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Önsöz

Bu kitap, sosyal psikolojiyi tan›t›c› bir nitelik tafl›maktad›r. Bu kitapta sosyal

psikoloji nedir? Sosyal alg›, sosyal bilifl, sosyal etki ve sosyal güç, tutum ve tutum

de¤iflimi, kiflileraras› çekicilik ve yak›n iliflkiler, özgeci davran›fl ve sald›rganl›k ko-

nular› yer almaktad›r. Bu kitapta karfl›laflaca¤›n›z kavramlar, edinece¤iniz bilgi,

kendinizi ve çevrenizi daha farkl› görmenize yard›mc› olacakt›r.

Girifl bölümü konuyla ilgili genel bilgileri vermektedir. Ünite sonunda yaflam›n

içinden bölümlerini okuyup farkl› örnekler gelifltirebilirsiniz. Sözlük anahtar kav-

ramlar›n sizin toplu görmenize, dizin ise istedi¤iniz konu ve kavram›n geçti¤i say-

falar› h›zl› ve kolay bir biçimde bulabilmenize yard›mc› olacakt›r.

Bu kitab›n bu hale geliflmesinde büyük katk›lar› ve yard›mlar› olan Say›n

Yard.Doç.Dr. D. Alper Altunay’a teflekkürü bir borç bilirim. 

Baflar›lar›n›z›n sa¤l›kl› ve mutlulukla geçmesi dile¤iyle.

Editör

Prof.Dr. Sezen Ünlü

Önsöz ix



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
sosyal psikolojiyi tan›mlayabilecek;
sosyal psikolojinin nas›l bir tarihsel geliflim gösterdi¤ini bilecek;
sosyal psikoloji alan›nda kullan›lan araflt›rma yöntemleri neler oldu¤unu s›-
ralayabilecek ve araflt›rma yöntemlerini karfl›laflt›rabileceksiniz. 

‹çindekiler

• Sosyal psikoloji
• Völkerpsikoloji
• Grup zihni
• Sosyal bilifl

• Korelasyon
• Survey
• Laboratuvar deneyi
• Alan deneyi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N

Sosyal Psikoloji-I Sosyal Psikoloji
Nedir?

• G‹R‹fi
• SOSYAL PS‹KOLOJ‹ NED‹R?
• SOSYAL PS‹KOLOJ‹N‹N KISA 

TAR‹H‹
• SOSYAL PS‹KOLOJ‹DE ARAfiTIRMA

YÖNTEMLER‹

1
SOSYAL PS‹KOLOJ‹-1



G‹R‹fi
Kuflkusuz her bilim dal› insan› ve insan›n içinde yaflad›¤› dünyay› anlamaya ve
aç›klamaya çal›fl›r ve her bilim dal› yaflam›m›z›n bir yönüyle ilgilidir. Örne¤in bu
gezegen üzerinde yaflayanlar olarak, sözgelimi biyoloji hepimizi ilgilendirir. Ancak
yine de hepimizin biyoloji bilgisine sahip olmam›z gerekli de¤ildir. Oysa, insan
olarak varl›¤›m›z› sürdürebilmemiz için, insan iliflkilerinde neler olup bitti¤i hak-
k›nda her birimizin bir fikri, her birimizin kendince birtak›m aç›klamalar› olmas›
gereklidir. Örne¤in, bu gezegende yaflayan herkesin, çevresindeki di¤er insanla-
r›n, kendisini neden sevdi¤ine ya da sevmedi¤ine dair, ne kadar basit ya da kar-
mafl›k olursa olsun, bir aç›klamas› vard›r. O halde, psikolog olsun ya da olmas›n
tam da her insan› ilgilendiren bu tür konular› çal›flt›¤› için sosyal psikoloji, temel
bir çal›flma alan›d›r (McGarty ve Haslam, 1997: 2-3). 

