasındaherhangi bir ayırım yoktur. Hepsine aynı ismi verir. Türkçe, kendi düşünce dünyasında anlamlı ve de önemli olduğu için yürek ile kalp arasında ayırım yapar ama İngilizcede böyle
bir ayırım yoktur. Sapir-Whorf’un teorisine bugün abartılı bir teori olarak bakılmaktadır
(Rogers, 2003). Çünkü insanlar, yeni kavramları ifade etme ihtiyacı doğdukça yeni kelimeler ve yeni ifadeler inşa ederek dillerini sürekli geliştirmektir. Bunu kendi dil yapıları içinden
(Türkçe’de bilgisayar, uçaksavar gibi) yapabildikleri gibi başka dillerden alarak da yapmaktadırlar, sözgelimi Fransızcada olmayan hafta sonu kavramı İngilizce hali ile kullanılır ‘le
week-end’, bizdeki ‘tren’ gibi.
Sosyolingüistik dilin sosyal ortamlarda nasıl kullanıldığı üzerine odaklanır: konuşma, eş zamanlı şekilde sosyal etkileşimi nasıl etkiler ve ‘anlam’ karşılıklı etkileşimsel
bağlam tarafından nasıl sınırlanır.

Dil üzerine çalışan ana akıma dahil sosyal psikologlar, insanların konuşurken ne
söyledikleri ile pek fazla ilgilenmemektedir (sözün değişkenliği incelemeyi zorlaştırmaktadır). Bunun yerine konuşmanın içeriğinden çok konuşma tarzları ve sözsüz dille (paralanguage) ilgilenirler (Hogg ve Vaughan, 2007).

10.2.1. Sözsüz Dil- Paralanguage
Dilin sözsüz kısmından bahsediyoruz. Konuşurken kelimeler arasında ağzımızdan
çıkan ‘ıııı’lar ya da ‘mmmm’ gibi sesler de iletişimin birer parçasıdırlar. Paralanguage ya da
sözsüz dil, konuşmanın dilsiz öğelerine yani ‘aaa’ ve ‘eee’lere, hırıltılara, iç çekmelere, hıza,
ses tonuna, ses aralıklarına dayanır. Bunlar iletişimdeki mesajın nasıl verildiğinin önemli
yönleridir. Sözsüz dil öğeleri aynı zamanda heyecanların taşınmasında da önemli bir yere
sahiptir. Sözgelimi Türkçe’de alçak sesle konuşulduğunda, kişinin sizinle bir sır paylaşmak
üzere olduğu ya da karşınızda sizden çekindiği bilgisi taşınırken, yüksek ve hızlı sesle konuşmak sevinci, telaşı, coşkuyu ya da öfkeyi taşır. Aynı şekilde insanlar farklı bağlamlarda
değişik konuşma tarzları kullanır. Sözgelimi siz annenizle konuşurken, hocanızla konuşurken, arkadaşınızla konuşurken, yeni biri ile tanıştığınızda, tanımadığımız birine yol sorarken
ayrı ayrı tarzlarda konuşursunuz.
Ana akımdaki psikologlar bu konuda çok fazla araştırma yapmaktadır çünkü konuşma tarzları, insanların sosyal bağlama nasıl tepkide bulunduklarının hassas bir işaretleyicisidir. Özellikle kişinin konuşma tarzı sözgelimi aksanı ya da kullandığı deyimler, jargonlar, karşısındaki kişiye, onun etnik grubu ya da milliyeti, geldiği sosyo-ekonomik düzeyi, yaşadığı coğrafi bölge, yaşı hakkında ipuçları verir. Kullandığı aksan bize onun nerede
büyüdüğü, nerede yaşadığı, ne gibi sosyal gruplara dâhil olduğu hakkında bir sürü şey
söyler. Konuşma çoğu zaman son derece kolay fark edilebilir sosyal işaretler taşır. Dolayısıyla herhangi birinin diğerleri tarafından algılanma şeklinde ve de diğerlerinin onlara tepkisini etkilemede önemlidir. Bu anlamda birçok dilde olduğu gibi Türkçe’de de üst düzey
Türkçe denilen bir Türkçe vardır. İstanbul Türkçesi, Türkçenin diğer aksanlarına her zaman
tercih edildiği gibi, İstanbul Türkçesinin de içinde eğitimli kişinin Türkçesinin okumamış
ya da eğitimi az olanın Türkçesinden farkı söz konusu edilir. Konuşma tarzlarının etkisi
üzerine çok fazla çalışma vardır. Bu çalışmalarda çeşitli konuşmalar nitelikli aktörler tarafından değişik aksanlar kullandırılarak ses bandına kaydedilir. Deneklerden, bu konuşmalar
hakkındaki izlenimlerini çeşitli değerlendirme boyutlarına göre vermeleri istenir. Lambert
ve arkadaşları (1960) zekâ, yetenek gibi mevki değişkenleri ile sıcak, dostça, samimi gibi
dayanışma değişkenlerini değiştirdikleri araştırmalarında, katılımcıların gerçekten bu ipuçlarına tepki verdiklerini görmüşlerdir. Sözgelimi konuşmada geçen telaffuz tarzı, kişinin
mevki boyutundaki değerlendirmesini olumlu etkilerken, standart olmayan aksanların cana
yakınlık, samimiyet gibi değişkenler grubunda olumlu değerlendirildiğini görmüşlerdir. Konuşma tarzlarının bu etkilerini radyo, televizyon program yapımcıları çok iyi kullanır. Çocuk ya da gençlik programlarında geçilmek istenen mesajda arkadaşlık, samimiyet imajını

artırmak için sunucuların standart dışı aksanları desteklenirken, haberlerde ciddi bir olay
aktarılırken sunucunun aksanında telaffuz ön plana getirilir (Rogers, 2003).

10.3. Sanal Ortamda İletişim
21.yüzyılda iletişim üzerine hiçbir kitap, insanların birbirleri ile sanal ortamlarda eposta, telefon ve internet üzerinden iletişime geçtiklerini göz ardı ederek bahsini kapatamaz.
Son on sene içindeki en büyük gelişme, iletişimin internet üzerinden sanal ortamda patlamasıdır. Buna kısaca sanal iletişim denir. Bu alandaki araştırmalar işin daha başında emekleme dönemindedir. Henüz alt başlıklara bölünmekte olup programsız ve ateorik vaziyettedir (Hollingstein, 2001). Bununla beraber dört genel bulgu vardır.
İlki sanal ortamlardaki iletişimin sözsüz dil kullanımını sözgelimi beden dilini ve
de sözel olmayan iletişim kanallarını sınırlıyor olmasıdır. Gerçi sanal ortamlarda yüzyüze
iletişimin kurulmasını sağlayan bazı uygulamalar olsa da bu uygulamaların kullanımı, kısa
mesaj ya da whatsup gibi uygulamaların kullanımıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük bir
yüzdede kalmaktadır. Bu sebeple sözel olmayan iletişim kanalları bu yeni iletişim dünyasında oldukça dar alanda kalmıştır. Bu sınırlı oluşun, yabancılar arasında geçen iletişime
etkisi pek fazla değildir ama yakın ilişkisi olanların etkileşimini olumsuz etkiler (Hollingstein, 1998). Bununla birlikte sözel olmayan iletişimin ve sözsüz dilin ipuçlarını emojiler
denilen, vurgularla, sözgelimi ☺ ya da :-) yoluyla sokmak mümkündür.
İkincisi bu yeni iletişim dünyası iletişim kuran kişiler arasında değiş tokuş edilen
malumatın miktarı üzerinde bir baskı oluşturabilmektedir. Burada değiş tokuş edilen malumat derken kast ettiğim dosya alıp vermek değil elbet. Yüzyüze konuşmalarda ya da ses
üzerinden telefonla yapılan konuşma ve görüşmelerde konuşmanın niteliği, akışı, yön
değiştirme kıvraklığı gibi birtakım nitelikleri sanal iletişim kanallarında yakalamak pek
mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla yapılan iletişimin niteliği en azından geleneksel iletişimin sonuçlarına göre daha fakir kalabilmektedir. Sözgelimi grup toplantılarında, karşılıklı fikir alış verişlerinin yapıldığı noktalarda yüz yüze iletişimin gücüne pek ulaşamaz.
Üçüncü bir özellik sanal ortamın katılımcıları eşit düzleme taşıma gücünün olmasıdır. Sanal ortamdaki iletişim, katılımcıları eşitleme etkisine sahiptir. Yüz yüze iletişimlerde ortaya çıkan pek çok mevki farklılığını, sanal ortam eşite indirger. İnsanlar, kişisel
olarak tanınmaları pek de mümkün olamayacağı için kendilerini burada daha serbest hissederler (özellikle de maillerde imza yerinde sadece isim yer alır da mevki belirten özellikler
yer almaz ise).
Son olarak sanal ortamdaki iletişim hepimizin de içinde yaşadığı üzere hepimizin
son derece başarılı bir şekilde uyum sağlayabildiğimiz bir iletişim ortamı olmuştur.

10.4. Eleştirel Sosyal Psikolojide Dil Çalışmaları: Semiyotik
Semiyotik kelime anlamı olarak işaretlere ait, işaret bilimine ait olan anlamına gelir.
Ferdinand de Saussure’ün (1959) başlattığı şekli ile semiyotik çalışmalar, paylaşılan anlamların organizasyonu (Parker, 1989) ile ilgilenir. Ayrıca bu paylaşılan anlamların, sosyal ve
kültürel dünyayı bir arada tutan bir ‘zamk’ gibi nasıl hareket ettiğini araştıran bir alandır.
Semiyotik teori, eleştirel sosyal psikologlarca anlamların organize edildiği, paylaşıldığı sistemleri anlamak üzere kullanılmaktadır.
Semiyotik yaklaşım ana akımdaki sosyal psikologların alana yaklaşımlardan farklıdır. Semiyotikte anlamı düzenleyen sistemler sadece bireysel zihinler içinde işleyen sistemler olarak görülmez. Bu sistemlerin bireysel zihinlerin yanı sıra kültürde de işlediği öne
sürülür. Bu bakış açısına göre kültür etkileşim üzerindeki bir etken değildir aksine kültür,
içinde etkileşimin işlediği kendi başına bir anlamdır. Yani kültürü bir anlam olarak yaşar ve
etkileşimde bulunuruz. Bu etkileşim dilin kendisidir (Rogers, 2003). Anlam olarak yaşantılanan kültür; sosyal olarak düzenlenmiştir, iktidarla, maddi kaynaklarla, zaman ve mekanla
ilişkilidir (Fornäs 1995). Bir başka ifade ile semiyotik alanında anlam bireyin kendisinin
üretip ortaya koyduğu öznel bir açıklama, bir ifade değildir. Tam aksine anlam kişiler arasında yapılan birşeydir. Biz bu kişiler arasında işleyen anlam alanına ara öznel alan adını
veririz. Şimdi bu ara öznellik kavramını bir örnekle daha açık bir hale getirmeye çalışayım.
Eğer futbola düşkün biri iseniz ve de tuttuğunuz takım Beşiktaş ise siyah beyaz renkler sizin
için önemlidir. Siyah beyaz bir atkı, siyah beyaz şapka, siyah beyaz süveter ya da eşofman
gördüğünüzde bunun ne anlama geldiğini bilir ve hemen fark edersiniz. Ama futbolla ilgilenen biri değilseniz bunu fark etmeniz pek mümkün değildir. Bu renklerin ne anlama geldiği, basit bir kişisel fark etme eylemi değildir. ‘Ne olduğunu bilme sisteminin bir parçası
olarak’ işler (Rogers, 2003; Parker,1989). Yani, Beşiktaşlı olmanın bir parçası olarak işler.
Bir futbol taraftarı olmak, sadece futbol oyununu takip ederek paylaşmak değildir; ortak
ilgileri, futbol anlayışını aynı zamanda da kulüp taraftarlığını paylaşan olmak, bu topluluğa
ait olmak demektir. Anlamlar bireysel olarak kurulan ve de taşınan bir şey değildir, tersine
kültürel olarak etkileşim alanında ortak kurulan ve ortak taşınan bir şeydir. Eğer futbol taraftarlığını belli bir kültüre (takım tutanlara, taraftarlara) ait olmak şeklinde düşünürsek, takımımızın renklerinin ne anlama geldiğini bilmek demek o takımın kültürüne ait olmanın, o
ortak üretilen anlamın bir parçası olmak demek olduğunu biliriz.

10.4.1. İşaretler Dünyası
İşareti zihinsel hayatımızı dolduran herşey gibi düşünebilirsiniz sözgelimi bir işaret
diğer insanlarla hakkında konuştuklarımız, tarif ettiklerimiz, dayandırdıklarımız olabilir.
Tarif etmeye çalıştığımız, hakkında konuştuğumuz, referans verdiğimiz her şey işarettir;
sözgelimi zekâ, kedi, barbunya, resim, otobüs v.b.g her şey işarettir. Kelimeler, jestler ve
beden dili, işaret olarak işler. Anlamı, onu açıklayacak olanlar arasında aktarır. İşaret sistemi
anlama dair mesajın iletişildiği işaretleyen ile işaretlenen sistemleridir. İşaretleri kullanma
sürecine işaretleme denir.

İşaretin iki öğesi vardır: işaretleyen ve işaretlenen. Saussure’ün (1974) yapısalcı dil
anlayışında kelimeler işaretler, yani işaretleyendir (signifier). İşaretledikleri ise işaretlenenlerdir (signified). Kelimeler varlıkları işaretler. Sözgelimi köpek, tahta, sanat, zeka ya da
cami, meclis gibi örneklerin hepsi birer işarettir. Köpek, meclis, tahta gibi kelimeler birer
işaretleyen olarak bizim tahtadan, camiden ya da köpekten anladığımız şeylere dayanır, dolayısıyla onlar da bu kelimelerle işaretlenmiş olurlar. Saussure (1974) işaretlerin keyfi olduklarını vurgulamıştır. Yani köpek kelimesi köpek, köpek olduğu için verilmemiştir. İşaretlerin kendilerinde olan anlamları yoktur. “Köpek” kavramına verdiğimiz anlam, kavramın kendisinin içinde ikamet etmez. Herkes aynı şey için aynı kelimeyi kullanmaya devam
ettikçe aynı anlama gelecektir.
Farklı kültürlerde ve alt kültürlerde işaretler farklıdır ve her biri sadece o kültüre ya
da alt kültüre ait insanlar için anlamlıdır. Siyah beyazın anlamını sadece Beşiktaşlıların bilmesi gibidir. Saussure’e göre işaretler, sadece işaretlemez yanı sıra bir değer de ifade eder.
Sözgelimi ‘madam’ kelimesi Fransızca bir kelimedir ama Türkçede bu kelime çok uzun bir
süre gayr-ı müslim kadınlara hitapta kullanıldı. Ayrıca yine bu kelime halen hemen bütün
batı dillerinde ve de bizde de genelev işleten kadınlara verilen isimdir. Kısacası işaretin kullanımına göre yüklenen değer değişebilmektedir.
İşaretler de semboller de anlamları temsil ederler, ama bir işaret anlamın belli bir
örneği iken sembolün anlamı paylaşılan bir ideolojiye ya da kuruma dayanır, ulusal bayraklar, dini semboller v.b.g. İnsanların kendisi de sembol olabilir, Einstein, Obama, Erdoğan
v.b.g. Sembolün işaretlediği, zaman ve mekândan aşkındır. Bağlama göre farklı bir şeyi işaretlemede kullanıldığında semboller özel işaretler olarak da kullanılabilmektedir.
Semiyotik, işaret sisteminin nasıl yapılandırıldığının çalışmasıdır, bu sebepten dolayı da bir yapısalcılık biçimidir. Yapısalcılık burada bir anlam mimarisi gibi düşünülebilir,
anlamı inşa eden nedir? Kim inşa eder, neden inşa eder, nasıl inşa eder, neyle inşa eder
mimarisi olarak düşünmek mümkün. Semiyotik belli anlam yapılarının belli anlam
çevrelerini nasıl yarattığını, bunların insanların yaşadıkları dünyayı yaşantılama şeklini nasıl
biçimlendirdiğini ve neyi yapıp neyi yapamayacaklarını nasıl belirlediğini anlamaya çalışır.
İşte bu, biraz önce, semiyotik anlamların nasıl düzenlediğini çalışır dediğim şeydir. Geertz,
(1975) kültürün anlam ağlarından kurulduğunu öne sürer. Yapısalcılığın amacı bu anlam
düzenlemesinin, yani anlam ağlarının, iletişim aracı olarak çalışmayı nasıl mümkün kıldığını
anlamaktır. Ama yapısalcı yaklaşımın ciddi iki meselesi vardır. Bunlardan birincisi kelimelerin zamanla anlamlarının nasıl olup da değiştiğini açıklayamamasıdır. İkincisi ise sarf ettiğimiz kelimelerin anlamlarının o sırada kiminle ne konuştuğumuza göre sayısız şekilde
değişebilmesini açıklayamamasıdır. Sözgelimi bundan 30 sene önce oğlan kelimesi erkek
çoçuk anlamında kullanılırken şimdi gay anlamında kullanılmakta ve erkek çoçuk anlamı
kullanımdan kalkmış gibidir. Dolayısıyla ‘oğlana bak’ dendiğinde 50 yaş üzeri iki kişi bu
lafı ediyorsa anlamı başka 30 yaşlarında iseler anlamı farklı olacaktır.

Vivien Burr’un de (2012) işaret ettiği üzere Saussure’den sonra dil üzerine
çalışanlar bu iki mesele üzerine odaklandılar. Bu sebeble kendilerine post yapısalcı denir
(sonra gelenler anlamında ‘post’ denmektedir). Post yapısalcılar dilin anlamları taşıdığını ve
hiçbir zaman sabit olmadığını savunurlar. Anlam her zaman soruya açık, tartışmalı ve her
zaman geçicidir. Bu noktada size Vivien Burr’ün (2012) verdiği ayrıntılı örneği aktarmak
isterim. Bu suretle demek istediklerim daha açık bir hale gelecektir.
‘Şu soruyu ele alın: “Şeker alır mı?” (İyi bir örnek; çünkü çoğu insan, engelli stereotiplemesinin bir amblemi olarak buna aşinadır.). Küçük bir çocuğun ebeveynine yöneltilen bu soru muhtemelen pek de ilgi çekici olmayacaktır. Bu soru içinde bir dizi gizil varsayım vardır. Bu soru, çocuğun belki ağzının tadının ne olduğunda karar verebilecek ya da bir
başkasıyla güvenilir bir şekilde iletişim kurabilecek pozisyonda olmadığını veya mantıklı
bir karar vereceğine güvenilemeyeceğini varsaymaktadır. Soruyu çocuğun ebeveynine sormakla ebeveynin muhtemelen bütün bu varsayımlarda çok daha güvenilir olduğunu varsaymaktadır. Aynı zamanda ebeveynin çocuğa göre iktidar pozisyonunu da göstermektedir.
Ebeveyn, muhtemelen çocuğun arzusu dışında, çaya konacak şeker miktarını belirleyebilmektedir. Bu küçük sorunun içindeki bu gizillik, küçük çocuklarla ve yetişkinlerin doğası
hakkında ve çocuklarla ebeveynleri arasındaki iktidar ilişkisinin sergilenişini taşımaktadır
(Ebeveyn muhtemelen çocuğun içeceğine, çocuğun kendi isteklerine bakılmaksızın şeker
konulup konulmayacağını belirleyebilmektedir). Küçük çocuğun doğası hakkında, yetişkinlerin doğası hakkında ve çocuklarla ebeveynleri arasındaki güç ilişkisi hakkında bir sürü
varsayım bu küçücük soruda gizlidir. Öyleyse bu sorunun anlamı, soru çocuğun ebeveynine
sorulduğunda, genellikle (en azından bizim kültürümüzde) aşağılayıcı, alçaltıcı ya da gücendirici görülmediğidir. Ama soru görme engelli bir adamın karısına sorulursa görülür.
Sorunun anlamı değişmiştir çünkü ortam ve insanlar farklıdır.’ (Burr, 2012; s/55).
Anlamları taşıyan dilin hiçbir zaman sabit olmadığı, her zaman sorulara açık olduğu, her zaman münakaşa edilebilir, her zaman geçici olduğu tartışması post yapısalcılara
göre esastır. Yapısalcılıktan çıkışları, anlamın hiçbir zaman sabit olmadığı hususundaki görüşleridir. Söz, şiir, metin, şaka, laf vs. hepsi anlamlarını zamanla bağlamdan bağlama ve
kişiden kişiye değiştirir. Anlam sabit değildir. Bir kere sabitlendikten sonra her zaman ve
her yerde aynı anlam servis edileceği gibi bir durum yoktur. Sözgelimi bir terimin anlamı
ya da bir konuşmada kişinin kast ettiği veya bir metindeki bir sorunun ya da cevabının anlamı her zaman tartışmalıdır ve her zaman gasp edilen baskın bir anlam vardır. Bu sebeple
dil herkesin hemfikir olduğu bir işaretler sistemi olmaktan çok bir değişkenlik, uyuşmazlık
ve potansiyel çatışma alanıdır. Ve çatışma hakkında konuştuğumuzda da kaçınılmaz bir şekilde iktidar ilişkileriyle uğraşmaktayızdır. Dolayısıyla post yapısalcı dil görüşüyle, iktidar
ilişkilerinin sergilendiği ve tartışıldığı mücadele ve çatışma alanları olarak bir konuşma,
yazma ve sosyal karşılaşmalar görüşünün içine çekilmekteyiz (Burr, 2012).

10.4.2. Dil Gerçekliği İnşa Eder.
Dil hem anlamı hem de değer yükünü işaretler. Bu sebeple sosyal inşacılar dili bir
inşa edici araç olarak ele alırlar; gerçekliğimizi yani yaşadığımız bu dünyada neyi gerçek
olarak gördüğümüzün sosyal olarak inşa edilişindeki araç olarak bakarlar. Gerçeklik, insanlar arasında dilin kullanılmasıyla inşa edilir. Dil diğer görüşlerin iddia ettiği gibi kendimize
ve diğerlerine dair yaşantıları yansıtan bir ayna değildir (Burr, 2012). Aksine tam da bunları
inşa edip üretendir. Dilin kendisinde bizi, dünya ya da insan doğası hakkında var olan mecburi kavramsal kategorilere götüren bir şey yoktur. Her dil; konuşan cemaati kuran sözgelimi cinsiyetler, sosyal sınıflar, engelliler, ırk, din gibi sosyal grupların, göreceli değerleriyle
ilgili belli varsayımlar inşa eder ve bunları taşır. Sözgelimi Türkçe bu anlamda yaşadığı
coğrafyadaki farklı dilden ve dinden insanlara dair varsayımlarını ve bunların taşıdıkları göreceli değer hükümlerini yeniden inşa etmektedir. Bu sebeple, post yapısalcılar anlamın
geçici olduğunu, zamanda ve mekânda sürekli değiştiğini dolayısıyla da yaşantımızın ve
kimliklerimizin de geçici olduğunda ısrarla dururlar. Çünkü gerçekliğin ne olduğunu karşılıklı diğer insanlarla sürekli dil üzerinden inşa ettiğimiz için anlam da sabit olmamakta, sürekli değişmektedir. Bu suretle kim olduğumuzun anlamı ve kim olduğumuza dair yaşantılarımızın anlamları da sürekli değişmektedir. Bundan dolayı post yapısalcılar ve hemen kendilerinden sonra gelen postmodernistler dili, gerçekliğin inşa edildiği o ortak alanda (ara
öznel alanda), çatışmaların yaşandığı, mücadelelerin verildiği, potansiyelde kişisel ve/veya
sosyal değişimlerin yaşandığı bir alan olarak tanımladılar.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• İnsan iletişimi, telekomünikasyon gibi mekanik formlardan farklıdır, faal ve anlamlı bir iletişimdir, dinamik ve sosyaldir.
• Sözel olmayan iletişim kendisine has bir iletişim vasıtasıdır, sözel iletişimin idaresine yardımcı olur, onu tamamlar.
• Dilbilim dilin kendisini çalışır. Dilin, kurallar ve sentaks yoluyla (dilin farklı öğelerinin nasıl yapılandırıldığına), ve de semantik kurallarla nasıl çalıştığına (anlamın nasıl
kodlanıp konuşmada bu kodların nasıl çözüldüğüne) bakar. Psikolingüistik dile düşünceyi
aktaran araç olarak bakar ve dilde düşünceyi etkileyen yolları inceler. Sosyolingüistik
dilin sosyal ortamlarda nasıl kullanıldığına odaklanır.
• Ana akım sosyal psikolojinin dil çalışmaları, nasıl söylendiğinden çok ne söylendiği üzerine yani sözsüz dile ve konuşma tarzlarına odaklanır.
• Sözsüz dil –paralanguage, konuşmanın dilsiz öğelerine yani aaa ve eeelere, hırıltılar, iç çekmelere, hıza, ses tonuna, ses aralıklarına dayanır.
• Sanal ortamda iletişim çalışmaları emekleme dönemindedir, ateorik gitmektedir.
• Semiyotik işaretler ve işaret sistemleri çalışmasıdır. Ana ilgi alanı paylaşılan anlamların düzenlenişidir, sosyal inşacı sosyal psikologlar semiyotiği anlamın nasıl ‘çalıştığı’ ve de nasıl inşa edildiğini incelemekte kullanır.
• Semiyotik, anlamın bireysel değil sosyal kurulduğunu ve korunduğunu öne sürer.
Bu sebeple anlam araöznel alanda kurulur yani bireysel zihinler içersinde işleyen bir şey
değildir.
• Bir işaretin iki öğesi vardır: konuşulan ses işaretleyen (signifier) ve o sesin dayandırıldığı işaretlenen (signified). İşaretler anlamı işaret sistemi içersinde aktarır
• Dil en karmaşık, en sofistike ve en güçlü işaret sistemidir. Kelimelere anlamlarını
veren bir değerler sistemi ve bir sosyal kurum olarak dil, insan sosyal gerçekliklerinin inşa
edildiği bir yoldur.

Bölüm Soruları
1. İletişim teorisinin ana öğeleri nelerdir?
2. İletişim teorisinin ana öğeleri neden sosyal psikologlar tarafından kısa sürede
göz ardı edildi?
3. Tüm dillerde
a. dilin temel ve anlamsız seslerine…….. denir.
b. Morfemleri dilin gramatik kurallarıyla birbirlerine bağlayan….…
c. Kelimelerin, cümlelerin, cümleciklerin (utterances) anlamı, …….kurallarla belirlenir.
4. Psikolingüistik disiplini ne yapar?
5. Vygotsky’e göre düşüncenizin kapasitesi ne kadardır?
6. Sapir ve Whorf’un (Whorf,1956) lingüistik görecelilik teorisine göre dil düşünce
ilişkisi nedir?
7. Ana akım psikolingüstik çalışmalarında neyi neden gözardı eder ve çalışmaz?
8. Semiyotik teori, eleştirel sosyal psikologlarca ne için kullanılmaktadır?
9. Bir işaret bir anlamın özel örneğidir sembol neyin örneğidir?
10.

Semiyotik nedir?

Cevaplar
1. Kaynak (kişi)→ Mesaj → Aktarıcı-iletici → Sinyal → Alıcı (işitsel-kulak)
→Mesaj → Varış yeri(diğer kişi).
2. Bilişsel modellerin ortak vurguladıkları noktalara göre herşeyden önce insanlar
arasındaki iletişim, ‘saf’ malumatın iletilmesine dayanmıyor, aksine anlamın iletilmesine
dayanır. Ayrıca iletişim insanlar arasındaki sosyal bir faaliyettir.
3. Tüm dillerde
a. fonem denir.
b. sentakstır

c. semantik.
4. Düşünce ile dil arasındaki karşılıklı ilişkiyi çalışır.
5. Kişinin düşünme kapasitesi, ulaşabildiği dilsel kaynaklara bağlıdır.
6. Dil düşünceyi belirler
7. Dil üzerine çalışan ana akıma dahil sosyal psikologlar, insanların konuşurken ne
söyledikleri ile pek fazla ilgilenmemektedir; sözün değişkenliği incelemeyi zorlaştırmaktadır.
tadır.

8. Anlamların organize edildiği, paylaşıldığı sistemleri anlamak üzere kullanılmak9. Sembolün anlamı paylaşılan bir ideolojiye ya da kuruma dayanır.
10.

İşaret sisteminin nasıl yapılandırıldığının çalışmasıdır,

11. SOSYAL DÜNYANIN İNŞASI II: SOSYAL TEMSİLLER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sosyal Dünyanın İnşası
Sosyal Temsiller
Sosyal Temsiller Teorisinin Özellikleri
Sosyal Temsiller Teorisinin Temel Kavramları
Sosyal Temsil Araştırmaları

Anahtar Kavramlar

Sosyal temsil
Sağduyu
Demirleme
Nesneleştirme
Kişiselleştirme
Sözbirliği evreni
Şeyleştirilmiş evren

Giriş
Sosyal Dünyanın İnşası başlığı altındaki bu ikinci kısımda sosyal dünyanın bilişsel
dünyadan nasıl ‘anlaşıldığı’ yerine, bizzat sosyal dünyanın kendisinin nasıl inşa edildiğini
açıklamaya çalışan iki yaklaşımdan birini ele alacağız: Sosyal temsiller. Teori eleştirel psikolojinin radikal adımlarından önce postpozitivist psikolojiye belki de karşı çıkan ilk modeldi. Kurucusu Moscovici (1984;1988;2001) kendi başına sosyal psikolojinin bir inceleme
disiplini olması gerektiğini savunuyordu. Diğer büyük yaklaşım olan söylem yaklaşımını ise
bir sonraki bölümde ayrıntılı anlatacağım. 1980’ler ve 1990’larda bu iki model alanda birbirine rakip gösterilen iki modeldi (Wagner, 2004/2015; Paker, 2004/2015), sonra aralarındaki epistemolojik farklılığı artırarak ayrıştılar. Söylemsel psikoloji sosyal temsiller modelinden farklılaştı.

11.1. Sosyal Dünyanın İnşası
Eleştirel sosyal psikoloji, sosyal dünyanın sürekli anlamlandırmalar, açıklamalarla
tekrar tekrar inşa edildiği varsayımından hareket eder. Buna göre insanların karşılıklı etkileşimleri, birbirlerine yönelik uygulamaları sosyal dünyayı inşa eden süreçleri işletir. Bu
kurgulayıcı, inşa edici süreçler semiyotik işler (Dil ve İletişim Bölümüne bakınız). Yani
kişilerin etkileşim içinde oldukları alanda gerçekleşeni anlamlandırmaları, dil yoluyladır. O
sırada konuşulan dilde kurulan anlamlar, yapılan açıklamalar olup bitenden ne anlaşılacağını
inşa eder ve buna uygun uygulamaları kurgular, inşa eder.
Dünyayı ve içindeki insanın eylemini açıklayan bu ontolojik duruş geçen ilk bölümlerden bildiğiniz üzere ana akımın dünyaya ve insana bakışının tam tersidir. Ana akım
sosyal dünya ile insanı birbirinden ayırır ve sosyal dünyayı bir varlık gibi görür. Ontolojik
duruşlarına göre insan kendi dışında var olan bu sosyal dünyayı, kendi bilişsel dünyası içinden algılamaktadır. Ne anladıklarını belirleyen de bu algıları olmaktadır. Dolayısıyla kişi
kendisi dışındaki herşeyi -eşyaları ve diğer insanları bu bilişsel dünyasında algılamakta, yaşantılamakta ve anlamlandırmaktadır. Dış dünya ile etkileşimini dış dünyanın içinde değil
kendi bilişsel dünyasında yaşamaktadır ( sözgelimi annenizle ilişkinizi o sırada belirleyen,
annenizle kurduğunuz etkileşim alanı değil, kendi bilişsel ya da sembolik sisteminizde oluşturduğunuz ‘annem’ imajıdır bu imaj üzerinden ilişkiyi yönetirsiniz). Eleştirel sosyal psikolojide ise tam tersine insanlar sosyal dünyayı kendi zihinsel dünyalarında değil birbirleri
arasında gerçekleşen ortak etkileşim alanında inşa ederler. Dolayısıyla sosyal dünya, ancak
insanlar arasında inşa edildiğinde var olan ve de ancak bu sebeple var olandır.
Eleştirel sosyal psikolojinin sosyal dünya kavramlaştırması bu derece radikaldir.
Bu sebeple ana akımda gördüğümüz konu başlıklarından başka konularla ilgilenirler. Bilişsel sisteme, dünya içinde hareket etme ve ona tepkide bulunmanın kaynağı olarak bakmadığından (etkileşimin neticesinin yaşandığı sistemdir) sözgelimi tutumlar ya da nedensel atıflar hakkında teorik görüş ve modelleri yoktur. Çünkü sosyal dünyayı algılama ve anlamada
zihinsel yapıların belirleyiciliğini kabul etmezler. Eleştirel sosyal psikolojiye göre insanlar
sosyal dünyayı; bu ve ilerleyen bölümlerde göreceğiniz üzere, ortak eylem alanında özneler
arasındaki ortak alanda inşa ederler; inşa edilen her türlü anlamın ve eyleminin sonucu bireysel zihinlerde yaşanır. Dolayısıyla ana akım sosyal psikolojinin aksine, herhangi bir tutum nesnesinin anlamı, değeri ya da herhangi bir davranışa yüklediğimiz sebep, zihinimizdeki yapılardan ya da süreçlerden kaynaklanmaz. Aksine bu ortak öznel alanda inşa edildikten sonra kişinin zihinsel eylemine girer. Bunu mümkün kılan da o ortak eylem alanında
konuşulan dilin kendisidir. Eleştirel sosyal psikoloji, insanların sosyal dünyayı inşa ediş
tarzlarını, inşa edenin ne olduğunu, en önemlisi de insanların karşılıklı sürekli inşa ettikleri
bu sosyal dünya içinde nasıl yaşadıklarını, nasıl iş gördüklerini, isteklerini, arzularını nasıl
elde ettiklerini inceler. Şimdi giriş kısmında da ifade ettiğim üzere sosyal dünyanın nasıl
inşa edildiğini açıklayan ilk büyük yaklaşım olan sosyal temsiller modeline yakından bakalım.

11.2. Sosyal Temsiller
Sosyal psikolojinin geçmişi ile ilgili bilgileri aktardığım bölümde Durkheim’ın kollektif temsiller kavramından bahsetmiş ve Wundt’un bireysel ya da zihinsel temsiller kavramından ayrıştırdığını anlatmıştım. Wundt’un bireyde işleyen zihinsel temsiller kavramı ile
Durkheim’ın toplumda işleyen kollektif temsiller kavramı arasındaki birey toplum ilişkisinin nasıl kurulduğunu ilk modelleyen sosyal temsiller teorisi olmuştur. Moscovici aradaki
köprüyü kurup birey ile toplumu sosyal olanda buluşturan bir model öne sürmüştür
(1984;1988;2001). Psikanalizin sosyal temsilleri başlıklı klasik çalışması ile psikoloji alanında bireyi zihinden çıkartıp gündelik sosyal etkileşimi içinde ele almaya teşebbüs eden ilk
radikal modeldir (Moscovici, 1984; modelin İngilizce konuşulan dünyaya ilk takdim yılı!).
2.Dünya Savaşı sonrası 1940’ların sonu ile 1950’liler Paris’inde insanlar gündelik
yaşantıları içinde psikanalitik kavram ve fikirleri olayları ve insanları anlatırlarken ya da
açıklarlarken rahatlıkla kullanıyorlardı. O dönem için son derece dikkat çekici olan bu fenomen Moscovici’nin çalışmasının temelini oluşturdu: bilimsel esaslı psikanalitik kavramlar gündelik hayatın içine nasıl çekilmiş olabilirdi ve nasıl kullanılmaktadır? Bunu anlamak
için Paris’te o dönem yayınlanan yelpazenin her yönünden gelen kadın magazin dergilerini,
gündelik gazeteleri, kilise yayınlarını yanısıra politik beyanatları, insanların görüşlerini inceledi (Moscovici, 1984, 1988; ayrıca Cirhinlioğlu ve ark., 2006; Paker, 2004/2015; Markova, 2004/2015). Analizlere göre o dönemlerin Fransa’sında psikanalitik fikirler; analiz
divanından, mesleki dergilerden, toplumun hem ‘üst düzey’ kültür tabakasına, hem de popüler sağduyusuna sızmıştı: insanlar görünürde teorik bir şey yapmadıkları halde psikanaliz
ile ‘düşünüyorlardı’. Sıradan Paris’li ya da entelektüel Paris’li veya politikacı veya ev hanımı psikanalizi tüm fikir ve görüşlerini psikanalistlerle aynı düzeyde konuşuyor değillerdi
elbette ama basitleştirdikleri bir psikanaliz dili kullanıyorlardı. Psikanalitik kavramların bazıları gündelik kullanıma basitleştirilerek indirgenmiş diğer bazıları da indirgenmemişti
bunlara sadece akademik dergilerde rast geliniyordu. Sözgelimi bastırma (repression) kavramının kullanımı son derece yaygın iken libido kavramının o dönemin gündelik yaşantısında kullanıldığını görmek mümkün değildi. Psikanalize dair sosyal temsillerin basitleştirilmiş şekliyle paylaşılan imajı, gündelik hayatın her türden ortamına indirgenmişti. Bu basitleştirilen imajları kadınların gündelik konuşmalarında, bir papazın vaazında ya da Fransız
komünist partisinin demeçlerinde görmek mümkündü.
Moscovici, Fransa’da 1950’lerde ve 1960’larda insanların psikanalizin sosyal temsillerini nasıl biçimlendirip, dönüştürdüğünü çalıştı. Sosyal temsil çalışmaları o tarihlerden
itibaren sosyal psikolojik teorilerden biri olarak biçimlendi. Bugün tek bir sosyal temsiller
teorisi yoktur. Yıllar içinde sosyal temsiller teorisinin çeşitli modelleri geliştirilmiştir. Her
biri Moscovici’nin fikirleri üzerinden çeşitli kavram ve fikirlerin ortaya çıktığı dönemleri
hem de araştırmacıların ilgilendikleri özel yönelimleri yansıtmaktadır. Bu modellerden bazılarını şöyle sıralayabilirim:

1. Aix-en- Provence Ekolü, 1970’lerde ortaya çıkmış ve esas katkısı, bir sosyal
temsilin merkezi çekirdeği ve etrafında temellenen yapısal yaklaşımı oluşturmak olmuştur (örn: Abric, 1994; 2001; 2002; Flament, 1994a, 1994b, 2002; Guimelli, 1994; 1998).
2. Bir diğer yaklaşım Denise Jodelet’nin çalışması üzerine kuruludur. Jodelet’nin
yaklaşımı, sosyal temsiller çalışmasında kültürel ve antropolojik kavramlar ve yöntemler üzerinde durur. Holistik bir yaklaşımdır, delilik üzerine (Jodelet, 1989) ve insan bedeni üzerine (1984) çalışmaları çok iyi bilinmektedir. Jodelet’in çalışmasının Latin
Amerika sosyal psikolojisi üzerinde muazzam bir etkisi olmuştur.
3. Sosyal temsillerde düzenleyici kuralları araştıran üçüncü bir yaklaşım ise sistematik ve nitelik esaslı bir modeldir ve Willem Doise ve meslektaşları tarafından Cenevre’de (1993;1999) geliştirilmiştir.
4. Son olarak Marková’nın (2004/2015) başını çektiği epistemolojik ve karşılıklı
konuşmaya dayalı (dialogical) bir yaklaşım daha vardır (ayrıntıları için bkz. 2004/2015).
Sosyal temsiller sosyal dünyayı anlamanın yollarından biridir, eylemi etkiler ama
kendisi eylemin bir parçası değildir. Sosyal inşacıların eleştirdikleri esas nokta burasıdır.
Bilişsel sosyal psikologların modeli kullanabilmelerine imkan tanıyan da bu varsayımdır.
Teori, özellikle hastalık ve sağlık problemleri, politik ve ekonomik konular, çevre problemleri ve insanların toplu şekilde endişelendikleri veya hoşlandıkları şeyler hakkında her türlü
problemle ilgili çalışmaya uygundur. Modelin alandaki çalışma yelpazesini aktarmadan
önce temel kavramları ve özellikleriyle tanışalım.

11.3. Sosyal Temsiller Teorisinin Özellikleri
Moscovici’nin sosyal temsil kavramına giriş ruhsatı, sağduyu bilgisinin ne olduğunun anlaşılmasından geçer. Sağduyu bilgisini şöyle açıklamaya çalışayım. İnsanlar bir başlangıca doğmazlar kendilerinden önce kurulmuş ve işletilen bir semboller dünyasına ve kültürel fenomenler ortamına doğarlar. Bu sebeple doğan her kişi gerçeğin ne olduğunu yaşantısı içinde kendi başına icat etmek durumunda değildir ya da bu gerçeklerin onun için meydana getirilmesine gerek yoktur. İçine doğduğumuz kültürel fenomen, sosyal düşünme modları, ortak törenler, sosyal uygulamalar, konuşulan dil gibi kuşaktan kuşağa geçen gündelik
yaşantı; iletişim, kollektif hafıza ve kurumlar vasıtasıyla algılanır, pek bir değişme olmaksızın ve bireysel bir çaba olmaksızın toplumun yeni bireylerine aktarılır. Bu fenomen, sosyal
gerçekliklerimizin manzarasını geniş ölçüde şekillendirir ve sağ duyu bilgimize damgalanır.
Sosyal temsiller etkin iletişimin aslıdır. İnsanlar dedikodu ederken, kahvede, evde
politika, sağlık, kazanç, iş bulma v.b.g üzerine konuşurken, bir diğeri ile tartışırken bu dünyanın paylaştıkları resimlerini hep birlikte ortaya çıkararak çizmektedirler. Moscovici’nin
dediği gibi sosyal temsiller bireyler arasında daimi bir iletişimdir (Moscovici, 1984, 1988;

Markova, 2004/2015). Bu sebeple teori sosyal temsillerin üretilmesinde, dağılıp yayılmasında ve korunmasında medyanın rolünü çok önemli bir yere oturtur. Çünkü sosyal temsiller
insanların kafalarındaki imajlara indirgenemez.
İnsanların sosyal temsilleri paylaşıyor olmalarının sonuçlarından biri de iletişimin
genel akışını sağlıyor olmasıdır. Bireyler bu sayede birbirlerinin ne dediklerini ya da neyi
kast ettiklerini kolayca anlamakta ve konuşmalar serbestçe akıp gitmektedir. Üzerinde anlaşılan temsiller, hakkında bir konuşma başlığı şekillendirebilecek istikrarlı bir dünya sağlamaktadır. Bunun tersi de geçerlidir; farklı temsillerle hareket eden insanlar arasındaki iletişim muhtemelen çatışmalar da doğurur.
Sosyal temsiller teorisinin, sosyal dünyayı inşa edişte insanların paylaştıkları anlamaları açıklıyor olmasının yanı sıra bize sağladığı daha özel bir bilgi daha vardır. İnsanlar
ortaklaşa inşa edip paylaştıkları bu sosyal dünyada yeni, beklenmedik ve de aşina olmadıkları yaşantılarla nasıl başa çıkarlar? Benzer ya da aşina olduğu türden yaşantıları insanlar,
sosyal temsiller deposundan ilgili olanı çekip kullanarak halleder de yabancı, bilinmedik
olanlar problem çıkartır. İşte sosyal temsiller kişinin dünyasına tamamen yabancı olanı kendine aşina, bilinir hale getirir ve onu değerlendirmeye alır. Sözgelimi çok kısa bir süre
öncesine kadar bize yabancı gelen birçok tıbbi terim, psikolojik kavram artık gündelik hayatımızda sıradan insanlar olarak bize yabancı gelmemektedir. Üstelik bu terimlerle artık
diğer insanlar hakkında değerlendirmelerde de bulunuyoruz (‘çocuk hiperaktif, onun için
yerinde duramıyor’, ‘stresli hayat adamı depresyona soktu tabii’).
Moscovici için bütün düşünce ve anlama, sosyal temsillere oturur. Her sosyal temsil
fikirlerin, imajların ya da kavramların bir karışımından yapılmıştır. Sosyal temsiller konuşmalar ve medya yoluyla toplumda dolayısıyla da kişilerin zihinlerinde dolanır.

11.4. Sosyal Temsiller Teorisinin Temel Kavramları
Moscovici (1984, 1988) sosyal temsillerin kesin bir tarifini hiçbir zaman vermemiştir ama bu kavramı açıklayan ifadeleri vardır.
‘...gündelik hayatta kişiler arası iletişimden kaynaklanan kavramlar, ifadeler ve
açıklamalar takımıdır. Toplumumuzun bugünkü mitleri ve inanç sistemleridir, hatta sağduyunun çağdaş versiyonlarıdır bile denilebilir.’ (1984, s/181).
Moscovici sosyal temsillerin, kişilerin birbirleri ile olan etkileşimleriyle sürekli inşa
edildiğini savunur. Sosyal temsilleri oluşturan nesneler bir cemaatin, bir topluluğun hemen
hemen sınırsız bir şekilde, paylaştığı fikirler, düşünceler, imajlar ve bilgilerdir. Çok azımız
nükleer fiziğin, suni zekânın ya da hiperaktivitenin ne olduğunu anlatabiliriz ama bu bilgi
eksikliğine karşın bu konular hakkında yine de konuşabilmekteyiz. Bu ve bunun gibi bilimsel bilgilerin bazılarını kategorileştirmiş, kategorileştirme sayesinde basitleştirmiş ve toplumun diğer üyeleri ile paylaşmış olduğumuzdan, hakkında konuşma imkânı bulmaktayız.

Moscovici (1984) batılı modernist toplumlarda ikili bir bilgi evrenine işaret eder
(kendi coğrafyamız için bkz.Arkonaç, 2004/2015) sözbirliği evreni ile şeyleştirilmiş evren.
Sözbirliği evreninde bireyler eşittir ve toplum bu eşit bireylerden oluşur. Herşeyin ölçüsü
insandır. Bu evrende her birey sorumlu birer meraklı gözlemcidirler ve bir araya geldikçe
görüşlerini açıklarlar; bazen bir dernekte bazen bir sivil örgütte kurumsallaşmışlardır, toplantılarda karşılıklı doğru olduğunu düşündükleri gizil bir imajlar stoğunu paylaşıp dururlar.
Şeyleştirilmiş evrende toplum katı ve değiştirilemez bir sistem içinde dönüştürülür (Paker,
1999). Toplumun kendisi ve varlıkları gözardı edilir. Tipik modernist toplumlar özellikle bu
şeyleştirilmiş evrenin bir yansımasıdırlar. Bu evrende toplum, üyeleri eşit olmayan farklı
sınıflar ve roller sistemidir. Uzmanlaşma ön plandadır, uzmanın yeterliliği ise yararlı olma
kriteri ile belirlenir. Bu sebeple uzmanlar öncelikle kendi var oluşlarını meşrulaştırmanın
peşindedirler. Bu evren içersinde her şart için bir uygun davranış vardır. Her karşı çıkışa
karşılık da dilsel bir formül ve uygun malumat bulunur bu suretle karşı çıkışlar hafifletilmiş
olur. Bilim şeyleştirilmiş evrenle, sosyal temsiller ise bilimsel bilginin ehlileştirildiği ve
aşina kılındığı söz alanında oluşmaktadır (Paker, 1999). Aşina kılma iki mekanizmayla
çalışır. Demirleme ve nesneleştirme.
Sosyal temsil teorisi, yabancı bilinmeyen bir şeyin sözgelimi bilimsel bir bilginin –
psikoterapi, nükleer atık, yatay atılımlı fay kırığı gibi- zamanla gündelik yaşamda nasıl
tanımlanır hale geldiğini açıklar (Moscovici, 1984,1988). Yabancı bilinmeyen bir şeyin bilinir, aşina bir şey haline girişini sağlayan bu iki mekanizmadır. İnsanlar yeni fikirleri
önceden var olan bir sisteme demirleme ihtiyacındadırlar. Bir başka ifade ile yeniyi eski bir
kategorinin şartlarına göre anlamlandırmaya çalışırız, çünkü eski kategori bizim için aşina
bilindik bilgidir. Yeniyi de aşina olunanın içinde benzerliklerini arayarak anlamaya çalışırız.
Bu demirleme süreci içersinde yabancı, bilinmedik fikirler, düşünceler, nesneler sıradan
çeşitli bilindik kategorilere ve imajlara indirgenir ve bu suretle bu yabancı olanlara aşina,
bilindik bir bağlam kazandırılmış olur. Demirlemenin ilk basamağı olan sınıflamayla ya da
kategorileştirmeyle yeni olan belirli davranış ve kurallar takımına oturması sağlanır bu suretle de mümkün olduğunca ne olup ne olmadığı belirlenmeye çalışılır. İkinci basamakta
ise yabancı bilinmez olan isimlendirilir. İsimlendirilen nesne ya da fikir, düşünce veya olgu
karmaşık özel kelimelere dahil edilir. Bu dahil etme aslında kültürün kimlik kalıbına dahil
etmedir. Bu basamakta imajlar oluşturulur bu suretle ayrıştırılabilir ve isimlendirilebilir hale
gelir dolayısıyla da diğer imajlarla ilişkiye geçebilir.
Aşina olunmayan, bilinmeyeni bilinir hale getiren ikinci mekanizmanın adı
nesneleştirmedir. Nesneleştirme mekanizması soyut kavramları, nitelikleri, ilişkileri somutlaştırır onları somut imajlara ve nesnelere dönüştürür (Moscovici, 1984). Nesneleştirilen
kavram ya da düşünce bir imaj içinde bir sembol halinde tekrardan üretilir. Sözgelimi insan
ve psikoloji kavramları Freud’un imajı içinde sembolize edilerek tekrardan üretilir. Ya da
Einstein’ın E=mc2 formülü imaj olarak; bilim adamı, fizik ve rölativite gibi soyut kavramları somut niteliğe büründürür. Bilimsel bilgiden sağduyusal bilgiye dönüştürülen bütün bu
bilgiler yabancı ve soyut olmaktan çıkar; somut ve bilinir bilgiler haline girer, bu suretle

bizim gündelik konuşmalarımıza konu olurlar. Sözgelimi 17 Ağustos depremi ile birlikte
jeoloji ile ilgili kavramlar ve konular, bu şekilde, özellikle deprem tehdidi altındaki şehirlerde oturanlar tarafından somutlaştırıldı, bilinir hale sokuldu; hakkında konuşulabilir bir
kılığa sokuldu. Hepimiz artık bir jeologdan farklı da olsa kendi aramızda faylar, kırılma
noktaları, kırılma çeşitleri, ortaya çıkacak olan şiddet ve güçten bahsedip tahminlerde bulunmaya başladık.