SOSYAL PS‹KOLOJ‹ NED‹R?
“Sosyal psikoloji nedir” sorusuna kesin ve tam olarak verilebilecek bir yan›t yok-
tur. Bu, disiplinin alan›n›n çok genifl olmas› ve çok farkl› araflt›rma geleneklerinin
bulunmas›yla ilgili bir durum olarak görülebilir. Di¤er yandan, Augostinos, Walker
ve Donaghue (2006), bu tan›mlama sorununu, sosyal psikolojinin yeterince olgun-
laflmam›fl bir disiplin olmas›na ba¤larlar. Onlara göre, tarihsel olarak sosyal psiko-
loji, psikoloji ve sosyolojinin çocu¤udur ama ikisine de benzemeyen, kendine ait
kimlik kurmaya çal›flan bir disiplindir. Günümüzdeki sosyal psikoloji de pek çok
farkl› kimlik alternatifini deneyerek, kendine kimlik arayan bir ergen görünümün-
dedir. Yazarlar, sosyal psikolojideki bu ço¤ullu¤un kötü bir durum de¤il, tam ter-
sine bir erdem oldu¤unu düflünmektedirler. Ancak hemen belirtmek gerekir ki,
sosyal psikolojinin bu ço¤ullu¤u ve farkl›l›¤› daima sorunsuz de¤ildir. Birbiriyle z›t
varsay›mlar› olan, dolay›s›yla yan yan gelemeyecek yaklafl›mlar mevcuttur. Yazar-
lara göre, gelecekte, belki bu ço¤ul kimliklerden tek bir kimli¤e geçilen ya da bel-
ki de farkl› ama yan yana durulabilecek bir süreç yaflanacakt›r.

Sosyal psikologlar›n ço¤u sosyal psikolojiyi, psikolojinin bir altdal› olarak gör-
mektedir. Böyle oldu¤u için de, zihinsel yaflam›n, sosyal etkileflim ve daha genel
olarak sosyal olgularla ilgili taraflar›n›n sosyal psikolojiyi oluflturdu¤unu ileri sürer-
ler (McGarty ve Haslam, 1997). Sosyal psikolojinin tarihçesinde de görülece¤i gi-
bi, sosyologlar›n tan›mlad›¤› bir sosyal psikoloji ve psikologlar›n tan›mlad›¤› bir
sosyal psikoloji vard›r: Sosyolojik sosyal psikoloji ve psikolojik sosyal psikoloji. Bu
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kitapta psikolojik sosyal psikoloji görüfllerine yer verilecektir. Sosyal psikolojiyi
psikolojinin alt dal› olarak gören sosyal psikologlar›n birço¤u ünlü sosyal psikolog
Gordon W. Allport’un yapt›¤› sosyal psikoloji tan›m›n› kabul ederler: “Sosyal psi-
koloji bireylerin, davran›fl, duygu ve düflüncelerinin baflkalar›n›n gerçek, hayal edi-
len veya ima edilen varl›¤›ndan nas›l etkilendi¤inin bilimsel yollarla araflt›r›lmas›-
d›r (akt. Hogg ve Vaughan, 1995: 1)”. Bu tan›m, sosyal psikolojinin temel olarak
sosyal etki çal›flmas› oldu¤u fikrine dayan›r. Sosyal etki, insanlar aras›ndaki etkile-
flimlerin, insanlar›n düflünce ve davran›fllar›n› etkilemesi olarak anlafl›ld›¤›nda, sos-
yal psikolojinin ikna, tutum de¤iflimi ve uyma davran›fl› gibi büyük bir alan›n› kap-
samaktad›r. McGarty ve Haslam (1997), sosyal psikolojinin, sosyal etkiden baflka
sosyal alg› ve sosyal etkileflim olmak üzere iki büyük alan›n›n daha oldu¤unu be-
lirtmektedirler. Ancak bunu söylerken, bunlar›n üç ayr› alan de¤il, tam tersine ka-
ç›n›lmaz biçimde birbirlerine ba¤l› çal›flma alanlar› oldu¤unu vurgulamaktad›rlar
(McGarty ve Haslam, 1997: 6-7). Sosyal alg› ve sosyal yarg› alan›, di¤er sosyal nes-
neleri (insanlar ve insanlarla iliflkili fleyler) nas›l gördü¤ümüzle ilgilenir. Sosyal et-
kileflim alan› sosyal davran›flla, yani iflbirli¤i ve çat›flma, kiflileraras› iliflkiler gibi in-
sanlarla iliflkili davran›fl› kapsar. Sosyal etkinin ise bu alanlarla iliflkisi iki yönlüdür;
hem sosyal davran›fl hem sosyal alg› alan›ndaki sosyal etkiden söz edilebilir. Do-
lay›s›yla sosyal psikoloji, bu birbirine ba¤l› üç alan›n toplam› olarak tan›mlanabilir.