11.5. Sosyal Temsil Araştırmaları
Sosyal temsil araştırmalarının ilk örneklerinden biri Herzlich’in (1973) 1960’larda
Fransa’da yaptığı hastalık ve sağlıkla ilgili sosyal temsiller araştırmasıdır. Araştırmacı bu
ilk araştırmasından sonra da insanların hastalık, sağlık, tedavi olmak, ölüm hakkındaki anlamalarında farklı yönleri incelemeye devam etmiştir (Herzlich ve Pierret, 1987). İlk özgün
araştırmasında Herzlich çok sayıda orta sınıf Paris’li ile hastalık, sağlık konularına odaklandığı karşılıklı konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalardan hareketle araştırmacı o sıralarda
Fransız gündelik yaşantısında hastalık ve sağlık için kullanıldığını gördüğü sosyal temsillerin son derece karmaşık tasvirlerini ortaya koymuştur. Herzlich bu grup insanların hastalık
ve sağlık ile ilgili tutumlarının, ve bu kavramlarla ilgili anlayışlarının, daha derinlerde altta
yatan ve hastalıkla sağlık arasında bir zıtlığı ortaya çıkaran, çok yaygın şekilde paylaşılan
temsilleri takip ettiğini bulmuştur. Fransızlar araştırmanın yapıldığı dönemede sağlığa insanda ikamet eden, içine sızıntılar olabilecek tükenebilecek bir havuz, bir rezervuar gibi
bakmaktadırlar. Bunun tersine hastalığa ise bireylerin dışında olan belli bir hayat tarzı ile
ortaya çıkan bir şey gibi bakmaktadırlar. Bu temsilde insanlar esas olarak sağlıklıdır ama
sağlık geçicidir çünkü hayat tarzı sağlığı mahvedebilir. Sözgelimi şehir hayatı zehirleyici,
hastalık başlatıcıdır bunun tersine köy hayatının böylesi zehirleyici neticeleri yoktur dolayısıyla insanın o sağlık havuzunda kalmasına izin vermektedir. Nitekim bugün sağlıklı yiyecekler, genetiği bozulmamış ya da hormonsuz sebze arayışlarımızı bir düşünün. Ya da en
basitinden evde ekmek yapmanın ya da yoğurt mayalamanın altında yatanlar sizce neler
olabilir? Doğal olan herşeyin imajını kırsal yaşantı ile somutlaştırdığımızı hatırlayın.
Diğer klasik örnek çalışma ise Jodelet’nin (1991) ‘Delilik ve Sosyal Temsiller’
araştırmasıdır. 100 yıla yakın bir süredir akıl hastalarının bakımevleri yerine evlerde bakıldığı bir köyde (her aile ‘kiracı’ dedikleri bu kişiye bakmakta, yedirip, içirmektedir), köy
sakinlerinin yani bu kişilerin bakımını üstlenenlerin delilikle ilgili sosyal temsillerini incelemiştir. Jodelet bunun için geniş yayılımlı bir tutum ölçeği kullanmanın yanında köyde
uzun süre etnografik gözlemlerde bulunmuştur. Köyde köylülerle birlikte yaşamış ve kafelere, kilise ayinlerine, düğün ve cenaze törenlerine katılmış onları gözlemiştir. Bunun yanı
sıra yanında ‘kiracısı’ olan ailelerle mülakatlar yapmıştır. Bu mülakatlarda katılımcılar konuşmaları sırasında sürekli temizlik ve bulaşıcılık temasını kullanmışlardır. Bu gibi konuşmalardan çıkan temalardan hareketle Jodelet Fransız toplumunda deliliğin sosyal temsillerinin; kişideki deliliğin kaynaklarına dair, sıradan insan olarak, karmaşık bir teori kullandığı
kararına varmıştır.

Türkiye’de de sosyal temsiller üzerine (Bkz. Cirhinlioğlu ve ark., 2006) araştırmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri olan Vezir Aktaş ve arkadaşlarının 2004’da yaptıkları
‘Türk örnekleminde avukat olanlarla olmayanların adalete ve Türkiye’deki hukuk sistemine
ilişkin sosyal temsilleri’ başlıklı araştırmalarıdır. Bu inceleme sonucunda Türk insanının
adaletle olgusuna çok geniş bir yelpazede olumsuz nitelikler yüklediklerini görmüşlerdir.
Çetin ve Sönmez (2014) kurumsal reklamlarda da sosyal temsil kuramının ileri
sürdüğü düşüncelerin uygulandığından bahsetmektedirler. Pek bilinmeyen kurumlar faaliyet
gösterdikleri toplum içinde kişilerin zihinlerinde önceden yerleşik bulunan temsilleri kullanır. Kurum olarak ilettiği mesajlar bu suretle iletilen kişiler tarafından daha kolay algılanıp,
çözümlenip yorumlanabilmektedir. Dolayısıyla hem toplumda kabul görmesi hem de bireylerin zihinlerinde yer etmesi kolaylaşmaktadır. Çetin ve Sönmez (2014) Tirk hava Yolları’nın reklamlarında kendilerini hedef kitlelerine tanıtmak ve diğer kuruluşlarla olan farklılıklarını ortaya koymak için, büyük ölçüde sosyal temsil kuramındaki temel mekanizmaları
kullandıklarını göstermişlerdir.
Sayılgan ve Çevirgen (2014) ise çoçukluğa dair medyada kullanılan sosyal temsilleri araştırmışlardır. Araştırma kapsamında Türkiye’de en çok satılan dört ulusal gazetenin
(Zaman, Posta, Hürriyet ve Sözcü) çocukları konu edinen haberleri 1 aylık bir süre zarfında
incelenmiştir. Elde ettikleri bulgulara göre medyada çocuklara ve çocukluğa ilişkin en yaygın temsil; çocukluğun, yetişkinlerin dünyasına ‘gerçek yaşama’ bir hazırlık devresi olduğudur. Analiz sonuçları ülkemizde çocukluğun insan yaşamının bir bölümü olarak değil,
bireylerin gerçek yaşamı bekledikleri bir tür bekleme odası olarak algılandığına işaret
etmektedir. Bu temsil Sayılgan ve Çevirgen'e (2014) göre çocukların yetişkinlerden farklı,
eğilip bükülerek şekil verilmesi gereken varlıklar olduğu varsayımına dayanan bilişsel-davranışçı yaklaşımın ülkemizde hala etkisini sürdürmekte olduğunun bir göstergesidir. Çocuklarla ilgili yaygın temsillerden bir diğeri de çocukların yaşamları hakkında söz sahibi olan
aktif bireyler olarak değil ebeveynlerinin birer uzantısı konumunda olan edilgen unsurlar
olduğudur. Basılı medya organlarında yer alan çocuklarla ilgili son temsil çocuğun aktif bir
özne olduğudur. Yaygın olarak görülen diğer temsillerle çelişmektedir. Bu temsille daha çok
çocuk hakları vurgusu taşıyan haberlerde, çocuklara ilişkin konularda servis edilen uzman
görüşlerinde ve devlet görevlilerinin açıklamalarında karşılaşılmaktadır. Bu da araştırmacılara göre çocuğa yönelik algının değişmekte olduğunun bir göstergesidir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Sosyal temsiller sosyal dünyayı anlamanın yollarından biridir, eylemi etkiler ama
kendisi eylemin bir parçası değildir.
• Sosyal temsiller daha çok kültürel olarak ulaşılabilir ve vasıta olunan kaynaklardır ve sözgelimi, kitle iletişim mesajlarından, uzmanlarla (bilim adamları, doktorlar, öğretmenler gibi) etkileşimlerden ortaya çıkarlar.
• Sosyal temsil teorisi, yabancı bilinmeyen bir şeyin zamanla gündelik yaşamda
nasıl tanımlanır hale geldiğini açıklar.
• Moscovici (1984) batılı modernist toplumlarda ikili bir bilgi evrenine işaret eder
sözbirliği evreni ile şeyleştirilmiş evren. Bilim şeyleştirilmiş evrenle, sosyal temsiller ise
bilimsel bilginin ehlileştirildiği ve aşina kılındığı söz alanında oluşmaktadır.
• Yabancı bilinmeyen bir şeyin bilinir, aşina bir şey haline girişini demirleme ve
nesneleştirme süreçleri sağlar.
• Türkiye’de de sosyal temsiller üzerine araştırmalar yapılmaktadır.

Bölüm Soruları
1. Kişilerin etkileşim içinde oldukları alanda gerçekleşeni anlamlandıran nedir?
2. Eleştirel sosyal psikolojide neden tutumlar ya da atıflar gibi ana akımın temel
başlıkları yer almaz
3. Eleştirel sosyal psikolojiye göre bireysel zihinlerde yaşanan nedir?
4. Eleştirel sosyal psikoloji neyi inceler?
5. Sosyal temsiller eylemi … ama kendisi eylemin bir parçası.…
6. Moscovici’ye göre sosyal temsiller neden insanların kafalarındaki imajlara indirgenemez?
7. Sözbirliği evreni ve şeyleştirilmiş evren kavramlarını açıklayınız
8. Yabancı bilinmeyen bir şeyin bilinir, aşina bir şey haline girişini sağlayan iki
mekanizmanın adını yazınız.
9. Demirleme süreci sonucunda varılan nokta nedir?
10. İnsan ve psikoloji kavramlarını Freud’un imajı içinde sembolize ederek tekrardan üreten süreç?

Cevaplar
1. Dil
2. Bilişsel sisteme, dünya içinde hareket etme ve ona tepkide bulunmanın kaynağı
olarak bakmadığından tutumlar ya da nedensel atıflar hakkında teorik görüş ve modelleri
yoktur. Çünkü sosyal dünyayı algılama ve anlamada zihinsel yapıların belirleyiciliğini
kabul etmezler.
3. Bireysel zihinlerde yaşanan; ortak eylem alanında özneler arasındaki ortak
alanda inşa edilen her türlü anlamın ve eyleminin sonucudur.
4. Eleştirel sosyal psikoloji, insanların sosyal dünyayı inşa ediş tarzlarını, inşa edenin ne olduğunu, en önemlisi de insanların karşılıklı sürekli inşa ettikleri bu sosyal dünya
içinde nasıl yaşadıklarını, nasıl iş gördüklerini, isteklerini, arzularını nasıl elde ettiklerini
inceler.
5. etkiler…değildir

6. Çünkü sosyal temsiller aslında insanlar arasında sürekli devam eden etkin bir
iletişimdir. Bu iletişim süresince bu dünyanın paylaştıkları resimlerini hep birlikte ortaya
çıkıp çizmektedirler.
7. Sözbirliği evreninde bireyler eşittir ve toplum bu eşit bireylerden oluşur. Herşeyin ölçüsü insandır. Şeyleştirilmiş evrende toplum katı ve değiştirilemez bir sistem içinde
dönüştürülür. Toplumun kendisi ve varlıkları gözardı edilir. Tipik modernist toplumlar
özellikle bu şeyleştirilmiş evrenin bir yansımasıdırlar.
8. Demirleme ve nesneleştirme
9. Yeni olan eski bir kategoriye demirlenerek bilindik hale sokulur.
10.

Nesneleştirme
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Bu bölüm aşağıdaki yayınımdan alınmıştır.
Arkonaç,S.(2014) Psikolojide Söz ve Anlam Analizi. Ayrıntı Yayınları, Istanbul

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Söylem nedir
• Söylemin Temel Özellikleri Nedir?
• Bir söylem analizi araştırmasına başlarken
• Söylem Analizinin Versiyonları
• Türkiye’de Söylem Analizi Çalışmaları

Anahtar Kavramlar
Söylem
Söylem analizi
Eylem odaklı söylem
İnşa edici söylem
Argumantatif retoriksel bağlam
Eleştirel söylemsel psikoloji
Söylemsel psikoloji
Konuşma analizi

Giriş
Aşağıda Türkiye’de yapılan söylem araştırmalarından bazı örneklerle konuya giriş
yapmak istiyorum. Aşağıda gördükleriniz araştırmacıların katılımcılarla yaptıkları yarı yapılandırılmış mülakatlardan, fokus grup çalışmalarından konuşma alıntıları ile bir kampanya
afişidir.
Gey olmak
320. K2: hani hani bizim dayattığımız belli başlı normlar var işte eşcinselsin
ama yine de çok feminen olmamalısın mesela veya çok feminensen sen kadınsın
demek ki gey bile olamıyosun kadınsın yani diyorlar hani erkek olabilme duygusu var belki insanlarda hani erkeksin erkek gibi olman lazım belki o yüzden
dalga geçiyolar
321. K1: Ee evet eşcinseller arasında şey var aa aktifsen ee erkeksi olmalısın
erkeksin ve aynı kavramlar
322. K2: Ya da sen feminensin aktif olamazsın
(Gürhanel, 2012)
Erkek olmak
1.
G:
…. erkek olmak nası bi şey
2.
H:
valla çok özel bi şey değil sonuçta erkek olmak erkek çok
tanımlayabiliceğim bi şey değil
3.
G:
hı hı yağni hani ığ gündelik hayatında senin ben erkeğim ya
da erkek olmakdan dolayı bu böyle oluyo dediğin şeyler var mı
4.
H:
yani normalde yok yağni özel olarak erkek olma yağ erkek
olduğumu göstercek özel şey bil bilemiyorum yağni
(Aygül, 2012)
Kadın olmak
1
A:
kadın olmak ne demek size göre ne anlamı var kadın
olmanın?
2
C:
benim için ilk önce en önce annelik
[…]
17 C:
diyorum ya bak insan hamile olduğunu hissettiğin anda
hayatın değişiyo
18 B: hayatın değişiyo
(Elçi, 2012a)
Yukarıdaki örneklerde cinsel rollerin kadın, erkek ve gey katılımcılar için ne gibi
anlamlar inşa ettiğine dikkat etmenizi isterim. Karşımıza açıklanamayan, tanımlanamayan
bir erkeklik, anne olunca kadın olan bir kadın kimliği ve asla feminen görünmemesi gerektiğini düşünen bir gey kimliği çıkmaktadır. Bir başka örnek Kızılay’ın kan verme kampanyasından bir afiş:

“Bu kan seni unutur mu?
Çanakkale’de yatmakta olan şehitlerimizin ruhları anısına
Haydi Türkiyem kan vermeye!”
(Şah, 2012)

Afişin ne istediği ortada, kan istemektedir ama mesele, afişin bunu söylerken size,
bize kısacası afişi okuyana ne yaptığıdır.

12.1.Söylem Nedir?
Burada başlık söylem nedir olmasına karşın size bir tarif vermeyeceğim çünkü her
tarif bizi, iddia ettiği çizgi ya da daire içine çeker. Geriye kalan sizin sürekli bu tanıma uygun
hareket etmeniz ya da uygun hareketlerinizin kontrol altında tutulmasıdır. Tarif anlamı zamanda ve mekânda donduran bir başka anlamadan başka bir şey değildir. Tarifin kendisi
tarif ettiği şeyden başka onun üzerinde onu hâkimiyeti altında tutan bir başka anlama boyutudur. Bu düşünceden hareket ettiğimizde zaten söylemi tarif etmeye çalışmak da onun doğasına aykırı düşecektir. Dolayısıyla genel bir anlama çerçevesi oluşturmak daha iyi olacaktır. Yani konumuz icabı söylemin ne olduğuna dair genel olarak herkesin anlayabileceği bir
zemin oluşturmak, bir anlama tarzı geliştirmek daha yerinde olacaktır. Söylemi tarif etmek
sözgelimi, kimsenin aşkı ya da rengi tarif edemeyip herkesin yaklaşık benzer şeylerle onları
anlatmaya çalışması gibidir. Modern kadın söylemi ya da Kemalist kadın söylemi ile muhafazakâr kadın söylemi denildiğinde bu üçünü ayrıştıracak genel bir şeyler söyleyebiliriz.
Ama her birini her defasında aynı şekilde tarif eden bir çerçeve ya da anlam çizgisi tutturmamız mümkün olmaz. Söylem analizinin ve eleştirel duruşun psikolojideki en ünlü siması
Ian Parker, 1992’de dayanamayıp o sıralar herkesin yeni yeni tanımaya başladığı bu alanı,
çok dikkatli olunması uyarısında bulunarak tanımlamaya çalışmıştı : “…bir nesneyi inşa
eden ifadeler takımıdır” (1992, s.5).
Bir nesneyi inşa etmek ne demek? Önce bir “nesne”nin neler olabileceğini düşünelim. Bu bir insan, sabah yolda gözünüze çarpan bir kişi, beyaz önlüklü bir kişi ya da üniversitede bir hoca veya televizyonda futbol eleştirmeni biri(leri) vs. vs. olabilir. Bu nesne aynı
zamanda bir afiş (Şah, 2012), bir pankart, bir el ilanı, bir seçim broşürü (Çoker, YurtdaşTekdemir ve Arkonaç, 2009a), bir eylem çağrı metni, bir demeç (Bakiler, 2012) kısacası
basılı bir metin olabilir. Bu nesne(ler) politik olduğu kadar mesleklere özgü açıklamalar
veya sivil örgütlerin beyanatları ya da bir gazete ve o gazetenin belli bir olayı aktaran metni
de olabilir. Yaptığımız bir araştırmada (Arkonaç, Tekdemir-Yurtdaş ve Çoker, 2012) tüm
siyasî kanatlardan gazetelerin bir ay boyunca Dağlıca baskınını başlıklarında ele alışlarını,
bir söylem nesnesi olarak incelemiştik. Bir başka örnek sözgelimi reklamlar ve metinleri
(Elçi, 2012b) ya da spor karşılaşmalarında kullanılan başlıklardır: Filenin sultanları, melekleri, çiçekleri vs. Bir başka nesne örneği ise bizzat binaların kendisi ya da fiziksel mekânların
kendisi olabilir: devlet binaları, mahkeme salonları, üniversite binaları, koridor ve anfileri
(Çoker, Yurtdaş-Tekdemir ve Arkonaç, 2009b) ya da Ankara Kızılay meydanı, Bakanlıklar
veya İstanbul Gezi Parkı, Taksim meydanı, İstiklal caddesi ya da İzmir Kordon boyu gibi
mekânlar.
Söylem anlatılan bir olay, bir kişi ya da bir grup insan hakkında üretilen anlamalar,
imajlar, benzetmeler, hikâyeler grubuna dayanır. Bu imajlar, benzetmeler, anlamalar ve
hikâyeler o olayı, o insanı ya da o belirli grubu size belli bir ışık altında belli bir biçimde
takdim eder. Sözgelimi aynı grup insan için söylenen “isyancı gruplar” ile “muhalif gruplar”

ifadelerini ya da üniversitede öğretim üyelerinin öğrencilerine sık sık “çocuklar” ya da “arkadaşlar” diye hitap edişleri hemen akla gelebilecek ilk örneklerdir. Bu ifadelerin hepsinde
beraberinde birtakım benzetmelerle, çizilen bir imaj(lar), anlatılan bir hikâye(ler) ve de bir
anlam kurgusu vardır. Bu ifadelerin her biri aynı nesneyi birbirinden farklı söylemler içinde
inşa etmekte bu sebeple de aynı nesne her birinde başka başka anlamlara işaret etmektedir.
Sözgelimi sözlü yazılı medya da her iki ifadeye de rasgelmek mümkün: “Kadınlar 1500m
finali” “Bayanlar 1500m finali”. Okuyanın anladığı şey işaret ettiği şey üzerinden aynı gibi
görünse de aslında nesne ile kurdukları gerçeklik birbirinden farklı olduğu için nesneyi tanımlayışları da değişmektedir. Her ikisi de (kadın/bayan) aynı nesne hakkında hikâyeyi
farklı anlatmaktadır. Bu farklı anlatımların hepsi geçerlidir. Biri diğerine göre daha geçerli
ya da daha “doğru” değildir. Doğrunun gerçeği yansıttığı düşüncesi yerine gerçeğin insanlar
arasında kurgulanan bir anlam olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü “gerçek” ya da “doğru”
denilen şey o toplumun ya da topluluğun o nesne veya o olay ya da o kişi(ler) hakkında
hemfikir oldukları ve anlaştıkları kurallardan yani söylemlerden başkası değildir.
Herhangi bir nesne hakkında “doğruları” söylediğini iddia eden sayısız söylem vardır. Sözgelimi kadın üzerine bize kadını anlatan, doğrusunu anlattığını savunan sayısız söylem vardır: modern kadın söylemi, muhafazakâr kadın söylemi, feminist kadın söylemi vs.
Bu söylemlerin her birinde “kadının” yani söylemin nesnesinin farklı bir cephesi ön plana
çekilir. Bu suretle o nesne ile ne yapılacağı da belirlenmiş olur, çünkü ne yapılması gerektiğine dair kendi çıkarımlarını üretmiştir. Sözgelimi örtülü kadının çağdaş olmaması ya da
üniversite eğitimi alabileceği ama sözgelimi bir hâkim ya da cumhurbaşkanı veya başbakan
olamayacağı gibi çıkarımların altını çizer, buna uygun eyleme tarzlarını belirler. Bu sırada
da aynı nesne hakkında diğer söyleme göre “işin aslı, doğrusu, esas doğası” resmedilmeye
çalışılır. Bir diğer ifade ile her biri o nesne ile ilgili “esas olanı” sergilediği iddiasındadır.
Bunun bir diğer çıkarımı ise söylediklerinizin anlamının hangi söylem içinden konuştuğunuza göre değiştiğidir. Ettiğiniz sözün anlamı, çağrıştırdığı diğer anlamlar ve imajlar
bu sözü hangi bağlamda ettiğinize göre değişecektir. Çünkü kelimeler, anlamları sözlüklerde
sabit olan anlam taşıyıcıları değildir. Kelimelerin, sözlerin, lafların anlamları, içinden konuşulan bağlamdan söylemden bağımsız değildir. Sözgelimi modern kadının kelime olarak tarifi, söylemler üzeri var olup da söylemlerin bunu kendisine göre yorumlayarak kullanması
gibi bir durum ya da hal yoktur. İlgili tüm söylemsel bağlamların (sözgelimi muhafazakâr
söylem, liberal söylem, ulusalcı söylem vb.) kendi içinde inşa ettiği kendine has modern
kadın anlaması vardır ve bu anlamaya göre modern kadının nasıl eylemesi gerektiği üzerine
çıkarımlar yapılır. Dolayısıyla kelimenin, lafın, sözün anlamı telaffuz edildiği söylem içinde
inşa edilir. Kelimeler anlamlarını kullanıldıkları söylemsel bağlamlarda kazanarak var olurlar. Varlıkları bu bağlamların dışında varsa da, anlamları bu bağlamlara bağlıdır. Özetle ne
söylediğinizin anlamı, sizin bu lafı hangi söylem içinden ettiğinize bağlı olacaktır. Sözgelimi “kütük” kelimesi sözlükte vardır ve ne olduğu orda yazar. Ama anlamı, sizin konuşma
esnasında o sıradaki bağlam icabı ne amaçla neye hizmet “kütük” dediğinize göre
değişecektir.