Sosyal psikolojinin tan›mlanma zorlu¤unun bir di¤er önemli nedeni de, sosyal
psikolojinin bafl›ndaki “sosyal” s›fat›n›n pek çok sosyal psikolog taraf›ndan farkl›
anlafl›lmas›d›r. “Sosyal”, kimi sosyal psikologlarca “insanlar aras›ndaki etkileflim”
anlam›nda, kimilerince “toplum ya da kültür” anlam›nda kullan›l›rken, di¤er baz›-
lar› da “çok say›da insan› ilgilendiren problemler”le iliflkili olarak ya da “birden faz-
la insan› içeren” bir anlamda kullan›lmaktad›r (McGarty ve Haslam, 1997: 7). Bu
farkl› kullan›mlar sosyal psikolojinin tan›mlar›na yans›maktad›r. Sosyal ba¤lam› kri-
tik önemde görenler, tan›mda sosyal olan› öne ç›kar›rlarken, sosyal ba¤lama bu
kadar önem atfetmeyenler, tan›mda bunu ikincillefltirmektedirler. “Sosyal”in farkl›
kullan›mlar› alt›nda yatan temel gerilimin, asl›nda sosyal psikolojinin do¤umundan
itibaren, birey ve toplumun birbirinden ayr› iki yap› olup olmad›¤› ve bu ikisi ara-
s›ndaki iliflkinin nas›l kurulmas› gerekti¤ine dair tart›flmalar oldu¤u ileri sürülebilir.
Baz› sosyal psikologlara göre, bireyi toplumdan ay›rmak zordur ve hatta böyle bir
ayr›m yapmak zoraki, yapay bir fleydir. Çünkü birey, sosyal dünya ile pek çok yol-
la ve çeflitli düzeylerde sürekli bir iliflki içindedir (Gough ve Mcfadden, 2001). 

Sosyal psikolojiyi tan›mlama zorluklar›n›n nedenlerini böylece aç›klad›ktan
sonra, hala “sosyal psikoloji nedir” sorusuna verilebilecek tek cümlelik yan›tlar ol-
dukça çeflitli olabilir. Yukar›da verilen Allport’un tan›m›n›n yan›s›ra, flu tür tan›m-
lar s›ralanabilir:

• “Sosyal psikoloji, insanlar›n di¤er insanlar hakk›nda nas›l düflündüklerinin,
onlar› nas›l etkilediklerinin ve onlarla nas›l iliflki kurduklar›n›n bilimsel bir
biçimde çal›fl›lmas›d›r” (Taylor, Peplau ve Sears, 2000: 3).

• “Sosyal psikoloji, sosyal ve kültürel ortamdaki birey davran›fl›n›n özellikleri-
nin ve nedenlerinin bilimsel bir biçimde incelenmesidir” (Akt. Ka¤›tç›bafl›,
1999: 19).

• Sosyal psikoloji insan etkileflimlerini ve bu etkileflimlerin psikolojik temelle-
rini sistematik olarak inceleyen bir disiplindir” (Bilgin, 2000: 2).

Tan›mlama zorlu¤unu aflmak için, baz›lar› sosyal psikolojiyi pratik bir biçimde
“sosyal psikologlar›n u¤raflt›¤› fley” olarak tan›mlamaktad›r. Modern sosyal psiko-
loglar›n u¤raflt›¤› “fleyler” genel olarak flunlard›r: Gruba uyma davran›fl›, ikna, güç,

4 Sosyal  Psiko lo j i -1

Gordon W. Allport



sosyal etki, itaat, önyarg›, önyarg›n›n azalt›lmas›, ayr›mc›l›k, kal›pyarg›lar, sosyal
bilifl ve sosyal alg›, sosyal kategoriler, sald›rganl›k, özgeci davran›fl, kifliler aras› çe-
kicilik, tutumlar ve tutum de¤iflimi, iletiflim, izlenim oluflturma, küçük gruplar, li-
derlik, kitle davran›fl›, gruplar aras› iliflkiler.

Sosyal psikolojiyi tan›mlaman›n neden zor oldu¤u ve bugün ulaflt›¤› konuma
nas›l geldi¤ini anlaman›n en iyi yolu sosyal psikoloji disiplinin geçirdi¤i tarihsel
aflamalara bakmakt›r. 

Sizce sosyal psikolojiyi tan›mlama zorlu¤u sadece sosyal psikolojiye özgü bir durum ola-
rak görülebilir mi? E¤er görülemezse, sosyal bilimleri tan›mlaman›n neden zor oldu¤unu
yorumlay›n›z. 