12.2. Söylemin Temel Özellikleri Nedir?
Bir konuşma esnasında konuşanın karşısındakine sarf ettiği sözler ya da yazarın
yazısında açıkladığı fikir ve görüşler, bir düşüncenin dile getirilmesinden daha başka bir
şeydir. Bunlara birer açıklama muamelesi yapılamaz, çünkü bunlar açıklamadan daha fazlasıdır. Bu yaklaşımda sarf edilen sözlere, edilen laflara bir sosyal eylem biçimi olarak bakılır ve bu şekilde ele alınır. Biz buna sosyal eylem olarak söylem diyoruz. Söylem üç cepheli bir kavramdır: eylem yönelimlidir, inşa edicidir (aynı zamanda inşa edilendir) ve retoriksel bir bağlamı vardır ya da bir başka ifade ile bağlam içine gömüktür.
Söylem eylem yönelimlidir. Bununla ne demek istediğimi anlatmak için hemen
hepinizin başından geçmiş bir olayı örnek vereyim. Erkek/kız arkadaşınızın sizi ilk defa
yemeğe davet ettiği anı düşünün. Dikkat çekmek istediğim nokta arkadaşınızın davet edişi
ya da davetin kendisi değildir. Arkadaşınızın daveti nasıl yaptığıdır, davet etme noktasına
nasıl yöneldiği ve davet edişin neye yönlendiğidir. “Davet etme” dil içinde düşüncenin ya
da niyetin ifade bulması değildir bizatihi eylemin kendisidir, eylemin icrasıdır. Yani “davet
etme” konuşmanın niyeti değil bizzat eylemin kendisidir: davet etme eylemi gerçekleşmektedir. Bir başka ifade ile sözgelimi demokratik tutum dediğimizde bu tutum doğrultusunda
insanların birbirlerine eşit ya da hakça davranmaları gerektiği düşüncesindeyiz. Hâlbuki mesele bu değildir; demokratik olma, dili konuşurken icra ettiğimiz bir eyleme tarzıdır. Yani
konuşurken yaptığımız bir şeydir. İnsanlar demokratik olduklarını söylerken (birbirlerine)
ne yapmaktadır? Demokratik üniversite eğitimi söylemi içinden hareket ettiğini, öğrenci
haklarına saygılı olunması gerektiğine inandığını ve öğrencileri ile ilişkilerini bu zeminde
tutmaya özen gösterdiğini konuşmalarında dile getiren bir öğretim üyesinin aslında ne yapmakta olduğuna yine konuşma etkileşimlerine bakarak karar vermek gerekir. Öğretim üyesi
bu “demokratik olma” söylemindeki değerlendirmelerini nasıl kuruyor, ne gibi kaynaklara
dayandırarak yapıyor en önemlisi, bu konudaki meşrulaştırmalarını nasıl yapıyor. Sözgelimi
daha genç çalışma arkadaşlarına ya da öğrencilerine “çocuklar” diye hitap eden öğretim
üyesi bu hitapla “demokratikliğini” kendisini nasıl bir eylem akışına yerleştirerek sağlamaktadır (kendisini bir bilen ya da bir ebeveyn, diğerlerini de kendi bilgisi ile donatıp eğitmesi
ve kontrol etmesi gereken kişiler yani tek yönlü bir trafik içinde hareket eden otorite). “Arkadaşlar” diye hitap eden öğretim üyesi karşısındakini “arkadaş” düzeyine oturtarak kendinde birtakım eylemleri haklı gösterecek meşrulaştırmalara gitmektedir. Söylemin eylem
yöneliminden kast edilen budur.
Söylem inşa edicidir (aynı zamanda inşa edilendir). Dil, konuşma (ya da yazı) eylemi için içinde fikri taşıyan ya da aktaran değil bizzat eylem icra edendir dedim. Böyle
olduğu için dil sarf edildiği sözlerde, açıklama ve beyanlarda tüm sözlerde bize sosyal bir
gerçeklik kurar. Karşımızdaki ile karşılıklı konuşmaya başladığımızda ya da belirli veya
hayalî kişilere bir şeyler yazıp çiziktirdiğimizde yahut belirli tarzlarda giyinip ya da giyinmediğimizde, odaları ahşap döşemelerle tefriş ettiğimizde ya da minimalist takıldığımızda
birden önümüze, kendimizi ve etrafımızda olup bitenleri nitelendirmenin çoklu ihtimalleri

açılır. Gerçekten de bunu yapmanın birçok yolu vardır; biri ya da öteki veya bir diğeri olabilir ve hepsi de aynı düzeyde ve aynı derecede muhtemeldir. Dolayısıyla bir söylem analisti
için önemli olan soru şudur: bir konuşma sırasında ya da bir metin parçasında karşılaştığı
bir ifade ya da açıklama ya da sözce neden bu şekilde söylenmiştir, neden başka türlü ifade
edilmemiştir de böyle ifade edilmiştir (Wetherell, 2001). Bu suretle o sırada ne yapılmaktadır, ne gerçekleştirilmektedir kısacası elde edilen nedir? Yukarıdaki, öğrencileri ile “demokratik” ilişki kurduğunu söyleyen öğretim üyesi örneğine devam edilecek olursa burada, demokratik hoca olmanın yolu “demokratik eğitim sistemi” söyleminde tek değildir. Söylemin
taşıdığı potansiyel versiyonlar vardır. Hocanın bulunduğu üniversiteye, yaşadığı tarihsel döneme, kendini ait hissettiği sosyal gruplara ve sosyal yapılara göre birbirinden farklı “demokratik hoca” versiyonları inşa edilebilir ve demokratik hocadan kastedilen şey bunlara
göre anlam kazanır. Bu versiyonlar hoca ile öğrencisinin karşılıklı etkileşiminde belli şeyler
yapmak üzere üretilir: sınav tarihini belirlemek ya da belli bir makale veya konu seçimini
yapmak, sorulan soruda ısrar etmek vbg.
Dilin, sosyal gerçekliğin çoklu muhtemel versiyonlarına imkân sağlayan bu hususiyeti aynı zamanda argümantatif ve retoriksel bir bağlam da yaratmaktadır (Billig,
1991). Söylem her zaman için duruma aittir yani konuşmalar/metinler birbiri ardısıra gelen
etkileşime, bağlama gömüktür. Bu sebeple söylemleri etkileşim sırasındaki bağlam içinde,
durum içinde konumlandırmak gerekir. Biz buna bağlama gömüklük de diyebiliriz. Bu tıpkı
“kütük” kelimesinin anlamını içinde geçtiği bağlama göre anlam kazanması ya da anlamını
buna göre inşa etmesidir.
Bu bağlama gömük oluş belirleyici değildir. Çünkü konuşma etkileşimi birbiri peşi
sıra belirli bir mantık silsilesi içinde ardı sıra gelenin bir sonrakini belirlediği bir dizi takip
etmez. Konuşmalar kopar, konular kayar, kahkahalar sözleri böler ya da konuşanlar uzun
bir müddet susar. Sözgelimi konuşma sırasında karşınızdaki söylediğinize cevap vermeyebilir veya bir başka konu açabilir ya da sözü bir üçüncü kişinin almasını sağlayabilir. Dil, o
sıradaki konuşmadaki etkileşimde bir gerçeklik kurar. Bu gerçeklik içinde de retoriksel ve
argümantatif bir bağlam inşa eder. Bundan kasıt kurulan gerçeklik versiyonunda inşa edilen
anlam ya da söylemin işlevsel olduğudur, bu versiyon sizi kazanmak için ikna edici olmak
zorundadır (Wetherell, 2001). Sizi mutlaka yemeğe çıkarmak istediğinden erkek/kız arkadaşınızın konuşması ikna edici olmalıdır, sizin de bu ikna ediciliğe karşı “nazlanma” ya da
“ayak direme” veya tereddüt içinde cevap verme ihtimaliniz vardır. Yani ortada icra edilen
bir dil ve bu dil icraatının ortaya koyduğu eylemler ya da ortaya çıkarma ihtimali olan eylemler (reddedilme ya da kabul etme) vardır.
Söylem, anlam kaynaklarına dayanan sosyal bir eylemdir. Anlam karmaşık bir
sosyal ve tarihsel süreç içinden geçerek ortaya çıkar. Her zaman içinde ortaya çıktığı bağlama göre şekillenir ama geleneksel ve normatif kaynaklara dayanır. Sözgelimi “kadının
kocası gururlu adam tabii çekti gitti” dediğimizde burada gururlu kelimesinin anlamı,
Türkçe konuşanların bu kelimenin anlamından ziyade “gururlu adam” olmaktan anladığı bir
hemfikir olma durumudur (Wetherell, 2001). Hepimiz bu dili konuşanlar olarak bu kültürde

“gururlu adam” olmaktan yaklaşık aynı anlamları çıkartır ve kullanırız. Anlam ilişkiseldir.
Bir başka tabirle gururlu adam, burnu büyük ya da yumuşak huylu değildir. Diğer terimlerin
işaretlediklerinden farkı üzerine kuruludur ve bu işaretlenen fark her zaman için konuşanların ortak üretimi neticesi ortaya çıkar. Bu sebeple anlam bir kültürün yanı sıra her bir gündelik etkileşimde konuşanların gerçekleştirdikleri ortak bir üretimdir. O sıradaki bağlama
göre yumuşak başlı bir erkek olmanın anlamı ile gururlu adam olmanın anlamı birbirine göre
ilişkisel şekilde kurulur, değerlendirilir ve suçlama ya da hak verme gibi yargılara varılır.

12.3. Söylem analizinin versiyonları
Bu yazının başlığı söylem analizi olmakla birlikte bu başlığı psikoloji kökenli söylem araştırmalarında kullanılan yaklaşımlar yelpazesine verilen bir ad gibi ele almak daha
yerinde olacaktır. Söylemsel Psikoloji ve Eleştirel Söylemsel Psikoloji (veya Foucaultcu
söylem analizi) ve üçüncü olarak yelpazenin en ucunda yer alan Eleştirel Söylem Analizi.
Yelpazenin ilk iki dalını bir araya getirmek ya da bir arada ele almak ve düşünmek de mümkündür: Söylemsel/ Eleştirel Söylemsel Psikoloji. Bu ikisi arasındaki ince ama belirgin fark,
inceleme odağının daha dar alandan daha geniş alana yayılmasıdır.
Söylemsel psikologlar konuşma etkileşiminde dilin eylemine odaklanır (Edwards,1997, 2006, 2008, 2012; Potter ve Wetherell,1987; Potter, 2004; 2010, 2012; Potter
ve Hepburn, 2008). Konuşma esnasında o sıradaki etkileşim bağlamında kullanılan ifadelerin ne gibi eylemleri nasıl icra ettiği üzerine odaklanırlar (ayrıntılar için bkz. Arkonaç,
2012). Sözgelimi “çok öfkeliyim” derken konuşmacının öfkeyi diğer konuşmacı(lar) ile konuşması sırasında nasıl inşa edip, bu anlam inşasıyla ne yapmaya (sözgelimi kendisini haklı
çıkarmak gibi) ya da neyin önünü kesmeye çalıştığını (sözgelimi gelecek olan suçlamaların
önünü kesmek gibi) o konuşma etkileşiminin akışı içinde incelerler.
Eleştirel söylemsel analizi ise (critical discursive analysis- Wetherell 1998, 2001;
Edley, 2001; Parker, 2005) buradaki etkileşimi yöneten ideolojilere (sözgelimi modern kadın söylemine), bu ideolojilerin kurduğu kimliklere (sözgelimi modern kadın/geleneksel kadın), bu kimliklerin kurduğu özne konumlarına (sözgelimi erkek kimliği karşısında kurgulanan kadın konumlarına) odaklanır.
Eleştirel söylem analizi ise (critical discourse analysis- van Dijk, 2009a, 2009b;
Fairclough, 2009, Wodak, 2012, Wodak ve Meyer, 2009) inceleme odağını kişiler arası etkileşimden ideoloji boyutuna taşır ve baskın ideolojinin etkileşim esnasında tüm anlamaları
nasıl inşa ettiğini ortaya koyarlar. Araştırma bu ideolojinin ürettiği baskın anlamaları gözler
önüne sermeye çalışır. Bu suretle baskın anlamaların baskı altında tuttuğu ve de kolay kolay
işitilemeyen alternatif söylemlerin üzerini açarak bu söylemlerin işitilebilirliğini sağlamaya
ve artırmaya çalışır (bu yaklaşımlarla ilgili Türkiye’deki çalışma örnekleri için bkz: Arkonaç, 2012b).

Psikoloji ve özellikle de sosyal psikoloji temelli ya da çıkışlı sosyal araştırmalarda
söylemsel psikoloji ile eleştirel söylemsel psikoloji yaklaşımları önemli bir yer tutar. Bazı
ilgili literatürde (sözgelimi Willig, 2008) bu sonuncu yaklaşıma Foucaultcu söylem analizi
dendiği de görülmektedir. Söylemsel psikoloji kendini, gündelik konuşmalarda kişilerin karşılıklı etkileşimlerini nasıl idare ettiği ile sınırlı tutarken, eleştirel söylemsel psikoloji biraz
daha geriye yaslanarak, bu etkileşimin idare edilişini kurgulayan ideolojik argümanları ve
de bu argümanların konuşan özneyi etkileşimdeki konumlandırışını incelemeye odaklanır.
Söylem analizi sosyal araştırma dünyasında psikoloji alanına, 1987’de Potter ve
Wetherell’in Yeni Zelandalı Avrupalılarla yürüttükleri ırkçı tutumlar üzerine çalışmalarını
yayınladıkları meşhur araştırmayla resmen takdim edilir ve arka arkaya yayınlar başlar (Edwards, 1997; 2005, 2008, 2012; Edwards ve Potter, 1992; Potter, 1996; 2004/2015,
2007,2010, 2012; Parker, 1992, 2002, 2004, 2005, 2012; Gergen, 2004/2015, Shotter,1993,
2004/2015; Wetherell, 1998, 2001). Başlangıçta hepsi, sosyal gerçekliğin inşasında dilin
rolünü merkezî noktaya taşımaları ve kognitivizmin psikolojik bilgiyi belirleyici nitelikteki
rolüne eleştirileri üzerinden ortaklaşıyordu. 1990’lı yılların ortalarından itibaren etkilendikleri ya da daha doğrusu dayandıkları entelektüel gelenekler, aralarındaki farklılıkları özellikle araştırma soruları üzerinden ayrıştırmaya başladı. Bu ayrışmanın en şiddetli tartışması
Edwards ve arkadaşlarının 1995’deki meşhur mobilya makalesi (Edwards, Ashmore ve Potter, 1995) ile buna karşı eleştiri olarak Parker’ın yazdığı (Parker, 1999) eleştirel görececilik
(critical relativism) karşıtı makale arasında yaşanır. Bu iki makale psikolojik bilginin, tipik
bir eleştirel görececilik ve eleştirel gerçekçilik (critical realism) çekişmesi içinde yeniden
nasıl kurgulanması gerektiğinin artık klasikleşmiş epistemolojik tartışmasıdır (Arkonaç,
2008b). Bu aynı zamanda yeni epistemolojik çerçevede araştırmacının görgülcü tavrı ile
araştırmaya görgül yaklaşması arasındaki kavgadır da.
1998’de Wetherell her ne kadar bu iki ekolün aslında fenomenin farklı düzeylerde
ele alınışı gibi anlaşılması gerektiğini öne sürse de bugün halen söylemsel psikoloji ile eleştirel söylemsel psikolojiyi, odaklandıkları analiz birimi üzerinden ayırt etmeye devam ediyoruz (bkz. Potter, 2012; Taylor, 2001, 2012).
Söylemsel psikoloji konuşma analizinden çok etkilenmiştir. Loughborough grubu
(İngiltere) diye bilinen Derek Edwards, Jonathan Potter, Michael Billig, Charles Antaki, Sue
Wilkinson, Alexa Hepburn, Elizabeth Stoke ve diğerleri önde gelen temsilcileridir. Bu alandaki söylem araştırmacıları söylem uygulamaları-pratikleri dedikleri eylemlere odaklanırlar.
Yani gündelik etkileşimlerdeki konuşmalarda sözgelimi gelen bir davetin geri çevrilmesi ya
da bir oturumun açılışında oturum başkanının söze girişini ele alırlar ve bu konuşma eylemi
içinde anlamın konuşmacılar arasında nasıl müzakere edildiğini, kuruluş sürecini incelerler.
Dolayısıyla konuşma eylemleri sırasında insanların dille karşılıklı ne yaptıklarına odaklanmış olurlar. Bu odaklanma dilin icracı niteliklerini ön planda tutar. İcracı niteliklerden kasıt
dili kullanırken o sırada elde edilmeye çalışılan ya da kaçınılan şeyin kendisidir sözgelimi,
özür dilemek, kafa tutmak, emretmek, mazeret bulmak gibi. Bu icraatların ne gibi kalıplar
halinde gerçekleştirildiğine bakılır.

Eleştirel söylemsel psikoloji ve/veya Foucaultcu söylem analizi (Parker,
1992,1999; Willig,1999, 2000; Sims-Schouten ve ark. 2007) sosyal ve psikolojik hayatın
kuruluşunda dilin rolünü merkezî noktaya çekerek inceleyen post yapısalcı birtakım yazarların özellikle de Foucault’nun görüşlerinden çok etkilenmiştir. Foucault’nun çizgisinden
hareketle karşılıklı konuşma etkileşimini yöneten söylemin kurguladığı öznellik ve iktidar
ilişkilerine odaklanır. Bu esnada söylemin kullandığı kaynaklara eğilir. Bu suretle o söylemin ne gibi nesneler ve özneler inşa ettiğini ve nasıl ulaşılabilir ya da ulaşılamaz kıldığına
odaklanır. Dolayısıyla bizlerin içinde ikamet ettiğimiz söylem dünyalarını (sözgelimi modern kadın, çağdaş yaşam, liberal dünya vb söylem dünyaları) tasvir etmeye çalışır, bunların
öznelliğe dair ne gibi neticeler taşıdığına (sözgelimi modern kadın olarak okuduktan sonra
çalışmamayı akla bile getirmemek), yaşantının ne gibi neticeler doğurduğuna (“Tek taşımı
kendim aldım, tek başıma kendim taktım”) eğilerek, söylemin karşı eleştirilerini ortaya koymaya çalışır. Sözgelimi iş hayatında “genç çalışan” olarak konumlandırılmak nasıl bir şeydir, böyle bir konumlandırma ile uyuşan ne gibi eylem ve yaşantı vardır. “Genç çalışan” için
bu ulaşılabilir eylem ve yaşantıların ne gibi neticeleri vardır gibi.
Sosyal psikoloji temelli söylem analizinin bu iki versiyonu, söylemin iki ayrı cephesine odaklandığını ve birbirinden farklı iki ayrı işleyişi önemsediğini öne sürmektedir.
Söylemsel psikoloji, insanların konuşmalarında yazılarında yapıp ettikleri şeylere yani söylemin uygulamaları dediğimiz pratiklerine eğilmekte ve bu pratikleri incelemektedir. Diğeri
ise insanların karşılıklı etkileşimleri sırasında konuşurken, yazarken sözlerinin içine çekip
aldıkları ya da dışarda bıraktıkları söylem kaynaklarına odaklanır ve bu kaynakları inceler.
Bu iki versiyonun birbirinin zıddı olmadığı (Potter ve Wetherell, 1995) ya da birbirini tamamlayıcı olduğu öne sürüldüğü kadar (Wetherell,1998, 2001) bu iki versiyonun farklı teorik ve disipliner geleneklerden çıkıp gelişmiş, bu geleneklerin varyantları olduğu da öne
sürülmüştür (Parker, 1997, 1998, 2004; Potter, 1997, 1998, 2004,2012).
Wetherell 1998’deki makalesinde bu iki versiyonun birlikte okunması teklifinde
bulunur. Bu teklife göre sosyal etkileşimin belli bir yerinde neler olduğunu anlamak için
sözgelimi hasta doktor konuşmasında etkileşimin nasıl kurgulandığını ya da yürütüldüğünü
anlamak için bu etkileşimi yürüten söylemsel kaynaklarına odaklanmak mümkündür. Bu
suretle ve bu sırada dolayısıyla söylemin ulaşılabilir kılmadığı anlam versiyonlarına ulaşılabilir. Sözgelimi doktorun bir bilen konumunun verdiği gücü kullanarak hastayı bilmeyen
konumunda ısrarla tutma çabasına nasıl kolaylıkla ulaşabildiğine ama hastanın daha eşitlikçi
bir anlam inşasına ulaşamadığını hasta doktor arasındaki anlam müzakereleri esnasında okumak mümkündür.

12.4. Türkiye’de söylem analizi ve söylem çalışmaları
Yukarıda başlangıç satırlarında ve sonrasında sık sık ele aldığım üzere sosyal araştırma alanında özelde ise psikoloji alanında paradigma onun getirdiği epistemoloji ve çizdiği

dünya görüşü 1990’lar itibarı ile epey yol kat etmiş, araştırma alanlarını, başlıklarını, problemleri ve inceleme araçlarını baştan aşağı değiştirmiştir. Türkiye’de akademik psikolojide
ise bilgi yaygın ve baskın bir şekilde tek ses olarak eski paradigma üzerinden yani pozitivist,
görgülcü, gerçekçi bir dünya görüşü üzerinden seyretmektedir. Niteliksel araştırma bilgiye
yönelik epistemolojik 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 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 etmektedir. Ana akımdan radikal bir yolla ayrışan bu farklı
bilgi yaklaşımını bir çalışma ve araştırma alanı olarak sistemli bir şekilde 1994 de bir doktora programı ile başlatmış, “Türkiye’de Modernite ve Kadın” başlıklı ilk psikoloji çıkışlı
söylem analizi çalışmasını da 1996 yılında Oya Paker ile birlikte gerçekleştirmiştik (tekrar
basım, Arkonaç ve Paker 2012c ). Tipik bir psikoloji ve sonrasında sosyal psikoloji eğitimi
almış biri olarak çizginin bu tarafı ile nasıl tanıştığımın ve de çizginin beri tarafına nasıl
geçtiğimin hikâyesini bir yerlerde anlatmış olduğumdan (Arkonaç, 2008b) burada yeniden
anlatmayacağım.
Ben genelde gündelik Türkçe konuşmalarda kişinin kendini öznel olarak diğerinin
karşısında nasıl kurguladığı üzerinde çalışmalar yürüttüm (bkz. Arkonaç, 2004/2015, 2010;
Tekdemir, Arkonaç, Çoker, 2012). Son yıllarda bu yaklaşımın ve eleştirel psikolojinin görececi duruşuna eleştirel duruş (Arkonaç, 2012d) geliştirmeye başladım. Yanısıra Mavi Marmara olayı etrafında gelişenlerle dikkatimi daha da çeken (Arkonaç, 2012e ) sözün eylemi
değil eylemin sözü belirleyebileceğine yönelik bir düşüncenin peşinden gitmekteyim. Diğer
yandan meslektaşım Göklem Tekdemir-Yurtdaş özellikle söylemsel psikolojinin sırtını dayadığı konuşma analizinde konuşmalardaki etkileşim düzeni üzerine eğilen araştırmalar yürütmektedir (sözgelimi Tekdemir-Yurtdaş, 2010; 2012; Yurtdaş, Atakan, Tezerişir, 2011)
Bir diğer araştırmacı meslektaşım Çağatay Çoker ise ilk çalışmasında Hırant Dink cinayetinin konuşanlar arasında nasıl anlamlandırıldığını ele almış (2011,2012) bunu takiben de dilin ve insanın yeniden sorunsallaştırılması yolunda irrasyonelliğin dildeki kurgulanışına
odaklanmak üzere korku ve tehdit repertuarlarını çalıştığı bir doktora tezini bitirmek üzeredir.
Diğer doktora ve yüksek lisans öğrencilerimle birlikte gerçekleştirdiğimiz, parmak
basmaya çalıştığımız bazı sorunsalları bu makalede sık sık atıfta bulunduğum, 2012 yılında
yayına hazırladığım “Söylem Çalışmaları” kitabında bulabilirsiniz. Bu ilk kitapta yer alan
çalışmalar söylem analizi ya da söylem çalışmaları alanındaki tüm yaklaşım yelpazesini
temsil eden çalışmalardır ve ilk çalışmalar olma özelliğini taşımaktadır. Bu kitaptaki amacım psikolojinin bu alternatif ve muhalif duruşuna dair Türkiye’de yapılan çalışmalara destek vererek teşvik etmek ve çalışmaların sayısını ve çeşitliliğini artırmaktır.

Uygulamalar
Söylemsel psikoloji alanından bir çalışma alıştırması yapalım:
• Üniversitede ya da işyerinizdeki arkadaşlarınızı ders çıkışında ya da iş çıkışında
çay içmeye davet edin ya da öğlen vakti yemekhaneye gitme teklifinde bulunun. Bu teklif
ve davetler arasında reddedilmelerin ya da kabul edilmenin nasıl biçimlendirildiğine odaklanın.
Bunun için en az iki en fazla beş kişi ile en fazla 5-10 dakikalık ses çekimleri yapın
(çünkü burada sadece alıştırma yapmaktasınız). Çektiğiniz ses kayıtlarını yazıya dökün.
Daha sonra her seferinde davet edişinizi nasıl formüle ettiğinize odaklanın,
davetinizin reddedilişinin ya da kabul edilişinin sıra alışlar içersinde nasıl biçimlendiğine bakın
bu biçimlenme sırasında sizin ve karşınızdaki kişinin yapmadığı neler var?
• Liderlerin gazetecilere ayaküstü verdiği açıklamaları yazıya dökün ve burada liderlerin gazetecilerin soruları karşısında cevaplarını ne gibi stratejiler kullanarak biçimlendirdiklerini ve bu biçimlendirmelerle etkileşimde hedeflediklerinin neler olabileceğini
işaretlemeye çalışın.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Söylem inşa edicidir
• Söylem eylem yönelimlidir.
• Söylem her zaman için duruma aittir yani konuşmalar/metinler birbiri ardısıra
gelen etkileşime, bağlama gömüktür.

• Söylem, anlam kaynaklarına dayanan sosyal bir eylemdir.
• Eleştirel söylemsel psikoloji ve/veya Foucaultcu söylem analizi karşılıklı konuşma etkileşimini yöneten söylemin kurguladığı öznellik ve iktidar ilişkilerine odaklanır.
Bu esnada söylemin kullandığı kaynaklara eğilir.