SOSYAL PS‹KOLOJ‹N‹N KISA TAR‹H‹
Modern sosyal psikoloji, 20. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren ABD’de varl›k göstermifl ve
yaklafl›k olarak 1960’lar›n sonlar›na kadar da bu durum devam etmifltir. 1960’lar›n
sonlar› ve 1970’lerin bafl›ndan itibaren Avrupal› sosyal psikoloji denilebilecek ge-
lene¤i oluflturan kuram ve araflt›rmalar ortaya ç›km›flt›r. Günümüzde dünyan›n her
yerinde sosyal psikoloji mevcut olsa da, büyük ölçüde ABD ve Avrupa (Avustral-
ya, Yeni Zelanda ve Kanada da eklenebilir) merkezli bir sosyal psikolojinin a¤›r
bast›¤› söylenebilir. 

Sosyal Psikolojinin Avrupadaki Kökleri
Modern sosyal psikolojinin kökleri 19. yüzy›lda Avrupa’da ortaya ç›kan iki entelek-
tüel ak›ma kadar geri götürülebilir: Völkerpsikoloji ve kitle psikolojisi. Alman-
ca bir terim olan Völkerpsikoloji (Völkerpsychologie), “halk psikolojisi” olarak ter-
cüme edilebilirse de “s›radan insan psikolojisi” ne daha yak›nd›r. Gene de Türkçe-
de kollektif psikoloji/kültürel psikoloji olarak anlafl›labilir. Psikolojinin de kurucu
babas› olarak kabul edilen Wilhelm Wundt taraf›ndan gelifltirilen Völkerpsikoloji,
belirli bir sosyal gruba ait olan insanlar›n bireysel de¤il kollektif bir biçimde düflün-
me e¤iliminde olduklar›n› ileri sürer; bu insanlar ayn› görüfl ve inançlar› tafl›rlar ve
ayn› de¤erleri paylafl›rlar. Völkerpsikoloji de di¤er tüm psikolojik ak›mlar gibi, için-
de bulunulan zaman ve sosyal ba¤lam›n bir ürünüdür. Bu yaklafl›m›n ortaya ç›k›fl›,
çok say›da küçük prensli¤in bir araya gelerek tek bir Alman devletinin oluflturul-
mas› süreci ile yak›ndan ilgilidir; yani, temel olarak özgün bir Alman karakterinin
ne oldu¤u sorusunu yan›tlamak üzere gelifltirilmifltir. Daha sonraki sosyal psikolog-
lar Völkerpsikolojiye ilgi göstermemifllerdir, ancak son zamanlarda yeniden hat›r-
lanmaya bafllad›¤› söylenebilir (McGarty ve Haslam, 1997; Stainton Rogers, 2003).

Sosyal psikolojinin Avrupadaki di¤er kökü olan kitle psikolojisi, sosyal psiko-
loji disiplininde Völkerpsikolojiden daha uzun süreli etkiler yaratm›flt›r. Genifl kit-
lelerin neden, nas›l ve ne zaman birlikte davrand›¤›n› anlamak için gelifltirilen kit-
le psikolojisi yaklafl›m›n›n önde gelen temsilcisi Frans›z kuramc› Gustave Le Bon’dur
ve 1895’de Kitle Psikolojisi adl› bir kitap yay›nlam›flt›r. Kitle psikolojisi yaklafl›m› da
zaman›n›n sosyal ve politik iklimini yans›t›r; Avrupada’ki sosyal ayaklanmalar›n
gözlemine dayan›larak gelifltirilmifltir.

Kitle psikolojisinin temel fikri “grup zihni”dir. Kitle ve gruplar›n yaflayan bir
organizmaya benzetildi¤i bu yaklafl›ma göre, kitle ve gruplar›n kendine özgü dü-
flünsel özellikleri, yani “zihni” vard›r. Genel olarak ifade edilecek olursa, kitleye gi-
ren bireyler, yaln›zken olduklar›ndan farkl› bir biçimde düflünürler, hissederler ve
davran›rlar (McGarty ve Haslam, 1997: 8). Kitleler, bireyden farkl› olarak, ilkel ve
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daha düflük entelektüel ve ahlaki düzlemde davran›fl gösterirler. Özellikle Le Bon
için kitleler ç›lg›n ve vahflidir. Özetle grup zihni yaklafl›m›, kitle ve grup davran›fl›-
n›n bireysel davran›fltan farkl› oldu¤unu ileri sürer. 