• Eleştirel söylem analizi inceleme odağını kişiler arası etkileşimden ideoloji boyutuna taşır ve baskın ideolojinin etkileşim esnasında tüm anlamaları nasıl inşa ettiğini
ortaya koyarlar.

• Söylemsel psikoloji söylem uygulamaları-pratikleri dedikleri eylemlere odaklanırlar. Yani gündelik etkileşimlerdeki konuşmalarda, bu konuşma eylemi içinde anlamın
konuşmacılar arasında nasıl müzakere edildiğini, kuruluş sürecini incelerler. Dolayısıyla
konuşma eylemleri sırasında insanların dille karşılıklı ne yaptıklarına odaklanmış olurlar.

Bölüm Soruları
1. Söylem nedir?
2. Söylemin dayandıkları nelerdir?
3. Herhangi bir nesne hakkında “doğruları” söylediğini iddia eden sayısız söylemin
aslında yaptığı şey….aynı nesneyi
4. Söylediklerimizin anlamı neye dayanır?
5. Söylemin eylem yönelimli olmasından kast edilen nedir açıklayınız.
6. Sosyal gerçeklik nasıl inşa edilmektedir?
7. Söylemsel psikoloji yaklaşımında odaklanılan konular nelerdir?
8. Söylemin inşa edici olma özelliğini açıklayınız.
9. Söylemsel psikoloji analizini eleştirel söylemsel psikolojiden ayıran özellikleri
sıralayanınız.
10.

Söylemsel psikoloji dilin icracı niteliklerine odaklanarak ne yapmaktadır?

Cevaplar
1. Söylem bir nesneyi inşa eden ifadeler takımıdır.
2. Söylem anlatılan bir olay, bir kişi ya da bir grup insan hakkında üretilen anlamalar, imajlar, benzetmeler, hikâyeler grubuna dayanır.
3. aynı nesneyi başka bir ışık altında belli bir biçimde göstermektir.
4. Hangi söylemin içinden konuştuğumuza dayanır çünkü ona göre anlamı değişir.
5. Konuşma etkileşimi boyunca konuşulanların ne yapmakta olduğu yani ne eylediğidir.
6. Dil, konuşma (ya da yazı) eylemi için içinde fikri taşıyan ya da aktaran değil
bizzat eylem icra edendir. Böyle olduğu için dil sarf edildiği sözlerde, açıklama
ve beyanlarda tüm sözlerde bize sosyal bir gerçeklik kurar.
7. Konuşma eylemleri sırasında insanların dille karşılıklı ne yaptıklarına odaklanırlar. Bu odaklanma dilin icracı niteliklerini ön planda tutar. İcracı niteliklerden

kasıt dili kullanırken o sırada elde edilmeye çalışılan ya da kaçınılan şeyin kendisidir sözgelimi, özür dilemek, kafa tutmak, emretmek, mazeret bulmak gibi.
Bu icraatların ne gibi kalıplar halinde gerçekleştirildiğine bakılır.
8. Gerçekliği inşa eder
9. Söylemsel psikoloji, insanların konuşmalarında yazılarında yapıp ettikleri şeylere yani söylemin uygulamaları dediğimiz pratiklerine eğilmekte ve bu pratikleri incelemektedir. Diğeri ise insanların karşılıklı etkileşimleri sırasında konuşurken, yazarken sözlerinin içine çekip aldıkları ya da dışarda bıraktıkları söylem
kaynaklarına odaklanır ve bu kaynakları inceler.
10. Dili kullanırken o sırada elde edilmeye çalışılan ya da kaçınılan şeyin bu
icraatların ne gibi kalıplar halinde gerçekleştirildiğine bakılır.

13. BEN, ÖZNE VE KİMLİK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Benlik ve Cepheleri
Sosyal Psikolojinin Benliği Çalışma Düzeyleri
Psikolojinin ‘Benlik’ Kavramının Tarihteki Kaynakları
William James’in ‘Bilen Ben’ ve ‘Bilinen Ben’ Teorileri
Mead’in Sosyal Benlik Teorisi
Goffman’ın Dramacı Yaklaşımı
Ana Akımın Benliğe Bakışı
Otoriteryanizm : Adorno
Sosyal Öğrenme Teorileri ve Benlik Kavramlaştırmaları
Sosyal Kimlik Teorisi
Eleştirel Sosyal Psikolojinin Benliğe Bakışı
Söylemde Kişi
Söylem ve Kimlik
Söylemde Konumlanan Kimlik
Dilde İnşa edilen Tekil Benlik Duygusu

Anahtar Kavramlar
Bilinen Ben
Bilen Ben
Sembolik Etkileşimcilik
Sosyal Bir Bilinç
William James
George Mead
Otoriter Kişilik
Kontrol Odağı
Öğrenilmiş Çaresizlik
Kimlik
Söylem

Giriş
Bu bölümü bazen kimlik bazen de benlik dediğimiz son dönemlerde üzerinde çok
çalışılan bir alana ayırdım. Bu alandaki çalışmaların hemen tamamı ilk çalışmalardan çok
fazla etkilenmiştir. Bu sebeple bölümün başlangıcını William James ile George Herbert
Mead’in 20.yüzyılın başlarında benlik-kendilik üzerine geliştirdikleri fikirlere ve yaklaşıma
ayırdım. Bu başlangıç sonrasında ana akımın teorilerini oturttuğu sosyal olarak belirlenen
benliği ele alacağım. Bu teoriler benliğin sosyal süreçlerle şekillendiği düşüncesine dayanır.
Daha sonra ise eleştirel sosyal psikolojinin ortak eylem alanında sürekli inşa edilen benlik
kavramlaştırmasını göreceğiz.

13.1.Benlik ve Cepheleri
Hepimiz, siz, ben bir kişi olduğumuzun farkındayız. Hepimizin yaşadığı mekân
sosyal dünyadır ama bu ortaklığa karşın, bu mekânda bizi birbirimizden ayıran bireysel tecrübelerimizdir. Hepimizin kendimize özgü bir geçmişi, bize ait gelecek beklentileri vardır.
Kendimize ait olma ve diğerlerince de böyle görülme ve böyle olma gibi bir bilince sahibiz.
Psikoloji, kişi olmakla ilgili bilgilerini kullanarak, benliğe yönelik beş genel cepheden bahseder. Bu cephelerden biri bedendir. Varlığımızın bağlı olduğu şeydir. Kişi oluşumuz hep bu beden üzerinden kurulur. Diğer insanlarla ilişki kurabilmek için, becerilerimizi sergilemek için, iletişim kurabilmek için olmazsa olmaz bir araçtır. İkincisi öznelliktir,
kişi olmak benlik her zaman bir öznelliği öznel yaşantıyı kapsar. Hepimiz dünyayı kendi
öznel yaşantımızda yaşantılarız. Kendi dünya görüşümüz vardır. Bu dünya içinde kendi içsel
düşüncelerimiz, arzularımız, heyecanlarımız, hayallerimiz vardır. Bu bilinçli öznel yaşantı
bir akış halindedir; bize bir süreklilik duygusu yaşatır. Üçüncü cephe diğer insanların varlığıdır. Benlik hiçbir zaman sosyal bir boşluk içinde gelişmez, çevremizde insanlar vardır.
Kendimizin farkına ancak ve her zaman diğer insanlar arasında varabilmekteyiz dolayısıyla
farkındalık her zaman diğerlerinin arasında iken söz konusu olmaktadır. Başkaları olmaksızın böyle bir farkındalık yaşamamıza imkan yoktur. Çevremizdeki diğer insanlar bizim bir
birey olarak varlığımıza vasıta olmaktadır. Benliğimizin dördüncü cephesi emosyonlarımızdır. Emosyonlarımız farkındalık akışımızı etkiliyor; bazen dramatik şekilde değiştiriyor bazen bunaltabiliyor. Korkularımız, ümitlerimiz geleceğimizi etkiliyor. Son olarak da kişisel
ve sosyal bir biçimde inşa ettiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. İnşa ettiğimiz zamandaki etkileşimlerimizin her biriyle bir hikaye yazıp yaşantılarımız, eylemlerimizi, olayları şekillendiriyoruz.

13.2.Psikolojik Yaklaşımlarda Benliğin Ele Alınış Tarzı
Psikolojinin benliği ele aldığı yaklaşımlarını, biyolojik, kognitif-sosyal, yaşantısal
ve psikodinamik yaklaşımlar olarak gruplamak mümkündür. Her biri, kullandıkları yöntemle sağladıkları güç çerçevesinde birtakım teorik varsayımlara sahiptir. Sosyal psikolojinin yaklaşımını bir sonraki kısımda ayrıntılı ele alacağım. Şimdi diğer üç yaklaşımın benliği
ele alış tarzını kısaca anlatmak istiyorum.
Davranışlarımızın belirleyicilerini anlamada biyolojinin önemli bir rolü olduğu muhakkaktır. Biyolojik yaklaşım davranışı anlamada etkileşimsel bir esasa oturmaktadır: davranış sinir sistemine bağlıdır ama sinir sisteminin durumu kısmen, sosyal faktörleri de kapsayan çevresel bağlama bağımlıdır. Dolayısıyla sözgelimi, acı duymak ve heyecanlanmak
gibi durumlarda hem biyolojik düzeyden gelen hem de sosyal düzeyden gelen bilgilere ihtiyaç vardır. Bu düzeyde biyolojik yaklaşım bir sebepler döngüsünün peşindedir. Bu yaklaşım, nöronların, hormonların davranışa nasıl sebep olduğunu nedensel analiz düzeyinde ele
alır. Biyoloji ve davranışa bakışın bir başka düzeyi de işlevseldir ve evrimsel açıklamalar
kullanır. Bu düzeyde sorular, işlerin bireyin içinde nasıl yürüdüğü ile ilgili değildir. Sorular,

davranışın ilgili türlerin tarihinde nasıl bir uyum sağlayıcı değere hizmet ettiği ile ilgilidir.
Ayrıca, hayatta kalmaya, üremeye katkısı açısından sosyal davranışın işlevsel
manidarlığının ne olabileceği üzerinde durulur. Nedensel ve işlevsel analiz düzeyleri bilinç
ve fâil ile ilgili sorular da yöneltmektedir. Bu yaklaşımda bilinç ile faile ve bilinç ile beynin
ilişkisine beynin evriminden doğru bakılmaktadır.
Yaşantısal yaklaşım çerçevesini, fenomenolojik, varoluşcu ve hümanistik psikolojiden temel alarak çizmektedir. Bu yaklaşım, kullandığı yöntem ve insan modeli açısından
deneysel ve biyolojik yaklaşımdan çok farklı bir çizgidedir. Bu bakımdan psikodinamik
yaklaşımla aynı cepheyi paylaştığı söylenebilir. Yaşantısal yaklaşım öznel yaşantının merkeziliğini ön planda tutar. Kişi niyet eden bir faildir, kendi yaşantısının ve içinde bulunduğu
ortamların farkında olma ve bunlar üzerine yansıyabilme (reflexive) kapasitesine sahiptir.
Öznel yaşantının önemli bir cephesi, hem kendini var olan bir kişi olarak fark etmek
hem de farkında olduğunun farkında olmaktır. Bu önemli cephe varoluşun bilinen konularını
ortaya çıkartır. Zaman, seçme gücü ve anlamı sorgulayabilme. Bu varoluşçu ihtiyaçlar birbiri ile bağlantılıdır. Seçimlerimiz zamanla bağlantılıdır çünkü geçmişimizi inşada kendi
rollerini oynamışlardır ve geleceğimizi şekillendirmemize yardım etmektedirler. Hayatımıza atfettiğimiz anlam ne olursa olsun seçimimizi belirlemede bir role sahiptir. Kişisel hayatlarımızın dokusunda bunların hepsi birbiriyle örülü ve birbiriyle ilişki halindedir.
Varoluşçular için varoluşçu ihtiyaçlar temel ihtiyaçlardır ve insan var oluşunun
şartlarından doğar. İnsan her yerde aynı varoluşcu ihtiyaçlar içinde olduğundan, bu ihtiyaçlar kültürler arası farklılık taşıyor olamazlar. Ancak bu ihtiyaçları üzerine yansımayı kolaylaştıran veya kolaylaştırmayan kültürler arasında bir varyasyona sahip olabilirler.
Yaşantısal yaklaşım, dünyaya dair yaşantı zenginliğimiz üzerine odaklanır ve bu
zenginliğin niceliksel biçimde araştırılmasının onu etkin bir şekilde açıklayamayacağını savunmaktadır. Bu görüşe göre, psikolojinin esas araştırma konusu anlam olmalıdır. Dolayısıyla davranışı açıklayan evrensel kurallar koymak yerine yorumlayıcı-hermenötik bir yaklaşım edinerek anlamları ayırt etmeye, biçimlerini ve kaynaklarını keşfetmeye çalışmalıdır.
Neden-sonuç ilişkisi kuracak deneyler düzenlemek yerine yaşantının niteliksel analizleri
veya başka niteliksel ve analitik yöntemler, insanların dünyalarını nasıl ve neden eylediğine
ve yaşantıladığına dair anlamalara ulaşmaya yardım edebilir. Bu sebeple, bu yaklaşımın kullandığı yöntem sizin dünyanızı nasıl yaşantıladığınız üzerinde durur.
Psikodinamik yaklaşım esas olarak bir soruşturma ve anlama biçimidir. Öznel yaşantıyı incelemede kendine has bir kavramlar takımına, bir dile ve kendine has, psikanaliz
denilen bir yönteme sahiptir. Sosyal hayatı dürtüleyenler hakkında teorileri vardır.
Her birimizin dış dünyayı anlamlı kılma yolları vardır. Bunu içimizde sembolik
olarak temsil ederiz, bu sembolizasyon dünyasında kendi psişik gerçekliklerimizi sonunda

da benliğimizi yaratırız. İşte bütün bunlar içsel dünyamızın içeriğini oluşturur. Bu içeriği
psikanaliz vasıtasıyla keşfetmemiz mümkündür.
Psikodinamik yaklaşımın üç temel ekolü vardır. Bunlar Sigmund Freud’un psikanalitik ekolü, Melaine Klein’nın psikanalitik ekole bebeklik dönemini katarak genişlettiği
yeni psikanalitik ekol ve İngiliz nesne ilişkileri ekolüdür. Her biri sosyal hayatı dürtüleyenin
ne olduğu konusunda, zihnin organizasyonu ve benliğin inşası hakkında farklı görüşlere sahiptir. Ama her üçünün de birleştiği bir ana kaynak vardır. Bu kaynak, insanın psikolojik
savunmalarını harekete geçirerek kaygıdan kaçtığı varsayımıdır.
Diğer yaklaşımlarla karşılaştırıldığında psikodinamik yaklaşımın bu diğerleriyle
ortak ilgi noktalarını koruduğu görülebilir. Doğuştan ve çevreden gelen etkilerin etkileşimleri, dilin önemi, belirleyici güçlerle fail arasında nasıl gidip geldiği ve inşa edildiği gibi
noktalarda ortaklığı devam eder. Ama bu ortaklık, kişinin doğası hakkındaki varsayımları
ve kullandığı yöntem olan psikanaliz söz konusu olduğunda bozulmaktadır. Diğer yaklaşımlarla yaşadığı büyük bir çatışma vardır. Bu çatışmayı yaratan, diğerlerinden farklı olarak,
bilincin kendisini bizzat problem olarak ele alması, bilincin ne olduğunu kendisine sormasıdır. Bu soru, bugünün psikoloji bilimi içinde sadece bu yaklaşımda sorulabilmektedir. Psikodinamik yaklaşıma göre, bilinç tarafgir bir versiyondur, bu tarafgir versiyonun malzemesi
bildiklerimizin ve yaşantıladıklarımızın toplamıdır. Anlamlı olanın ve motive edenin çok
büyük bir kısmı bilinç dışındadır. Bu sebeple, bilinçli farkındalık kısmen yaşanan bir şeydir.
Bilinç dışı bilinçli olanı belirleyendir ve temel dürtüleyici bir güçtür, dinamiktir. Dolayısıyla
rasyonel düşünce, fail ve bilinç, bilinç dışına boyun eğerler.
Şimdi sosyal psikolojinin benlik kavramını nasıl ele alıp çalıştığına geri dönelim.

13.3.Sosyal Psikolojinin Benliği Çalışma Düzeyleri
Sosyal psikoloji benlik araştırmalarını üç farklı düzeyde yönetir (Stevens, 1996).
Bu düzeyler, onun benlik ve kişiden anladığı ile son derece uyumlu hiyerarşik bir düzeni
kapsar. Birinci düzeyde kişinin bilişsel iç dünyası esas alınır. Araştırmacıların odak noktası
kişinin bilişsel dünyasında nelerin olup bittiğidir. Bilişsel süreçler; hafıza, kategorizasyon,
düşünme, duygular gibi bilişsel düzeyde ele alınır. Motivasyonel düzeyde ise kontrol ihtiyacı, benlik saygısı (self esteem) ele alınır. Temel atıf tarafgirliği, fâil-gözlemci farkları gibi
meselelerin açıklanışında bilişsel ve algısal süreçler ön plandadır. Öte yandan, söz gelimi
diğer insanların davranışlarını tahmin etme ihtiyacını açıklamada, fâil-gözlemci farkını veya
kontrol ihtiyacını açıklamada ise motivasyonel süreç ön plana çıkar. Ayrı ayrı ele alınan bu
iki sürecin işleyişi ortaklık, beraberlik kavramı içinde mütaala edilir. Bu iki sürecin bütünlüğünden ve bütünün yarattığı davranışın farklılığından bahsedildiğinde ise araştırma sahasında işler karışmakta, eklemeli düşünce tarzı bu görüşe uygun hareket tarzını zorlaştırmaktadır.İkinci düzeyde incelemeler bireyin bilişsel esaslı modeline sadık kalınarak, kişiler arasında nelerin olup bittiği üzerine odaklanır. Sözgelimi sosyal etkileşimde karşılıklı ilişkilerin
doğası üzerinde durulur. Son düzey olan toplumsal düzeyde kültürel süreçler ve sonuçları

üzerinde durulur. Değişik kültürlerdeki ilişki kalıplarına ve kültürler arasındaki farklılığa ve
farklılaşan kişi kavramlarına bakılır. Kültür bu düzeyde bir dış faktör gibidir.
Bu üç analiz düzeyi, genellikle sosyal psikolojiyi anlayışımızla ilgili olduğu kadar,
bireyi anlayışımızla da ilgilidir. Araştırmaların büyük bir kısmında bireyden anlaşılan içerde
işleyen bilişsel süreçlerin varlığıdır. Bilişsel yaklaşımda kişi, çevresini doğru bir şekilde
temsil etmeye, çevresini anlamaya ve onu problemleştirmeye ve üzerinde bir kontrol kurmaya çalışan rasyonel bir organizmadır. Araştırmalara hâkim olan tema, bireyin çevresi üzerindeki kişisel kontrol duygusu ve bu duygunun manidarlığıdır. Kendi davranışlarımızın ve
diğer kişi veya kişilerin davranışlarının anlam kazanması, bu temaya göre, kısmen dünyayla
başa çıkma süreci ile olaylar üzerinde kontrol duygusuna sahip olma sürecinin bir parçasıdır.
Bununla birlikte, kültürler arası araştırmalar bu süreçlerin her zaman bu şekilde işlemediğini
göstermektedir.
Sosyal psikolojinin benlik ile ilgili anlayışının ayrıntılarına girmeden önce psikolojinin bu konudaki kaynakları hakkında bir fikrimizin olması şarttır. Çünkü bu kaynaklar,
göreceğiniz üzere benliği bugüne göre çok daha bir bütün olarak ele almaktadır.

13.4. Psikolojinin ‘Benlik’ Kavramının Tarihteki Kaynakları
Sosyal psikolojide benlik ile ilgili yani kişi ne demektir, bizi biz yapan nedir gibi
fikirlerin belki de diğer başlıklarda olduğundan daha uzun ve değişken bir geçmişi vardır.
Aslında kişinin kim olduğu, bizi biz yapanın ne olduğu sorusu bütün dini sistemlerde, geleneklerde sorulduğu gibi felsefede de sorulan temel sorulardır.
Sosyal psikolojide bu sorunun şekillenmesi ve benlik kavramlaştırması ondokuzuncu yüzyılın sonlarında başlar. Bugünkü benlik kavramlaştırmalarımızı etkileyen iki
önemli şahsiyetin William James (1907) ile Herbert Mead’ın (1934) teorilerine yakından
bakmamız gerekmektedir.

13.4.1.William James’in ‘Bilen Ben’ ve ‘Bilinen Ben’ Teorileri
William James’in ben ile ilgili teorik yaklaşımını ele almadan önce görüşlerinin
geneli hakkında sizi kısaca bilgilendirmek isterim. William James 1890’da ‘Psikolojinin
Kuralları’ kitabını,1907’de ise ‘Psikoloji’ kitabını yayınladığında amacı ve hedefi sosyal
psikoloji değildi. Bu kitaplarda psikolojinin geneli hakkındaki düşüncelerini yazmıştı. Ama
sosyal psikolojinin ne olduğuna dair teorileştirmeleri sosyal psikolojinin kuruluşunda çok
etkili oldu. James’in fikirleri birçok açılardan eleştirel sosyal psikolojinin kavramlaştırmalarını biçimlendiren fikirlerdir (Arkonaç, 2008b; 2015).
O dönemde Freud’un divanında, Wundt’un da laboratuarında kullandığı içebakış,
yaygın kabul gören bir teknikti. Bu teknikte kişiye bir (ses, ışık yada kelime) uyaran verilir
ve zihininde çağrıştırdıklarını söylemesi istenir. William James içebakış tekniğini farklı se-

beplerle de olsa eleştiren akademisyenlerdendi. İçebakış tekniğinin, birbirine bağlantılı insan düşüncesini yakalamada başarısız kaldığını iddia ediyordu (McDougall ise insan
öznelliği üzerine odaklanması sebebi ile ‘bilimsel olmadığı’ iddiasındaydı). Bunu James
ünlü ‘bilinç nehri’ kavramıyla açıklar. James’e göre insan bilinci bir nehir gibidir. Her türden düşünceler, heyecanlar, haller, imajlar ve fikirler bir şekilde sürekli birlikte var olur.
Herhangi bir anda bunların çok büyük bir kısmının farkında değilizdir, bir anlamda hepsi
zihnimizin arkasında bir yerdedir. James buna geçişkenlik (transitivity) der. Bilincimizde
bunlardan bazılarının farkına an be an varır, dikkat ederiz, yani bir şeyin farkına varırız. İşte
bu da varlığını tespit edişimizdir (substantivity). James sadece varlığını tespit edebildiklerimizden bahsedebileceğimizi savunur. İşte o an onun, her ne ise, o oluşundan bahsedebiliriz
der. Sürekli uçup, kayan, dönüp, yükselen, inen kuş kümesinin tam nerede olduğunu söylemek imkânsızdır (geçişkenlik) ancak yere konduklarında (varlık tespiti) onları tespit edebiliriz. James bu fikirlerini; özellikle insanların bildikleri ben ile yani bilinen ben ile (bir başka
ifade ile Ayşe’nin kendisini bilmesi ile), nasıl bildikleri yani bilen ben’e (Ayşe’nin kendisini
nasıl bildiği) konusuna uygulamıştır.
James’in insan imajında kişi kendi farkındalığına sahiptir, kendi belirleyendir. Etkin bir şekilde ve niyet ederek birbiri ile bağlantılı bir dünya anlayışı ortaya koyar. En
önemlisi de özgür iradeye sahiptir. Buradan hareket ederek James’in benlik hakkındaki teorileştirmesine biraz daha yakından bakalım. James’a göre benliğin iki cephesi vardır. Buna
göre James; ‘bilinen ben’ ile ‘bilen ben’ i birbirinden ayırır. Bu ayırım üzerinden devam
ederek her birinin değişik yönlerini ele alır.
‘Bilinen beni’-üç ana öğeye ayırır: Maddesel, sosyal ve manevi-ruhanî. Maddesel
beni esasta bedenin kendisi oluşturmakla birlikte James buna kişinin elbiselerini, sağlığını,
çalışmalarını (yazıları gibi), sahip olduklarını da (takıları, süs eşyaları gibi) katar.Sosyal beni
James kişinin kendini diğerlerinin onu tanıyışı üzerinden ele alır. İnsanlar James’in öne sürdüğü üzere, doğası icabı sosyal olduklarından diğerlerinin ilgisi ve saygısı olmaksızın kendine dair anlamlı bir benlik duygusuna sahip olamaz. Dolayısıyla benim ben olduğum bilgisinin içinde, diğerlerinin benim kim olduğuma dair görüşleri de yer alır. James, insanların
farklı farklı insanlara farklı farklı yönlerini -bir hoca, bir evlat, bir eş – gösterdiğini, çoklu
sosyal benlikleri olduğunu söyler (Rogers, 2003). Manevi-ruhani beni James ‘bilinçli hallerimin, fiziksel fakültelerimin ve somut şekilde anlaşılan özelliklerimin bütün bir koleksiyonu’ şeklinde tarif etmiş ve ‘hayatımızın yegâne sığınağı, özü, tam kalbi’ olarak görmüştür
(James, 1907:181 alıntı Rogers, 2003). James burada bugün bizim dinî dediğimizi tanımlarken, birçok açıdan bugün yaşantısal dediğimiz şeyi tanımlamaktadır. James’e göre bilinen
benin bu üç öğesinden hareketle kendilik takdiri, kendilik çıkarı, kendilik saygısı gibi psikolojik öğeler bir yayılım oluşturur.
James ‘bilen ben’ kavramının çok zor bir kavram olduğuna dikkat çeker. ‘Bilinen
ben’ bilincinde olduğumuz şeylerden biridir Hâlbuki ‘bilen ben’ herhangi bir anda bilinçli
olandır (James, 1907 alıntı Rogers, 2003). Zorluk bunun ne olduğunun tarifindedir. James

kişinin bilinç farkındalığını ‘bilinç nehri’ kavramıyla açıklar; bu nehirde düşünceler, heyecanlar, haller, imajlar ve fikirler bir şekilde sürekli birlikte var olur. Bu farkındalığımızın
dışında ve ‘zihnimizin arkalarında bir yer’de ise geçişkenlik dediği hal vardır. Bilincimizin
geçişkenliği bize, kendiliğimizin olduğu gibi kalmasını sağlayan esası sağlar. Ama herhangi
bir anda bunun bir kısmının ya da birkaç kısmının varlığı tespit edilebilir hale girer. Bu tespit
edilebilir an be an ‘kendimizi’, kendi bilen benliğimizi yaşantılarız.
Ana akımda sosyal psikoloji araştırmalarını James’in ‘bilinen ben’ kavramını kullanarak yapar. Çünkü araştırmalarında bağımsız değişken olarak kullanabilecekleri şey katılımcıların kendileri hakkında (sözgelimi kişilik testleri ile) vereceği açıklamalardan başkası olamaz. Dolayısıyla benliğe dair bilinebilir olan sadece budur. Bu sebeple ‘ben’ yani
bilen anlamında ben üzerine araştırma yapamaz; bilen ben kavramının sınanabilir, gözlemlenebilir bir nitelik taşımadığı öne sürülür. Böylelikle de benim kendim için ne anlam ifade
ettiğim ya da benim, kendimin ne demek olduğu sorusu havada kalır. Bu anlamda araştırmalar yapabilen söylem psikolojisidir.