Modern Sosyal Psikoloji
Bilimsel disiplinlerin tarih yaz›m›nda her zaman bafllang›ç noktas› olarak belirli ki-
fli ve/veya geliflmelere referans verilir. Modern sosyal psikolojinin do¤uflunda da
böyle iki olaydan söz edilebilir: biri sosyal psikolojik nitelikte görülen bir deney ve
di¤eri, sosyal psikoloji ders kitaplar›n›n yay›nlanmas›d›r. Modern sosyal psikoloji
deneysel yönteme a¤›rl›k veren bir bilim dal›d›r. 19. yüzy›l›n sonlar›nda Triplett ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen deney, sosyal psikolojinin ilk deneyi kabul edilir ve bu
deney, daha sonradan deneysel yöntemin kazand›¤› önem yüzünden tarihsel bir
bafllang›ç olarak nitelendirilir. Triplett, bisiklet kullanan insanlar›n yar›flta olmasa-
lar bile baflka bisikletlilerin varl›¤›nda, tek bafllar›na oldu¤u duruma göre daha h›z-
l› bisiklet sürdüklerini gözlemifl ve bu gözlemini laboratuvarda test etmifltir. Sonuç-
lar çok kesin olmasa da, sosyal psikoloji kitaplar›nda yeniden yaz›la yaz›la, dene-
yin, baflkalar›n›n varl›¤›n›n performans› artt›rd›¤›na destek verdi¤i iddia edilmifltir.
Bu konu, daha sonralar› sosyal psikolojide sosyal h›zland›rma ad› verilen deney-
sel çal›flmalarla devam etmifltir (McGarty ve Haslam, 1997; Stainton Rogers, 2003).

Modern sosyal psikolojide tarihsel bafllang›ç niteli¤indeki di¤er geliflme de
1908 y›l›nda birbirinden habersiz olarak sosyal psikoloji bafll›kl› iki ders kitab› ya-
y›nlanm›fl olmas›d›r. Biri psikoloji gelene¤inden McDougall, di¤eri ise sosyoloji ge-
lene¤inden gelen Ross taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Asl›nda bu geliflme, sosyal psikoloji
tarihindeki psikolojik sosyal psikoloji ve sosyolojik sosyal psikoloji ayr›m›na iflaret
eder. Ancak dünyada daha yayg›n olan gelenek psikolojik sosyal psikolojidir ve
bundan sonra burada ele al›nacak tarihsel olaylar bu gelene¤e aittir. Psikolojik sos-
yal psikolojinin temsilcisi olarak McDougall, tüm görüflünü içgüdü kavram›na da-
yand›rm›flt›r. Darwin’in evrim kuram›ndan etkilenen McDougall, do¤ufltan getirilen
zihinsel özellikleri sosyal yaflam›n temeli olarak görmüfltür. Ancak daha sonralar›
içgüdü kavram› ana disiplin psikolojide aç›klay›c› gücünü yitirip yerine dürtü kav-
ram› getirilmifl ve sosyal psikolojide de McDougall’›n görüflü terkedilmifltir
(McGarty ve Haslam, 1997; Stainton Rogers, 2003).