13.4.2.Mead’in Sosyal Benlik Teorisi
George Herbert Mead 1889–1891 arasında psikoloji üzerine Almanya’da doktorasını yapmış, felsefeci ve etkili bir Amerikalı sosyal psikologdu. 1900 ile 1930’lar arasında
Chicago’da sosyal psikoloji alanında dersler vermiş olmakla birlikte dönemin baskın davranışçı deneysel ekolü tarafından önce görüşleri eleştirilmiş, sonra da kürsüsünü bırakmaya
mecbur bırakılmıştır. Mead o günlerden bugüne sosyoloji alanında çok iyi tanınmaktadır,
ancak son yıllarda eleştirel sosyal psikologlar özellikle de söylemsel psikologlar tarafından
tekrar okunup yorumlanmaya başlanmıştır. Sosyolojide bilinen ve de etkili meşhur modeli
sembolik etkileşimcilik olarak bilinir (Arkonaç, 2008b). Modelin oturduğu esas kavram
‘sembolik şekilde vasıta olunan etkileşim’dir. Ana akım tarafından halen göz ardı edilen bir
modeldir. Son dönemde söylem psikolojisinin ortaya çıkışıyla tekrardan önem kazanmaya
başlamasının sebebi Mead’in modelinin dilsel etkileşimi esas almasıdır. Mead hayatı boyunca bireyin zihni ile toplum arasındaki gerginliği çözmeye çalışmıştır.
Mead ‘benliğin’ üç temel belirleyici ile çalışılabileceğini öne sürer: İnsan evrimi;
her bir bireyin kendi gelişimi; sosyal güçler ve sosyal süreçler (Rogers, 2003). Mead’e göre
bu boyutlar ‘ben’in inşasına katkıda bulunurken dil merkezi bir konumdadır, etkileşime
sembolik olarak vasıta olur. İşte Mead’in psikolojide davranışçılardan koptuğu yer burasıdır.
Davranışçılar dilin zihnin bir ürünü olduğuna inanmışlardı. Nitekim deneyselci bilişsel sosyal psikologlar da dile bilişsel düzeyde düşüncenin bir aktarıcısı yada düşünceyi yansıtan
vasıta olarak bakarlar. Mead ise zihnin dilin ürünü olduğuna inanmıştı. Bir başka ifade ile
dil, zihni üretendir. Vgotsky gibi Mead de dile; düşüncelerin işletildiği, doğası icabı sosyal
karakterli asli bir nitelik olarak bakıyor ve ara öznelliğin önemini vurguluyordu. Bu sebeple
Mead’e göre insanlar, kendilerine dair bir anlamayı elde edebilmek için diğer kişilerin rolünü varsaymak zorundadır. Bu zorunlulukla sosyal etkileşime giren insanlar, o ortak eylem
alanında, ara öznel alanda ‘ben’ i inşa ederler.

Dolayısıyla insan bilinci, diğer kişilerle ilişkili şekilde bir kendilik-ben farkındalığıdır. Bu sebeple insan bilinci esas olarak sosyal bir bilinçtir. Bu sosyal ben ya da sosyal
kendilik, insan bilincini üretir. Yani önce tekil bireyin zihninde üretilen sonra diğerleriyle
paylaşılan bir sosyal benden bahsetmiyoruz. Diğer insanların varlığında ortak inşa edilen bir
bilinçtir. Sosyal ben insan bilincini üreten şeyin kendisidir. Kısacası bilinci üretendir. Doğası icabı sosyal olduğu için Mead bu benliği, davranışını gözleyebilen, planlayabilen ve de
ona bir tepki de bulunabilen refleksif (kendi üzerine yansıyabilen ve seyredebilen) ben olarak tarif eder.
Mead James’in bilinen ben ve bilen ben kavramlarını ayrı ele almamak gerektiğini
savunmaktadır. Ona göre bu iki kavram sürekli birbiri ile karşılıklı bir diyalog içindedir,
diyalektik şekilde ilişkilidir. Benliğin iki yüzüdürler. İddasına göre ‘Bilen beni’ benliğin
doğrudan ve dürtüsel şekilde dış dünyaya tepki veren parçasıdır. ‘Bilenen ben’ ise kişinin
kendi kültürüne gömük, benimsenmiş toplum değerleri, normları, idealleri ve beklentileri
ile birleşen, sosyalleşmiş benliktir (Rogers, 2003).
Mead’in bu görüşleri 1980’lerden itibaren insan oluşta diyalektik görüşü edinen
(Markova, 1987, 2004/2015), dilde post modernist yaklaşımı edinen ( Potter, 2010, 2012;
Potter ve Wetherell, 1987) söylem psikologlar sayesinde yeniden değer kazandı. Sosyal inşacılık modeli büyük ölçüde Mead’in çalışmalarından beslendi.

13.4.3. Goffman’ın Dramacı Yaklaşımı
Goffman, Mead’in sosyal etkileşimci fikirlerinden etkilenmiş bir sosyal bilimcidir;
gündelik hayatımızın esas olarak etkileşimsel bir dünyada gerçekleştiğini vurgular. Bir tiyatroya benzettiği bu dünyada insanlar, ‘hayat tiyatrosunun’ birer oyuncusudurlar. Benlik
modelinde benlik belirli bir tür rol oynayarak ortaya çıkar, bu rolde ahlâken ve sosyal olarak
yetkindir ve içgörü sahibidir. Goffman sosyal etkileşimde insanların birbirine, ‘görünür’
(face) olmaya devam edeceklerine dair bir sözü tuttuklarından bahseder ve bu görünür olma
bağını (face work) kuran ve sürdüren stratejilerden bahseder (Rogers, 2003). Bu stratejiler
ritüel haline gelmiştir. Sözgelimi yumuşak bir konuşma akışı esnasında konuşma sertleşme
tehdidi altına her girdiğinde bir onarım stratejisi işin içine girer (‘…yok canım yani demek
istedim ki….’ gibi bir onarım). Bu tür konuşma araçları her dilin kendi mahalli normlarınca
yönetilir ve ritüelleştirilir.
Goffman’a göre (Rogers, 2003) sosyal etkileşim esnasında insanlar tıpkı tiyatro
sahnesindeki aktörlerin repliklerini oynamaları gibi, edindikleri sosyal norm ve kurallara
dair bilgilerle kendi ‘repliklerini’ dışa vururlar. Goffman, başka sosyal etnometodolojik sosyologlar gibi -sözgelimi Garfinkel, 1967 gibi- bu ‘etkileşimci benliğin’ gündelik hayatın
küçük ölçekli sosyal düzenini muhafaza etmedeki rolü üzerinde ısrarla durur.

13.5.Ana Akımın Benliğe Bakışı
Kişiliğin doğası hakkında ana akım psikolojinin ve tabii ki ana akım sosyal psikolojinin doğru kabul ettiği birtakım önermeleri vardır. Bu önermeler esasta batılı toplumun
sağduyusuna yerleşik önermelerdir. Bunlar kabaca dört önermedir. Birincisine göre kişi
kendi kendine yeten bir zihni, şuuru olandır. Bu sebeple diğer kişilerden farklı ve tekil bir
kişidir. İkinci önermeye göre her insanın bir kişiliği ya da birbiri ile tutarlı ve ahenkli vasıflar
seti, özellikleri vardır. Bu özellikler kişinin doğasına hükmeder. Üçüncü önermeye göre insanlar kendilerinden menkul duygu ve düşüncelere sahiptir. Bunlar içsel olarak düzenlenir,
kişiye özeldir, kişinin kendinden doğan özelliklerdir. Kişi dilini kullanarak bunları diğer insanlarla paylaşır. Kullandıkları kelimeler, semboller içsel hallerini ifade eder. Son önermeye
göre insanlar bu şekilde yaşantılarının ve öznelliklerinin hem merkezi hem de kaynağıdırlar.
Kişi eylemi başlatandır; kendini,planlarını, inanç ve arzularını gerçekleştirmeye çalışır.
Bu önermelerden karşımıza çıkan kendine yeten, bağımsız, tutarlı ve tekil bir benlik
kavramlaştırmasıdır. Bu kavramlaştırma “ben” ile “sosyal dünya” arasında güçlü bir ayırım
ortaya koyar. Ben ile içinde eylediği sosyal dünya, sosyal bağlam, sosyal çevre birbirinden
ayrıdır. “Ben” otonomdur. Sosyal bağlam ya da sosyal dünya benliğin o sıradaki yönelimlerini değiştirendir. Temel olarak insan, yaşantısının hem kaynağı hem de merkezidir. Bu
anlayış sebebi ile ana akım sosyal psikoloji, sosyal ortamdaki kişiyi anlamak adına o insanın
tutumlarını, atıflarını kısacası bilişlerini incelemenin yeterli olduğunu düşünmektedir.
Birinci bölümden de hatırlarsınız, bireyin bu biricikliğinin izleri modernizmde yatar. Harré’ye göre (1998) bu izler batı medeniyetinin temeli olan Yahudi-Hıristiyan görüşe
kadar iner. Bununla birlikte burada önemli olan modernizmdir çünkü modernizm, ve artık
onun bir versiyonu olduğu kabul edilen postmodernizm, kitle iletişimiyle (en basitinden internet) ve kitlesel medyayla (filimler, televizyon ve de televizyon dizileri) küreselleştirilen
bir dünya görüşüdür. Bunların kültürler üzerindeki etkisi muazzamdır.
Yine ilk bölümde de tartışıldığı üzere psikoloji bütün alanlarıyla modernizmin tipik
bir ürünüdür. Modernist dünya görüşünün ilerletilmesine ve korunmasına katkıda bulunur.
Bunu yapma yollarından biri en basitinden sözgelimi bütün giriş kitaplarında benliğin bireyselci yaklaşımını esas almasıdır. Hemen hepsi modernist ekolden gider ve ‘ben’i bir kural
gibi ortaya koyar. Bireyi biricikleştirmeyen diğer benlik versiyonlarını kültür farklılığı (Pasifik ada yerlilerinin, Hintlilerin, Japonların, Türklerin farklılıkları gibi) sözgelimi toplulukçu kültürler başlığı altında toplar. Bu sebeple bu bölümü okumaya devam ederken buna
çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü ülkemiz için (hem akademik çalışmalarda hem
de mesleki uygulama hayatında) aynı durum söz konusudur! Bireyselci yaklaşım bir norm,
bir esas olarak ortaya konmakta, farklı sonuçlar ortaya çıkaran çalışmalara ise bir renk olarak
(ya da kültürel psikoloji diye) bakılmaktadır.
Ana akım sosyal psikoloji, benliğin sosyal etkilerle belirlenişini esas alan bir sürü
araştırma ve teori ile doludur. Bu alandaki çok sayıda çalışma, bireysel odaklı bir benlik

kavramına oturur. Aslında araştırmaların büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri’nde
yapıldığından bu bireyselci yaklaşımın son derece kültüre özgü bir yaklaşım olduğu anlaşılmaktadır.

13.5.1. Otoriteryanizm: Adorno
Adorno ve arkadaşları (1950) İkinci Dünya Savaşının hemen ardından Nazi düşüncesinin temelindeki düşüncelerden olan Yahudi düşmanlığını anlamak amacıyla ilk kişilik
çalışmalarından birini başlatmıştı. En belirgin hedefleri bazı insanları önyargılı hale gelmesini yol açanın ne olduğunu bulmaktı. Adorno ve arkadaşları otoriter kişilik vasıflar beyan
eden (ırkçı tutumlar, homoseksüellere karşı düşmanlık, kadın ve erkeğin nasıl biri olması
gerektiği hakkında çok katı fikirler ifade eden) insanların çok sert bir çocukluk ve yetişme
dönemi geçirmiş olma eğilimi taşıdıklarını öne sürdü. Ebeveynleri çok sert geleneksel cinsel
rollere sahipti. Katı ve esnemez kurallar koymuş, kurallara uyulmadığında da sert cezalar
uygulamıştı. Adorno ve arkadaşları fikirlerini psikodinamik teorilerin, çocuk yetiştirme uygulamalarının yetişkin kişiliği üzerindeki etkileri ve çocuklukta geçen olayların etkisi hakkındaki yaklaşımlarından geliştirdiler. Otoriteryanizmin, baskılanmış agresyonun bir ürünü
olduğu kararına vardılar. Bu tarzda yetiştirilen çocukların kötü muameleden dolayı ebeveynlerine karşı düşmanca duygular yaşayacaklarını ama ebeveynlerin baskı kurucu kontrolleri
sebebiyle çocukken bu duygularını ifade edemeyeceklerini ama öfkelerinin, başka ırktan
olanlar ya da homoseksüeller gibi ‘daha’ az tehlikeli hedeflerle yer değiştirdiğini öne sürmüşlerdir.

13.5.2. Sosyal Öğrenme Teorileri ve Benlik Kavramlaştırmaları
Kendilik üzerinde sosyal etkinin rolünü araştıran ilk çalışmalar, tıpkı diğer alanlar
gibi (sözgelimi tutum oluşumu, benlik atıfları), sosyal öğrenme teorisinin içersinde yer almıştır. Sosyal öğrenme teorisi insanların, hayatlarının üstesinden gelmeyi özellikle
çocukluklarında aldıkları mükâfatlara ve cezalara göre öğrendiklerini varsayar. Bunun en
iyi bilinen örneği öğrenilmiş çaresizlik teorisidir. Seligman ve arkadaşlarının (1975) yaptıkları meşhur deneyden hareketle, ne yaparlarsa yapsınlar karşılığında kötü muamele görmüş
olan insanların ‘ezeli kurban’ haline geleceklerini öne sürer. Teoriye göre bu insanlar kendilerini hayatta ya tamamen beceriksiz görür hale gelir ya da her şeyden kendilerini suçlu
görür hale gelir. Teori özellikle depresyonun semptomlarını açıklamada kullanılmıştır. Sosyal öğrenme teorilerinden bir başka örnek de Rotter’ın (1966) kontrol odağı teorisidir. Teorinin formulasyonuna göre yetişkin insanların başlarına gelenleri açıklama tarzları çocukluklarındaki öğrenme yaşantılarının bir ürünüdür. İlk öğrenme yaşantılarından itibaren başarılarında düzenli şekilde mükâfatlandırılan, başarısızlıklarında ise düzenli şekilde cezalandırılanlar kontrol odağının kendilerinde ve kendi hareket tarzlarında olduğunu öğrenirler.
Tersine mükâfatlandırılmaları ve cezalandırılmaları bu tarzda ilişkili bir düzen içinde geçmemiş olanlar içinse kontrol odağı şansa, tesadüfe bağlıdır yani kendisinin dışındadır. Tabii

bu teorik yaklaşımların kendi batılı değerleri içinde değerlendirmeye alınmaları gerekmektedir. Sözgelimi bizim kültürümüzde hayatın kontrolünün her zaman ve daima kişinin kendisinde olmadığı yaygın bir kültürel değerdir.

13.5.3.Sosyal Kimlik Teorisi
Yukarıdakilerden farklı olarak bu teori geniş haliyle grup ve gruplar arası davranışların açıklandığı bölümde de okuduğunuz üzere bilişsel bir teoridir. Esas olarak insanların
grupla ve de grup içinde nasıl ilişkili hale geldikleri ile ilgilenmiştir. Teoriye göre sosyal
kimlikler kişilerin kendilerini ait algıladıkları sosyal grup üyeliklerinden (meslek grupları
gibi) ve/veya sosyal kategorilerden (din, milliyet, cinsiyet gibi) ortaya çıkar. Sosyal ortamda
grup kimlikleri belirdiğinde (sözgelimi cinsiyet farkları konuşulmaya başladığında ya da
futbol maçı konuşulduğu sırada), bireysel psikolojik süreçlerin yerini grup süreçleri alır. Bu
suretle insanlar bireysel özelliklerini bırakıp kendilerini belli sosyal gruplarla tanımlar hale
gelirler; kendilerini o sosyal grubun özelliklerine göre tarif ederler. Turner (1982) insanların
kendilerini grupla özdeşleştirdikleri vakit bir çeşit kimliksizleşmeye (depersonalization) girdiklerini yani kendi birey oluşlarına has olanları terk ederek benlik kategorizasyonunda sosyal kimliklerine geçtiklerini öne sürer.

13.6. Eleştirel Sosyal Psikolojinin Benliğe Bakışı
Sosyal inşacılar aralarında farklı alt yaklaşımları barındırmakla birlikte ortak paylaştıkları varsayımlardan hareketle ana akımcıların benlik ve kişi kavramlaştırmasını red
ederler. Sosyal inşacılara göre insanların önceden verili herhangi bir doğası olamaz. Bir
başka ifade ile kişilerin içinde onları öyle kılan herhangi bir öz yoktur. İnsanlar sosyal süreçlerin ürünüdür. Dolayısıyla benlikleri, psikolojik hayat alanları kafalarının içinde değil
kişiler arası ortak eylem alanındadır. Kısacası sosyal olanın içindedir. Dolayısıyla benlik,
sosyal hayatın içinde varlığa bürünen, burada korunan, sosyal olarak üretilen çoklu ve değişen bir fenomendir. Sosyal inşacılığın çeşitli alt yaklaşımları aralarında değişiklikler gösterse de bu varsayımları esas kabul eder.

13.6.1. Söylemde Kişi
Bir benliğiniz, bir kişiliğiniz olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Benliğinizi yada
kişiliğinizi gösterebilir misiniz? Gözlerinizin rengini göstermeniz gibi kişiliğinizi göstermeniz mümkün mü? Kendimiz hakkında düşünürken yada konuşurken bilincimizin bütün nesneleri dille inşa edilir, söylemlerden üretilir. Dilin dışında dilden bağımsız herhangi bir varoluş yoktur hepsi söylemdedir. Bir söylem sözgelimi modern kadın söylemi bize bir referans çerçevesi sağlar, dünyayı açıklama ve ona bir anlam verme yolu verir. Bu anlam vermeyle nesneler (modern kadın oluşunuz) şekil alır. Kendimizi; belli inançları fikirleri olan,
tercihlerde bulunan, kendimizden kaynaklanan bir kişiliğimiz olduğunu düşünmeye alıştırmışızdır. Sosyal inşacılık bu gibi kişilik, tutum, motivasyon gibi psikolojik özellikleri red

eder. Bu psikolojik özellikler ancak söylemde dilin sonucu olarak vardır. Kendimizi, bu şeylerin dünyada somut varlıkları varmış gibi yaşamaktayız. Ama bunların hepsi dil vasıtasıyla
var olmaktadır. Tutumumuz, motivasyonumuz, içe dönük oluşumuz yada olmayışımız v.b.g
söylemlerle biçimlenen nesnelere birer örnektir. Bu terimlerle kendimizi bazılarını doğuştan
bazıları hayat içinde öğrendiğimiz yada kazandığımız değişik farklı niteliklerle donatılmış
olarak düşünmeye itiliriz, Bunlar aslında bireyci söylem dediğimiz şeye katkıda bulunan
şeylerdir.

13.6.2. Söylem ve Kimlik
Kendimizi anlarken sosyal inşacılar kişiliği bir yol olarak kullanmamaktadır. Peki
bunun yerine ne gibi bir kavramı daha uygun görmektedirler? Sosyal inşacıların en sık kullandıkları kavram kimlik kavramıdır. Kimlik kavramı bünyesinde sosyal bir kavramdır ve
bireyci çağrışımlardan uzaktır. Kimliğimiz bizim için kültürel olarak ulaşılabilir söylemlerden inşa edilir. Yaşınız, mevkiniz, etnik grubunuz, cinsiyetiniz ve bunun gibi unsurlar ki
bunlara ilmekler diyebiliriz, hep birlikte sizin kimlik dokumanızı birlikte örerler. Bu ilmeklerin her biri kültürümüzde bulunan yaş, cinsiyet, mevki, etnik grup söylemleri ile inşa edilir.
Yani Türkiye’deki genç söylemi, öğrenci söylemi, üniversiteli söylemi; sizin genç öğrenci
kimliğinizi ören ilmeklerin içinden çıktığı söylemlerdir. Yaşayabileceğiniz “gençlik”, etnik
kimlik, cinsiyet, sınıf ve benzeri söylemlerden etkilenir siz de genç olarak bu söylemlere
maruz kalırsınız.
Öyleyse kişinin hayatının herhangi bir cephesini kuşatan alternatif söylemler vardır. Bunların her biri sözgelimi genç, eğitimli, iş sahibi, engelli olmaktan ne anlaşılması
gerektiğine dair farklı bir vizyon önerir. Söylemler kimliğimizi biçimlendirir ve ne yapabileceğimize ve ne yapmamız gerektiğine dair çıkarımlara sahiptir. Sözgelimi kadın olarak
neler yapabileceğiniz ve de neler yapamayacağınız ülkemizdeki yaygın kadın söylemi içinde
belirlenir. Bir meslek sahibi olmanız beklenir, hatta hem çocuk sahibi olup hem de
çalışmanız da uygun görülür. Ama aynı söylem sizi bakıp büyüten, duygusal, empatik ve
kırılgan olduğunuz şeklinde inşa eder, gece tek başına yürüme ya da arabaya binme gibi
potansiyel tehlike taşıyan faaliyetlerden kaçınmanız gerektiğini de inşa eder.
Kimliğimizi şekillendiren söylemler toplumda günbegün yaşanan yapılar ve pratiklerle yakın bir şekilde birbirine bağlıdır ve bazı söylemlerin “doğru” etiketini alması diğerlerinin ise almaması göreceli olarak güçlü grupların menfaat alanıdır. Eğer erkeklerin, kadınlara göre halen toplumda daha güçlü bir pozisyonda olduklarını kabul edecek olursak,
hâkim olan kadınlık söylemlerinin bu güç eşitsizliğini desteklediğini söyleyebiliriz.
Sosyal inşacılık psikolojik özelliklerimizin olmadığını söylemektedir. Ama biz
kendimizi bir kişiliğe sahip birtakım tutumları, şahsî fikirleri, emosyonel yaşantıları, motivasyonları olan tekil bireyler olarak yaşadığımız da ortadadır. Bazılarımız heyecanlarını diğerlerinden daha çabuk gösterme eğilimdedir. Bazılarımız hayvanlara düşkünüz bazılarımız

ise hayvanlardan hiç haz etmez. Kısacası hepimizin kendi öznel yaşantıları vardır. Sosyal
inşacılık bu öznel yaşantıları nasıl açıklamaktadır?
Söylemler kendimizi ve diğerlerini temsil edebileceğimiz kavramsal repertuarlar
taşır. Sözgelimi kişiyi “genç”, “modern”, “engelli” gibi tarif etme yolları sağlar. Dolayısıyla
kimliğimizi ören ilmeklerin içinden geldikleri söylemler, bize birtakım özne konumları sunar. Her söylem, içinde bir dizi böyle gizil “özne pozisyonlarına” sahiptir ve bunlar aşikâr
bir şekilde, bu söylemlere yerleşik kişiler için çıkarımlara haizdir. Bir söylem içindeki özne
konumlandırmaları bize öznelliğimizin muhtevasını da verir. Sözgelimi bugün Türkiye’de
kadın söylemi içinde bir kadın böyle bir özne konumuna çekilip kimliği inşa edildiğinde
kaçınılmaz şekilde dünyayı ve kendini bu bakış açısının avantajı/dezavantajı üzerinden yaşantılar hale gelir. Bu sebeple kim ve ne olduğumuz duygusu dolayısıyla neyi yapmamızın
muhtemel ve muhtemel dışı olduğu, neyi yapmamızın bizim için doğru ve uygun olduğu,
neyi yapmamızın yanlış ve uygun olmadığı hepsi söylem içinde oturduğumuz özne konumlarından çıkmaktadır.

13.6.3. Dilde İnşa edilen Tekil Benlik Duygusu
Benim ben olduğum duygusunu bana veren nedir? Kim olduğumuzu bir başkası
olarak keşfetmiyoruz, çünkü hala benim ben olduğum duygusunu yaşıyorum. Benim kendi
bireyselliğime, birey oluşuma dair duygum gözlemle, önceden keşfettiğim bir şey değildir.
Ama ben, kendimin ne olduğunu nasıl hissediyorum?
Harré (Harré ve Gillett, 1994; Harré, 1998), bu duygunun dilsel bir fenomen olduğunu öne sürer. Çünkü dilimiz bize tıpkı etrafımızdaki nesneleri işaretlerken kullandığım
kelimeler gibi kendimi de işaretlerken “Ben”, “Kendim”, “Bana”, “Beni” gibi işaret zamirleri vermektedir. Ama bu işaret zamirleri psikolojik kelimelerdir. Bir örnekle anlatmaya
çalışayım: Etrafımızdaki nesneleri işaretlerken kelimeler kullanırız; “Odaya sinek girmiş”.
Harré bu örnekteki sinek ve oda kelimelerinin işaretleme işlevleri olduğunu söyler. Ama
“Ben”, “Kendim” gibi daha psikolojik kelimelerin tıpkı sinek ve oda kelimeleri gibi işaretleyici olduklarını varsayarsak büyük bir hata yapmış oluruz (Harré, 1998). Çünkü dilimizde
bu işaret zamirleri var olduğu için işaret ettiği o somut ben’in var olduğuna hükmetmiş oluruz. Tıpkı “sinek” ve “odanın” olduğu gibi somut, gözlenebilir bir ben olması gerektiği yanlışına düşeriz. Harré, bizi bir benliğimiz olduğu temel ama yanlış duyguya düşürenin dilimizde fiillere eşlik eden zamirler olduğunu öne sürer. Batı dilleri dışında birçok dilde böylesi zamirler yoktur sözgelimi Arapça’da yoktur. Ayrıca Türkçe’de de kişi zamirleri batı
dillerine göre açık değil gizildir (Arkonaç, 2008b; 2010), çoğu zaman eylemin içinde kendini gizler.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Psikoloji, kişi olmakla ilgili bilgilerini kullanarak, benliğe yönelik beş genel
cepheden bahseder: beden, yaşantı, sosyal oluş, bilinçdışı temel ve zaman etkileşimi.
• Psikolojide biyolojik yaklaşım benliği ele alırken sebep sonuç döngüsünü gözetecek şekilde sorgulamasını yapar.
•

Yaşantısal yaklaşım öznel yaşantının merkeziliğini ön planda tutar.

• Psikodinamik yaklaşım ise öznel yaşantıyı incelemede kendine has bir kavramlar takımına, bir dile ve kendine has, psikanaliz denilen bir yönteme sahiptir ve bilincin
kendisini esas çalışma alanı olarak kabul eder.
• Sosyal psikolojinin araştırmalarına hâkim olan tema, bireyin çevresi üzerindeki
kişisel kontrol duygusu ve bu duygunun manidarlığıdır.
• James maddi, sosyal ve manevi öğelerden ortaya çıkan bilinen kendilik ‘bana’
yı, ‘bilinç akışında üretilen’ bilen kendilik-‘ben’ i ayırt eder.
• Mead ben kavramının esasta bilinç farkındalığının, ortak eylem alanında, ara
öznel alanda dilin inşa ettiğini öne sürer.
• Deneysel sosyal psikolojinin genelde psikolojinin kavramlaştırdığı benlik kendine yeten, bağımsız, tutarlı ve tekil bir benliktir. Bu kavramlaştırma “ben” ile “sosyal
dünya” arasında güçlü bir ayırım ortaya koyar.
• Adorno’nun otoriteryen kişilik teorisi psikodinamik ve sosyal öğrenme teorilerini birlikte kullanarak son derece katı ve geleneksel tarzda yetiştirilenlerin otoriter bir
kişilik geliştireceklerini savunmaktadır.
• Sosyal öğrenme teorisine göre insanlar kişisel kapasitelerini ve başarısızlıklarını
maruz kaldıkları yetiştirme tarzlarıyla kazanırlar.
• Öğrenilmiş çaresizlik ve kontrol odağı teorileri benzer şekilde yetiştirilme sırasında mükâfatlandırılma/ cezalandırılma tarzlarının etkili olduğunu öne sürer.
• Bilişsel yönelimli sosyal kimlik teorisi insanların kimlik duygularını sosyal
gruplarla kurdukları aidiyetlerle kazandıklarını öne sürer. Sosyal inşacı görüşe benlik,
sosyal hayatın içinde varlığa bürünen, burada korunan, sosyal olarak üretilen çoklu ve
değişen bir fenomendir..
• Kimliğimiz bizim için kültürel olarak ulaşılabilir söylemlerden inşa edilir ve ne
yapabileceğimize ve ne yapmamız gerektiğine dair çıkarımlara sahiptir.

• Bir söylem içindeki özne konumlandırmaları bize öznelliğimizin muhtevasını
da verir.
• Harré (Harré ve Gillett, 1994), benlik duygunun dilsel bir fenomen olduğunu
öne sürer

Bölüm Soruları
1. Psikoloji, kişi olmakla ilgili benliğe yönelik beş genel cepheden bahseder. Bunları sıralayınız.
2. Kişi olmakla ilgili olarak bedenin varlığını nasıl görmeliyiz?
3. Biyolojik yaklaşımın biyoloji ve davranış ilişkisini ele aldığı düzeyleri açıklayınız.
4. Yaşantısal yaklaşımın kişi tarifi nedir?
5. Psikodinamik yaklaşımın benliğe yaklaşımını diğerlerinden ayıran en önemli
nokta hangisidir?
6. James’in benliğe yaklaşımında kullandığı kavramlardan hangisi bugün psikolojinin ilgi alanıdır, neden?
7. Mead’in benlik yaklaşımında dil nasıl tanımlanır, neden merkezi bir öneme sahiptir?
8. Kişiliğin doğası hakkında ana akım sosyal psikolojinin doğru kabul ettiği
önermeleri sıralayarak açıklayınız.
9. Eleştirel sosyal psikolojinin benlik ile ilgili kavramlaştırmasında kullandığı temel öğeler nelerdir?
10. Sosyal inşacılara göre kimliğimiz nelerden oluşur?

Cevaplar
1. Beden, öznellik, diğer insanların varlığı, zaman, emosyonlar
2. Bedenimiz varlığımızın bağlı olduğu şeydir. Kişi oluşumuz hep bu beden üzerinden kurulur. Diğer insanlarla ilişki kurabilmek için, becerilerimizi sergilemek için,
iletişim kurabilmek için olmazsa olmaz bir araçtır.
3. Biyolojik yaklaşım bir sebepler döngüsünün peşindedir. Bu yaklaşım, nöronların, hormonların davranışa nasıl sebep olduğunu nedensel analiz düzeyinde ele alır. Biyoloji ve davranışa bakışın bir başka düzeyi de işlevseldir ve evrimsel açıklamalar kullanır.
4. Kişi niyet eden bir faildir, kendi yaşantısının ve içinde bulunduğu ortamların
farkında olma ve bunlar üzerine yansıyabilme (reflexive) kapasitesine sahiptir.

5. Diğerlerinden farklı olarak, bilincin kendisini bizzat problem olarak ele alır,
bilincin ne olduğunu sorar.
6. Ana akımda sosyal psikoloji araştırmalarını James’in ‘bilinen ben’ kavramını
kullanarak yapar. Çünkü araştırmalarında bağımsız değişken olarak kullanabilecekleri
şey katılımcıların kendileri hakkında (sözgelimi kişilik testleri ile) vereceği açıklamalardan başkası olamaz. Dolayısıyla benliğe dair bilinebilir olan sadece budur. Bu sebeple ‘ben’ yani bilen anlamında ben üzerine araştırma yapamaz.
7. Mead’e göre dil, zihni üretendir. Mead dile; düşüncelerin işletildiği, doğası
icabı sosyal karakterli asli bir nitelik olarak bakar.
8. a)Kişi kendi kendine yeten bir zihni, şuuru olandır. Bu sebeple diğer kişilerden
farklı ve tekil bir kişidir. b) her insanın bir kişiliği ya da birbiri ile tutarlı ve ahenkli vasıflar seti, özellikleri vardır. Bu özellikler kişinin doğasına hükmeder. c) insanlar kendilerinden menkul duygu ve düşüncelere sahiptir. Bunlar içsel olarak düzenlenir, kişiye
özeldir, kişinin kendinden doğan özelliklerdir. Kişi dilini kullanarak bunları diğer insanlarla paylaşır. Kullandıkları kelimeler, semboller içsel hallerini ifade eder. d) insanlar bu şekilde yaşantılarının ve öznelliklerinin hem merkezi hem de kaynağıdırlar. Kişi
eylemi başlatandır; kendini,planlarını, inanç ve arzularını gerçekleştirmeye çalışır.
9. Sosyal inşacılara göre insanların önceden verili herhangi bir doğası olamaz. Bir
başka ifade ile kişilerin içinde onları öyle kılan herhangi bir öz yoktur. İnsanlar sosyal
süreçlerin ürünüdür. Dolayısıyla benlikleri, psikolojik hayat alanları kafalarının içinde
değil kişiler arası ortak eylem alanındadır. Kısacası sosyal olanın içindedir. Dolayısıyla
benlik, sosyal hayatın içinde varlığa bürünen, burada korunan, sosyal olarak üretilen
çoklu ve değişen bir fenomendir.
10. Kimliğimiz bizim için kültürel olarak ulaşılabilir söylemlerden inşa edilir
ve ne yapabileceğimize ve ne yapmamız gerektiğine dair çıkarımlara sahiptir.

14. SOSYAL PSİKOLOJİNİN SOSYALİ NEREDE?
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Giriş
Şimdiye kadar okuduklarınızla sosyal/psikolojik diye adlandırdığımız insan yaşantısını, davranışını ve karşılıklı etkileşimlerini anlamanın tek bir yolu yok, çeşitli ve farklı
yolları var. Biz sosyal psikologlar sık sık insanların yapıp ettiklerinin sosyal bağlamını gözden kaçırabilmekteyiz. Tek tek insanların ne yaptıklarına odaklanırken yapılan davranışların
ortamı/bağlamı pek dikkate alınmamaktadır. Bu sebeple kişi üzerinde onun psikolojisine
odaklanmak yüzünden, sosyal psikolojinin sosyalliği sık sık arka planda kalmakta hatta bulanık bir görüntü vermektedir. İnsan olmanın ne anlama geldiğini; kişinin içinde yaşadığı,
diğerleri ile etkileştiği bağlamı gözardı ederek ele almak, incelemek ve anlamaya çalışmak
nasıl olabilir? Bağlamdan ne kast ettiğimi kendi hayatınızdan bir örnekle açıklamaya
çalışayım: sözgelimi sevdiğiniz bir kişi ile yakın ilişkinizi bitirdiniz. Bu ilişkinin nasıl bittiğini anlayabilmeniz için ilişkinin bütünündeki bağlamı, diğer arkadaşlarınızla etkileşimlerinizi, yakın bir ilişkide sizin için bir eş olmanın (yani o ilişkide toplumsal cinsiyetinize göre
bir eş olmaktan) ne anlama geldiğini, yakın bir ilişkinin sizin için ne anlama geldiğini(sözgelimi ilişki sizin için mutlaka ‘hetereoseksüel’ bir ilişki anlamını mı taşır?), aşktan ne anladığınızı, seksten ne anladığınız, toplumdaki hükümran aşk ve seks üzerine sosyal düşüncelerin sizinkilerle ne kadar uyuştuğunu bilmeniz gerekir. Kısacası yaşadığınız bu ilişkiyi,
ilişkinin içice geçtiği bu büyük bağlamı içinde anlamanız gerekmektedir. Bağlamdan neyi
kast ediyoruz? Bağlam psikolojide, genelde davranışı, duyguyu ve kişiliği etkileyen bireye
ait olmayan ‘şeyler’ anlamında kullanılan bir terim. Pek de açık seçik ifade edilmeden bırakılan bir terimdir. Şimdi bu bölümde bu terimi daha açık getirmeye çalışacağım. Dolayısıyla
sosyal psikolojik bir çalışmanın bağlamının ne olması gerektiğini ayrıntılandırmaya da
çalışmış olacağım.

14.1.Birey?
Genelde psikolojik çalışmalar ve konumuz itibarı ile sosyal psikolojik çalışmalar,
insan ile sosyal arasında yapay bir çizgi çizerek ikisini ayrıştırır. Ana akım ya da geleneksel
dediğimiz sosyal psikolojik yaklaşımda birey, analizin esas birimi olarak yer alır. Bireysel
işleyişe sosyal ve kişiler arası bağlamda odaklanılır. Kısacası sosyal ve kişiler arası ortamda
bireyin neler yaptığına odaklanılır. Peki bu birey kimdir? Son dönemin sosyal psikolojisinde
ya da en ‘modern’ sosyal psikolojide birey, daha öncede bahsettiğim üzere bilişsel bir varlıktır: rasyoneldir ve anlam üretir. Bilişsel süreçlerin işleyişi ile bu birey bilişsel ‘hatalara’
açık hale gelir. Sözgelimi fiziksel ve sosyal dünyayı kategorize ederek algılama eğilimimiz
ki bunu pek de farkında olmadan yapıyor oluşumuz, egemen sosyal psikolojik modellerde
bir bilişsel hata türü olarak anlaşılan önyargıların gelişmesini sağlamaktadır. Sosyal bilişsel
yaklaşımda bu sosyal, bireyin dışındaki olarak konumlanır. Sosyal, bu yaklaşıma göre görece bağımsız(tek başına) ve tekil (bölünmez) olan bireyi(birimi) etkileyen bir değişken takımı olarak kavramlaştırılmıştır. Birey görece bağımsızdır yani tekildir, kendi kendini idare
eden kontrollü olandır (bkz. ana akım sosyal psikolojide bilgi modeli). Bu çerçeve içinden
baktığımız vakit ana akım sosyal psikoloji sosyal olanı, bizi etkileyen ama ayrı kalabildiğimiz sosyal güçler olarak konumlandırır. Kısacası bizi etkileyebilen ama dışımızda kalandır.
Bir araştırma düzeninde ele alacak olursak sosyal olan bağımlı değişken olarak etkisi gözlenendir. İnsanın bilişsel sisteminde süreçlerin işleyişi ise bağımsız değişken olarak bu sosyalin etkisini belirleyendir. Sosyal psikolojinin konuları çerçevesinde örneklersem; stereotipleme üzerine bir çalışmada stereotipler bireyin sahip olduğu bilişsel bir şemadır. Stereotipin sosyalliği sadece bilişsel sürece eklenen birşeydir. Aslolan bilişsel sürecin yani stereotiplemenin kendisidir. Bu sebeple stereotipler sosyal olarak ele alınmaz. Ana akım sosyal
psikolojide sosyal bilişsel süreçlere eklenen bir etkileme gücüdür, belirleyen değildir. Bu
sebeple tek başına bir araştırma başlığı olmazlar. Ana akım bireyin davranış ve yaşantısına
dair çizdiği egemen bilişsel sosyal modellerinde sosyali, gayet etkin bir şekilde kapının
dışında bırakmış ve marjinalleştirmiştir.
Sosyal psikoloji ile sizi tanıştırırken sosyal olanla insani olanın ana akımda ayrı
tutulup bir ikililik bir dikotomi içine yerleştirildiğinden bahsetmiştim. Dikotomiden kast ettiğim şey birbirlerine zıt kavramlaştırmalar olarak kurulan fikir çiftleridir. Sözgelimi doğa
mı eğitim mi, özgür irade mi yoksa belirleyicilik mi gibi tartışmalar bizim gündelik hayatımızda taraflara ayrıldığımız dikotomik düşüncelerdir. Gündelik sosyal ilişkilerimizde feminenlik ve maskülenlik ya da rasyonellik ile irrasyonellik, engelli ile engelsiz olmak, gay ile
hetero olmayı düşünün. Bu ikili çiftler birbirine zıt gibidir ama mantıksal olarak yakından
bağlantılıdır yani birini diğerine dayandırmaksızın açıklamanız mümkün değildir. Feminen
olmayı anlatırken maskülenliğe referans etmeden açıklamanız ya da hakkında konuşmanız
çok zor olacaktır. Genellikle bu terimler olmadıkları şey üzerinden anlatılır; rasyonel olanın,
irrasyonel olmaması gibi. Ana akım sosyal psikolojik düşüncede birey ile sosyal hakkındaki
bu ikili düşünme şeklini koruduğumuzda karşımıza büyük bir risk çıkmaktadır: sosyal bağ-

lamın rolünü dile getirmeksizin ya da bu rolü harcayarak bireye aşırı odaklanma riski. Dolayısıyla anlamaya çalıştığımız insan yani kendimiz hakkında yanlış anlamalar ile başbaşa
kalırız. Böyle bir risk, böyle bir problem vardır. Biz insanlar, sosyal dünyası ile etkileşim
halinde olan ama ondan ayrı biyolojik varlıklar değiliz. İnsan her zaman ve halihazırda sosyaldir, sosyalliği içine nüfuz etmiş olandır. Tastamam sosyal ve biyolojik varlıklar olarak
dünyaya geliriz. Dolayısıyla sosyal psikolojik fenomenler üzerinde çalışırken anlayışımızdaki bu yapay dikotomilerin varlığını ve etkilerini fark etmemiz ve üzerlerinde ciddiyetle
durmamız gerekiyor.
Callaghan ve Lazard (2011) sosyali bireyi etkileyen birşey olarak görmek yerine
sosyalin doğasında üretken bir şey olduğunu tartışmayı tercih etmektedirler. Buna göre sosyal kişisel olanı kurandır, bizim kim olduğumuzu inşa eder, kimliklerimizin ve ilişkilerimizin nasıl şekilleneceğini karmaşık bir sosyal etkileşimler ağı yoluyla kuruluşunu inşa edendir. Callaghan ve Lazard (2011) bunu ilk oyun tecrübelerimizden örnekle anlatırlar; çocuklar
‘cinsiyetlerine uygun’ oyuncaklarla oynamayı onlara bu ‘uygun’ oyuncak ayırımını güden
büyükleriyle olan etkileşimlerinde öğrenirler; uygun iletişimler ve normatif varsayımlarla
öğrenirler. Tam tersine davranıp çocuklara toplumsal cinsiyetlerine göre davranmayı reddedebiliriz de. Yine de toplumdaki erkeklik ve kadınlığa dair egemen kurgularla ilişkili şekilde
red ederiz. Bu anlamda sosyal üretkendir; sosyal malumatı, sosyal öğrenme teorisinin ileri
sürdüğü anlamda edilgen bir şekilde almayız. Kendimizle; kendimiz ve kurumlarla; kendimiz ve egemen ideolojilerle aramızdaki ilişkileri kuran bir sosyal bağlam içinde bu cinsel
kimliklerimizi inşa ederiz.
Callaghan ve Lazard (2011) sosyal olanın bireyi belirlediği iddiasında olmadıklarını öne sürerler. Herşeyden önce insan olmanın edilgen bir iş olmadığını, dışarda orada
bulunan sosyal güçler tarafından belirlenme gibi bir durumu savunmadıklarını söylerler. Kişiliğimizin, bireyselliğimizin, biyolojik yaşantılarımızın sosyal alanlarda işleyen karmaşık
sembolik çerçeveler yoluyla insan açısından anlamlı hale nasıl geldiğini anlamaya
çalıştıklarını söylerler. Kendimizi anlamaya çalışırken biyolojik varlığımızı tabii ki hesaba
katmamız gerekir ama bu biyolojik varlığımızı sözgelimi biyolojik zeminde kadın veya erkek oluşumuzun anlamı,cismani varlığımızdan ne anlayacağımız, onu nasıl yaşayacağımız
içinde yaşadığımız sosyal anlamlar ağına gömüktür.
İşte şimdi insan öznelliğini kuran çeşitli bağlamsal konuları ele almaya başlayabiliriz.

14.2. Politik Bağlamlar ve Egemen Kültürel Çerçeveler
Sosyal alandaki çalışmaların analizi makro düzeyde olur. Makro düzeydeki analizler; yaşadığımız hayatın bağlamını yaygın bir şekilde biçimlendiren ve çerçevelendiren cepheleri sözgelimi sosyal, politik, ekonomik ve kültürel ortamları dikkate alıp değerlendiren
analizlerdir. Bu anlamda sosyal psikolojik araştırmaların analizini mikro düzeyli kabul et-

mek gerekir. Çünkü sosyal psikolojide araştırmalar analizlerinde siyasi, kültürel ve ekonomik bağlamı çoğu zaman dışarda tutar ya da küçük bir dokunuşla geçerler. Sosyal psikolojik
analiz toplumdaki bireye odaklanır, toplumu kişiler arası düzeyde ya da kişi içre (intrapsychic) ele alır. Daha açıklayıcı olması için size son dönem sosyal psikolojik bir araştırma
alanından gruplar arası davranışla ilgili araştırmaları örnek gösterebilirim.Bir grup kimliği
ile hareket etmeniz, sadece sizin bilişsel düzeyde işleyen kategorizasyonel ve motivasyonel
süreçlerle açıklanır. Bilişsel düzeyde algılanan ve bu algı üzerinden hareket geçilen bir grup
kimliğiniz, ayırdedici ve veya ırkçı davranışlarınız incelenir. Bu esnada o grupla kurduğumuz aidiyetin bizim için ne ifade ettiğini oluşturan fikirlerin daha geniş ölçekli politik ve
kültürel bağlamı deneysel ortamın dışında tutulur. Katılımcıların kültürel, politik hayatları,
ekonomik endişeleri; deneysel çalışmanın değerlerle etkilenmesini önlemek adına, araştırmanın kirli torbasına atılır. Bunun neticesinde sosyal psikolojinin büyük bir kısmını oluşturan, ağırlıklı olarak Batılı, liberal ve kapitalist varsayımları analizde uçup gitmiş olur (Callaghan ve Lazard, 2011).
Sosyal psikolojide yapılan bir araştırma için kapitalist, liberal Batılı varsayımlar ne
anlama gelebilir ki? Önce bu varsayımların ne anlama geldiğini kısaca aktarmamda fayda
var bu suretle sosyal psikolojik araştırmanın geniş ölçekli sosyal ve politik bağlamından ve
bunun öneminden neyi kast ettiğim daha iyi anlaşılacaktır. Biz Türkiye’de sosyal psikolojik
araştırma yapıyor olsak da ana akım ya da geleneksel dediğimiz sosyal psikolojik bilgi, Batı
kültürünün bir ürünüdür. Bu kültürün bireyi de içine alan geniş sosyal ve politik bağlamını
belirleyen sosyal güçlerden biri, liberal hümanizm ve onun kapitalist ekonomideki ve sosyal
düzenlemelerdeki yansımalarıdır. Kapitalizm, Türkiye de dahil olmak üzere dünyaya egemen olan ekonomik sistemin adıdır. Kapitalist ekonomik sistemde üretim araçları yani sözgelimi doğal kaynaklar, enerji, fabrikalar vs. kişilere, şirketlere ya da çok uluslu gruplara
aittir. Üretim kâr etmeye ayarlıdır. Kâr ise üretim araçlarını elinde tutana aittir. Kapitalizmde
özel teşebbüs çok kıymetlidir. Mülk ile ne yapılacağına karar verme hakkı mülk sahibinindir
devletin bu noktada rolü çok küçüktür. Kişiye özellik ve kendinize ait olan üzerinde ne yapılacağına sizin karar verme hakkı bu ikisi, ekonomik bir sistem olarak kapitalizmi liberal
hümanizme bağlar Her ikisi de Batının kültürel değerlerini kurmuştur, politik ideoloji olarak
hep ön planda olmuştur. Liberal hümanizm de küresel olarak egemen bir değerler sistemidir. Ama özellikle Batı dünyasında yaygın bir sistemdir. Bireysel hak ve sorumluluklara,
seçme özgürlüğü kavramına, özgürlük ve eşitlik ideallerine değer verir üstte tutar. Liberal
hümanizmin bu özellikleri Batı dünyasında genellikle sorgusuz sualsiz iyinin gücü ve ‘medeni bir toplumun’ kaçınılmaz ve doğal özellikleri olarak görülür. Özgürce seçebilecek olan,
özgür ve eşit yaşamak isteyen, kişinin kendisidir. Bireyin tercihlerini yapabilmesi, haklarına
sahip olabilmesi vs. için liberal hümanist politik sistem rasyonel işlemeli ve bağımsız olmalıdır.
İşte ana akım geleneksel sosyal psikolojik araştırmaların çok büyük bir kısmının
inceleme konusu edindiği birey, liberal hümanist ideolojinin karakterize ettiği bu bireydir
(Henriques ve ark. 1998). Liberal hümanist ideolojiyi anlamak için Callaghan ve Lazard

(2011) bu ideolojinin temel kurallarından birini, seçme özgürlüğü kuralını örnek verir. Özgür seçim ya da seçme özgürlüğü demek seçme işinin serbest olduğunu iddia etmektir. Gerçekten öyle midir? Kişi seçmekte özgür müdür? ya da daha doğru bir ifade ile kişi serbestçe
seçimini yapabilir mi? Kahvaltıda hangi tip peyniri yiyeceğiniz ya da işte latte mi cappucino
mu yoksa sade Türk kahvesi mi içmeyi tercih ettiğinizden, yaşadığınız ülkeyi, sevgilinizi ya
da politik görüşünüzü seçme tercihinize kadar hiçbiri sizin serbest ya da özgür seçiminiz
değildir, sosyal ya da başka faktörlerin dayatması da değildir. Aksine yaptığımız tercihler
sosyal, ekonomik, siyasi ve diğer başka bağlamsal kaygılarla hem mümkün kılınır ve de
sınırlandırılır. Şöyle ki; sözgelimi hangi kahveyi tercih ediyor oluşunuz ulaşabildiğiniz ve
ulaşabildiğiniz için fark edebildiğiniz kahve çeşitleriyle ve bunların kaynaklarıyla, toplumsal cinsiyetinizle (toplumunuzda sert kahveyi kimler, yumuşak kahveyi kimler tercih eder!),
ikâmet ettiğiniz (büyük küçük şehir, kasaba, köy gibi) ve de oturduğunuz mekânda hangi tip
cafelerin olduğuyla, içtiğiniz kahve çeşidinin Türkiye’ye ithalinde sorun olup olmaması ya
da dolayısıyla pahalı veya daha ucuz olmasıyla biçimlenip şekil alır. Dolayısıyla mutlaka
Türk kahvesi içmeye mecbur bırakılmıyorsunuz ama içtiğiniz kahve türünü seçmekte de
sonsuz bir özgürlüğünüz yok.
Serbest ya da özgürce seçme kuralını daha karmaşık ve tartışmaya açık, sosyal bir
konu üzerinden de düşünmek mümkün. Ama tercihinizi özgürce yaptığınızdan emin olduğunuz kahve tercihinizin bile bütünüyle sizin tarafınızdan belirlenmemesi; tercihinizin muhakkak addettiğiniz serbest seçiminizin bir neticesi olduğuna olan inancınız, ideolojinin her
gün yaptığı işlerden sadece biridir. İçinde yaşadığınız kültürün muhakkak addettiği yönler
(tercihinizi özgürce yapabildiğiniz inancı ya da yapamadığınız inancı) insanın kimliği üzerinde insanlar arası ilişkiler üzerinde çıkarımlara sahiptir. Liberal ideoloji özellikle de seçme
özgürlüğü (ister kahve çeşidi olsun ister örtünme tercihiniz ister cinsel tercihiniz) kavramı,
toplum içinde insanların benlik duygularını ve algılarını inşa edişlerine dahil edilmiştir (sözgelimi modern bir kadın olarak tercihlerini ve kararlarını kendisinin verebilmesi gerektiğine
duyduğu inanç gibi). Sosyal psikolojinin artık araştırmalarını bireyin bu ideolojik doğasını
görecek ve önemseyecek şekilde düzenlemesi gerekmektedir.

14.3. Irkçı Ayırımcı Bilgi
Geçen bölümlerden birinde sosyal psikolojinin ırkla ilgili duruşu hakkında ve bu
duruşu ile ilgili bazı meselelerden bahsetmiştim. Bu meselelerden biri özellikle önemlidir;
sosyal psikoloji alanda ırkçı davranışla ilgili çalışmalar yaparken ırkçı kimliklerin kurulduğu
sosyal bağlamı ve bu bağlamın karmaşıklığını ya savsaklar ya da açıkça dikkate almaz. Irk
ve ırkçılıkla ilgili anlayışı bilişsel düzlemde kurgulanır. Gruplar arası davranış ve ilişkiler
ile ilgili çalışmalarda grup ve gruplar çoğu zaman bulundukları ortamdan ve bağlamdan görece soyutlanmış halde ele alınır. Dolayısıyla gruplar arası ayırımcılık ve de ırkçılık sosyal
bağlamı oluşturan yerel, ulusal ve küresel siyasetten ayrı bir şey olarak anlaşılır. Halbuki
her türlü ayırımcı davranışın özellikle de ırkçı davranış herşeyden önce, kendisini kurgulayan sosyal, siyasi ve ekonomik şartlara derinden bağlıdır.

Genelinde psikolojinin konumuz itibarı ile sosyal psikolojinin kendisinin ırkçı bir
konumdan ırkçı, ayırımcı bilgileri açık ya da gizil bir şekilde ürettiğine bu kitabın bazı yerlerinde değinmiştim. Şimdi bu meseleyi daha ayrıntılı bir şekilde alıp gözler önüne sermek
istiyorum.
Ana akım sosyal psikolojinin insana ve hakkındaki bilgiye ulaşmadaki önyargılı
duruşu ve açıklamaları, akademi içinde özellikle Batı’da, uzun zamandır konuşulmakta ve
bir çeşit saldırı altında tek tek ortaya konmaktadır. Bunun en bilineni ve en çok konuşulanı
1970’lere kadar kadınların tüm araştırma düzeneklerinin ve araştırma problemlerinin dışında tutulması meselesidir. Bu çalışmalarda kadınlar her zaman erkeklere göre değerlendirilmiş ya da erkeğe göre kadın oldukları için erkek deneklerden farklılık gösteren bağımlı
değişken muamelesi görmüşlerdir. Kısacası kadınlar sanki ‘zaten olmayanlardır’ . Asch’in
deneyleri, Şerif’in alan deneyleri ya da Milgram’ın otoriteye itaat deneylerini hatırlayın, gidin araştırma düzeneklerinde deney gruplarını kimlerden oluşturduklarını okuyun. Ya da
size daha da şaşırtıcı bir örnek verelim (Stainton Rogers, 2003) MMPI testinin (Minnesota
Multiphasic Personality Inventory) sadece erkeklerin verdikleri cevaplarla geliştirildiğini
biliyor muydunuz? Bu testin bir de erkeksilik ve kadınsılığı ölçen alt testleri var. Bu iki
kutubun geçerliliği ise en tuhaf olanı da budur; kadınların ve erkeklerin verdikleri cevaplarının mukayese edilmesiyle sağlanmamıştır. Testin geçerliliği; büyük bir heteroseksüel erkek asker grubundan (kutbun ‘erkek’ ucunu tespit etmek için) alınan cevaplarla 13 gay kişiden (kutbun ‘kadın’ ucunu tespit etmek için) alınan cevapların zıtlaştırılmasıyla elde edilmiştir!!!
Bir başka nokta ise sosyal yoksunluğa ve eşitsizliğe kaba bir değişken muamelesi
çekerek görüntüyü değiştirmesidir ki biraz önce bundan başka bir başlık altında bahsetmiştim. Hem kendi kültürü içinde hem de batı dışı ülkelerde (ki bizzat o ülkenin kendi araştırmacılarının eliyle) kendi liberal, ‘orta sınıf değerleriyle’ hareket ederek buna uymayan insanlara ve gruplara olan akıl almaz önyargılı tutumlar sergilemekte ve anlamlandırmaktadır.
Sözgelimi kontrol odağı ya da öğrenilmiş çaresizlik ile ilgili model ve açıklamaları, araştırma sonuçları bir zamanlar bizim ülkemizde de kendimizi açıklamakta yaygın destek buluyordu. Sadece bu konuda yapılmış araştırma örneklerine ulaşmanız bile (ki Türkçe çok
yayın var) manzaranın içler acısı halini önünüze serecektir.

14.4. ve Türkiye…
Coğrafyanın bu yakasında biz psikologlar tüm alanlarda diğer sosyal bilimciler gibi
sorularımızı araştırma düzenlerimizi batılı meslektaşlarımız gibi kartezyen temelli paradigma ve epistemoloji ile kurup sorduk. Batılı düşünce ve bilginin ürettiği ve içinde yaşadığı
özne/ kimlik ve gerçeklik bilgisini buraya ‘evrensel bilgi’ adına taşıdık ve taşımaktayız. Ortaya çıkan farklı ve değişik sonuçları kültür farkına bağlamaktayız. Kendi yerli modellerimizi bu ‘evrensel psikoloji bilgisinin’ kavramlaştırmaları üzerine inşa etmekteyiz. Toplanan
veriler, getirilen açıklamalar ve düzenlenen uygulamalar özünde evrensel kabul edilen temel
psikolojik varsayımları kullanmaktadır. Bu durum postmodernist esaslı, dil etkileşimi odaklı

yeni bilgi epistemolojileri ile kalkıştığımız sorgulamalar ve düzenlediğimiz araştırmalar için
de devam etmektedir. Yeni paradigmaların bilgi yapılarını da yerel bilgiye ulaşmada yöntem olarak kullanmaktayız.
Çeşitli kereler tartıştığım üzere (Arkonaç, 2004a/2015,2004b; 2006; 2008c; 2009,
2011; 2015) Türkiye’de psikolojik kavramlaştırmalar ve bilgiler çoğu zaman sadece kültürel
farklar başlığı altında düşünülmektedir. Bir başka ifade ile yerel bilgi batı dışına ait bir tanım
olmakta, batılının bilgisi ise kendi dışındaki kültürlere esas teşkil etmektedir. Psikoloji bilgisinin halihazırda yerele ait bilgi olduğunun farkında değiliz. Psikolojik bilginin yerel olması gibi çok önemli bir meselemiz var. Özellikle Türkiye’de psikolojinin ve tabii ki sosyal
psikolojinin modernist ana akım öğretisine takılıp kaldığımızdan, bilimsel bilginin tıpkı diğer bilgiler gibi üretildiği yörenin yaşantılarından, sorgulamalarından doğan, gelişen yerel
bir bilgi olduğunu görmezlikten geliyoruz. Bunun yerine modernist kartezyen gözlüklerin
işaret ettiği kavramlar ve modellerle kendi insanımızı seyretmekte, onu evde okulda iş yerinde kamusal alanda özel alanda, belli bir tip insan kimliğine dönüştürmekteyiz. Halbuki
bu arada bu insanın kendi yerel yaşantısını, tasavvurlarını, doğurduğu anlamları, problemlerini, problemlerine bulduğu /bulamadığı çözümleri, dönüştürdüğü alanlarını görmezlikten
geliyor, es geçiyor ve kendi ellerimizle sömürgeleştiriyoruz (Shotter, 2004/2015; Arkonaç,2015).
Burada kast ettiğim, yerelin bilgisini esas almak ya da bir diğer yerelin bilgisi ile
karşılaştırmak, kıyaslamak veya farkını ortaya koymak değildir. Bu noktada kültür psikolojisi, ya da kültürler arası psikoloji de soruna bir açıklık getirmemektedir. Bu durum bu coğrafya için olduğu kadar Hindistan ya da Çin veya Afrika ülkeleri için de geçerlidir. Bu coğrafyalardaki insanların kendilerini ve içinde kendilerini yaşantıladıkları dünyaya dair tasavvurlarını, bir ‘kültür’ kavramlaştırması zemininde ele alıp açıklamaya çalışmak, en başta
bizi zaten epistemolojik bir yanılgıya götürmektedir. Çünkü bu alanda ya da genel ana akım
psikoloji çerçevesinde yapılacak çalışmaların, elde edilen verilerin anlamlandırılacağı zeminin bilgisi, batılı yerelin bilgisi üzerine kuruludur. İçinde yaşadığımız coğrafyada ise batıdan
farklı bir dünya-insan kavramlaştırması olduğunu görmemek mümkün değil.
Bir diğer nokta ise yine bizzat benim Türkiyeli meslektaşlarımda seyrettiğim, araştırma problem ve düzeneklerini kurarken kendilerini yerleştirdikleri konumdur. Araştırmalarında çoğu zaman Anadolu’nun ve Rumeli’nin etnik kimliklerini, dillerini ve yaşantılarını
çoğu zaman dikkate almamaları ya da göç sonucu karşılaştıkları durumlar üzerinden ele almalarıdır. Kısacası Anadolu’nun ve Rumeli’nin kimlik ve yaşantıları, yerli psikologlarımızın kimliklerinden ve yaşantılarından ayrıca psikolojinin kendi liberal değerlerinden sapma
ya da varyant olarak görülmektedir. Sözgelimi dil gelişiminde ana dili Kürtçe olan
çoçuklarla (ya da Arapça olan veya Lazca olan vs.) ana dili Türkçe olan çoçuklar karşılaştıkları sosyalleşme formları içinde dilllerindeki kavramlaştırma becerileri kendi başlarına
ele alınmamaktadır. İlkokul çocuklarında kullanılan kelime sayısı ve niteliklerini bizzat
sanki doğrudan herkesin Türkçe konuştuğu ya da Türkçe dünyasının içine doğduğu gizil
ama baskın varsayımı ile hareket ederek inceleyen meslektaşlarımla karşı karşıyayım. Ya

da sözgelimi çoçuk yetiştirme tarzlarını gelişim modellerine göre değerlendirmeye alırken,
geliştirdiği soru varakalarını araya çevirmen koyarak katılımcıya doldurtan ama soruların
kendisini değiştirmeye gerek duymayan meslektaşlarımın hem psikolojik bilgi zihniyeti ile
hem de kendi hegemonik kimliklerini uygulayışlarıyla karşı karşıyayım.
Sadece Türkçe konuşanları esas alan araştırmalar halen tüm alanı temsil etmekte
buna karşın Kürtçe, Arapça, ya da diğer Anadolu, Rumeli dillerini konuşanları araştıran
araştırmalar yapılmamakta ya da o dili konuşan genç meslektaşlar fırsatı yakaladıklarında
araştırmalar yürütmektedirler, ortak çalışma teşebbüsleri varsa da (sözgelimi Istanbul Üniversitesi psikoloji bölümü sosyal psikoloji ana bilim dalındaki çalışmalar) çok azdır.
Callaghan ve Lazard (2011) kendi ülkesindeki insanların telaffuz edilmeyen, görünür olmayan hükümran (hegemonik) beyazlıktan muzdarip olduğunu söyler. Hem araştırmaların bunu araştırma düzenlerine taşımadığından hem de araştırmacıların kendisinin bu
değerlerle nitelendiğinden bahseder. Bizde de benzer bir durum yaşanıyor: psikolojinin her
dalında, araştırmalarımızı ve araştırmacılarımızı niteleyen görünmez, tarif edici, belirleyici
normatif olanı işaretleyen baskın bir ‘Türklük’ var. Halbuki yapılması gereken tek şey sadece geriye yaslanıp insanları ve de tabii araştırmacı olarak kendimizi sosyal, siyasi ve tarihsel geçmişimizle etkileşimlerimizi daha karmaşık düzeyde anlamaya başlamaktır.
Bu durum aynı şekilde Türkiye’de araştırmacıların ister sosyal psikoloji ister psikolojinin diğer alanlarından araştırmacılar olsun, kırsal şehirli ayırımını mutlak bir ayırım
üzerinden ve ideolojik, sosyal bağlamından sıyrık vaziyette ele almalarında da devam eder.
Kırsal, şehirli ya da sosyo ekonomik katmanlar ki ne kast edildiği çoğu zaman psikolojik
araştırmalarda belirgin değildir, Amerikalı ya da Batılı karşılıkları üzerinden tarif edilmekte
sonra değerlendirmeye alınmakta ve açıklanmaktadır. Yanısıra şehirli kırsal ve veya ekonomik statü farklılığından ne anlaşılacağı hem batılı bilgi içinde hem de özellikle sosyal ilişki
ve yapılarının hızla dönüştüğü coğrafyamızda dikkate alınmamakta, araştırma projelerine
dahil edilmemektedir. Bu durum özellikle sebep yükleme, tutumlar ya da stereotipik düşünce, grup davranışları gibi konularda bilişsel temelli düşünen yani zihinlerdeki algısal
kurguyu esas alan bilim adamlarımızda yaygın görülmektedir. Bu faktörler fenomenin bütününde sadece bağımlı değişken olarak esas olanı etkileyenler olarak tarif edilmektedir.
Sözgelimi eğitim ve gelinen sosyal ekonomik sınıf psikoloji araştırmalarında sabit
tutulur yani kişinin sahip olduğu bir özellik olarak araştırmaya sokulur. Özellikle sosyo ekonomik sınıfın zaman içinde ve bağlama göre anlamının değişeceği dikkate alınmaz. Bu durum özellikle yukarı doğru sosyal hareketliliğin bize göre çok daha az yaşandığı Batı için
kritik bir anlama sahip olsa gerektir. Genelinde ne olduğu size şöyle bir örnekle açıklamaya
çalışayım: Eğitimin kimlik üzerindeki etkisi büyüktür. Bir sınıf atlama değişkeni olarak bakabiliriz. Şöyle ki sözgelimi işçi sınıfından gelen batılı genç bir üniversite öğrencisi için
üniversite eğitimi almak orta sınıfa dair kültürünün pratiklerine ve doğrularına geçmek demektir. Biz de benzeri yaşanır. Çoğunuz ailelerimizin üniversite mezunu olan ya da olacak

ilk kuşağısınız. Hey (2003) daha düşük ekonomik geliri olan ailelerden gelen bireylerin akademik yaşantıya geçişlerinin, onlarda bir çeşit kimlik çatışması yaşattığını söyler. Bir taraftan geldikleri konum ve vaat ettiklerinin olumlu yönlerini yaşarken diğer taraftan sınıf rekabeti ile savaşmaya mecbur hissederler. Eğitim almakla birleştirilen statü yükselmesi arkada
bırakılan eski konum ve değerler hepsi birlikte yoğun bir şekilde çoğu zaman değiştirilemez
şekilde yara alır. Dolayısıyla sosyal hareketliliğin son derece hızlı ve çok olduğu ülkemizde
sosyo ekonomik statü ve eğitim düzeyini basit bir bağımsız değişken düzeyine indirgemek
ya da yaşantısını basit bir bireysel farklılık üzerinden değerlendirmek meselenin birbirine
örülü karmaşık dokusunu anlamadan hareket etmemize yol açacaktır. tıpkı burayı batılı bilgiye göre biçimlendirmemiz gibi

Uygulamalar
Sosyal psikolojik bilgimiz ne kadar sosyal ve yerel?
Bu kitapta yer alan tüm bölümleri gözden geçirin ve baştaki giriş, tarihçe ve yöntemlerin tanıtıldığı bölümlerin dışında kalan bölümlerden birini seçin ve iyice tekrar okuyun.
Bu esnada aşağıdaki soruların üzerinden geçin ve üzerlerinde düşünün.
• Bölümde aktarılan teorik bakış açıları ve araştırma çalışmaları kendi kültürel konumunu, siyasi ve sosyo ekonomik kuşatmasını ne kadar açık kılabilmektedir?
• Aşağıdaki meseleler etrafında ne kadar dolanmakta ve ne derece meseleleri açık
kılmaktadır?
• sosyo-ekonomik statüyü nereye kadar ne şekilde ele almaktadır?
• cinsellikleri nereye kadar ne şekilde ele almaktadır?
• etnik kimlikleri nereye kadar ne şekilde ele almaktadır?
• kültürü nereye kadar ne şekilde ele almaktadır?
• yerli çalışmaları nereye kadar ne şekilde ele almaktadır?
• yerli tekrar çalışmaları ele alıyor mu? (aslında var mı?)
• yerel ve özgün modelleme örnekleri veriyor mu? (aslında var mı)
• politik ideolojiyi nereye kadar ne şekilde ele almaktadır?
• yerele ve yerli çalışmalarda politik ideoloji ele alınmış mı? nereye kadar
?
• Bu meseleleri ele almamış olması ya da okuduğunuz bu bölümde eksik olması
konuyla ilgisiz olmasından mı kaynaklanıyor?
• Eğer konuyla ilgili oldukları halde bölümde değinilmemişler ise sizce bu eksikliğin ne gibi neticeleri var? neleri belirsiz bırakmaktadır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Biz sosyal psikologlar sık sık insanların yapıp ettiklerinin sosyal bağlamını gözden kaçırabilmekteyiz.
• İnsan her zaman ve halihazırda sosyaldir. Sosyal kişisel olanı kurandır, bizim
kim olduğumuzu inşa eder, kimliklerimizin ve ilişkilerimizin nasıl şekilleneceğini karmaşık bir sosyal etkileşimler ağı yoluyla kuruluşunu inşa edendir.
• Sosyal psikolojide araştırmalar analizlerinde siyasi, kültürel ve ekonomik bağlamı çoğu zaman dışarda tutar. Sosyal psikolojinin artık araştırmalarını bireyin bu ideolojik doğasını görecek ve önemseyecek şekilde düzenlemesi gerekmektedir.
• Sosyal psikoloji alanda ırkçı davranışla ilgili çalışmalar yaparken ırkçı kimliklerin kurulduğu sosyal bağlamı ve bu bağlamın karmaşıklığını ya savsaklar ya da açıkça
dikkate almaz.
• Hem kendi kültürü içinde hem de batı dışı ülkelerde (ki bizzat o ülkenin kendi
araştırmacılarının eliyle) kendi liberal, ‘orta sınıf değerleriyle’ hareket ederek buna uymayan insanlara ve gruplara olan akıl almaz önyargılı tutumlar sergilemekte ve anlamlandırmaktadır.

Bölüm Soruları
1. Sosyal psikolojinini sosyalliği sosyal psikolojinin …üzerine ve onun psikolojisine odaklanması sebebiyle sık sık gözardı edilir.
2. Bağlam psikolojide genel olarak nasıl kullanılır?
3. Ana akımda sosyal olanla insanî olan nasıl ele alınır.
4. Callaghan ve Lazard (2011)’a göre sosyal olan nedir?
5. Ana akım geleneksel sosyal psikolojik araştırmaların çok büyük bir kısmının
inceleme konusu edindiği bireyin politik niteliği nedir?
6. Batı kültürünü bireyi de içine alan, geniş sosyal ve politik bağlamını belirleyen
sosyal güçler nelerdir?
7. Ana akım geleneksel sosyal psikolojik araştırmaların çok büyük bir kısmının
inceleme konusu edindiği bireyin sosyal ve politik bağlamı nedir?
8. Toplum içinde insanların benlik duygularını ve algılarını inşa edişlerine dahil
edilen ideoloji ve ilgili kavramı nedir?
9. Ana akım sosyal psikolojinin ayırımcı ırkçı duruşu hakkında neler anlatılabilir?
10. Batılı düşünce ve bilginin ürettiği ve içinde yaşadığı özne/ kimlik ve gerçeklik
bilgisini buraya …… adına taşıdık ve taşımaktayız. Ortaya çıkan farklı ve değişik sonuçları ……. bağlamaktayız.?

Cevaplar
1. Kişi
2. Bağlam psikolojide, genelde davranışı, duyguyu ve kişiliği etkileyen bireye ait
olmayan ‘şeyler’ anlamında kullanılan bir terim
3. Ayrı tutulup bir ikililik bir dikotomi içine yerleştirilir.
4. Sosyal kişisel olanı kurandır, bizim kim olduğumuzu inşa eder, kimliklerimizin
ve ilişkilerimizin nasıl şekilleneceğini karmaşık bir sosyal etkileşimler ağı yoluyla kuruluşunu inşa edendir.
5. Ana akım geleneksel sosyal psikolojik araştırmaların çok büyük bir kısmının inceleme konusu edindiği birey, liberal hümanist ideolojinin karakterize ettiği bu bireydir

6. Kapitalizm ve Liberal Hümanizm
7. Bu bireyi karakterize eden liberal hümanist ideolojidir.
8. Liberal ideoloji özellikle de seçme özgürlüğü kavramı
9. Sosyal yoksunluğa ve eşitsizliğe kaba bir değişken muamelesi çeker. Hem kendi
kültürü içinde hem de batı dışı ülkelerde (ki bizzat o ülkenin kendi araştırmacılarının
eliyle) kendi liberal, ‘orta sınıf değerleriyle’ hareket ederek buna uymayan insanlara ve
gruplara olan akıl almaz önyargılı tutumlar sergilemekte ve anlamlandırmaktadır.
10.

‘evrensel bilgi’…… kültür farkına
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