1. Dünya Savafl›’n›n hemen sonras›nda, ABD’de, ana disiplin psikolojide hem
zihin çal›fl›lmas›na hem de içgüdü temelli anlay›fla elefltiriler yöneltilmifl, bunun ye-
rine davran›flç›l›k geçmifl ve gitgide psikolojiye egemen olmufltur. Davran›flç›lar,
psikolojinin çal›flma nesnesinin gözlenemeyen zihinsel olgular de¤il, gözlenebilir
insan davran›fl› olmas› gerekti¤ini ileri sürmüfllerdir. Psikolojideki davran›flç›l›¤›
sosyal psikolojiye tafl›yan kifli Floyd Allport’tur (Gordon W. Allport’un a¤abeyi) ve
uzun zaman sosyal psikoloji alan›nda etkili olacak Sosyal Psikoloji bafll›kl› ders ki-
tab›n› 1924’de davran›flç› bir bak›fl aç›s›ndan yazm›flt›r. Di¤er davran›flç›lar gibi All-
port da, sosyal psikolojinin ciddiye al›nmak istiyorsa deneysel bir bilim olmas› ge-
rekti¤ini ve bunun için de davran›flç› ilkelerin uygulanmas› gerekti¤ini öne sür-
müfltür. Davran›flç› sosyal psikolojinin temsilcisi Allport, “grup zihni” kavram›n›
gözlenemeyen bir yap› oldu¤u gerekçesiyle reddetmifl, hatta psikolojik anlamda
(fiziksel anlamda de¤il) “grup” diye bir olgunun da varolamayaca¤›n› öne sürmüfl-
tür. Ona göre, grup, bireylerin düflündü¤ü, hissetti¤i, davrand›¤› anlamda düflüne-
mez, hissedemez ve davranamaz. Grup, bireylerin özelliklerinin toplam›ndan da-
ha fazla bir fley de¤ildir ve dolay›s›yla grup davran›fl›n› anlamak için birey psiko-
lojisini bilmek yeterlidir. Davran›flç› sosyal psikoloji bireyselci (bireye odaklan›r
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anlam›nda) ve indirgemecidir (karmafl›k sistemleri anlamak için sistemleri, onu
oluflturan parçalara indirger anlam›nda) (McGarty ve Haslam, 1997: 10). 

Davran›flç›l›kla birlikte, psikolojide oldu¤u gibi sosyal psikolojide de zihin (zi-
hinsel olgular) yerine davran›fl odak noktas› haline gelmifltir. Ancak disiplinin ge-
nel tarihsel seyri ba¤lam›nda konuflursak, sosyal psikolojide, davran›flç›l›¤›n psiko-
lojide oldu¤u gibi uzun süre egemen olamad›¤› söylenebilir; sosyal psikolojide çe-
flitli geliflmeler vesilesiyle tekrar zihine ya da ayn› anlama gelmek üzere bilifle ge-
ri dönülmüfltür.

1920’lerde sosyal psikolojinin geliflimindeki di¤er önemli bir olay da Thurstone
ve arkadafllar› taraf›ndan tutum ölçüm teknolojisinin gelifltirilmesidir. Daha önce-
leri, sosyal bir nesneye yönelik oluflturulan bir e¤ilim anlam›nda kullan›lan tutum
kavram›, sonradan zihinsel bir yap› olarak görülmeye baflland› (McGarty ve Has-
lam, 1997: 10). Zaman zaman sönümlense de, tutum çal›flmalar›, sosyal psikoloji-
nin günümüze kadar süren temel araflt›rma alanlar›ndan biri olagelmifltir.

1930’larda Almanya’da yükselen Nazizm dolay›s›yla Avrupa’dan pek çok bilim
insan› ABD’ye göç etti. Bu bilim insanlar›ndan Kurt Lewin ve Solomon Asch ve
Türkiye’den Muzafer Sherif (as›l ad› Muzaffer fierif Baflo¤lu’dur) ABD’deki sosyal
psikolojiyi derinden etkilemifllerdir. Bu üçlü ABD’ye gittiklerinde davran›flç›l›¤›n
a¤›r bast›¤› bir sosyal psikoloji buldular. Gestalt psikolojisinden (temel olarak bü-
tünselli¤e önem veren bir psikolojik yaklafl›m) etkilenmifl olan Lewin, Asch ve She-
rif, bir yandan davran›flç›l›¤› reddettiler ve zihinsel olgular› sosyal psikolojiye tek-
rar soktular, di¤er yandan grup zihni yaklafl›m›n› da reddettiler. Gestaltç› bak›fl aç›-
s›ndan grubu gerçek bir psikolojik olgu olarak ele ald›lar ve özellikle Lewin ABD’de
grup süreçleri ve dinamikleri araflt›rmalar›nda bir gelene¤i bafllatt›. Bu gelenekte,
Lewin’in ö¤rencisi Festinger’›n grup içi süreçleri, kiflileraras› etkileflimi ve sosyal et-
kiyi farkl› biçimde anlamaya olanak veren sosyal karfl›laflt›rma ve biliflsel çelifl-
ki kuramlar›n› anmak gerekir. Di¤er yandan, zihinsel olgular› sosyal psikolojiye
tekrar sokmak ve grup çal›flmalar›n› bu perspektiften çal›flmaya bafllamalar› yan›n-
da, bu bilim insanlar›, davran›flç›l›k zaman›nda zaten bafllam›fl olan deneysel gele-
ne¤i daha da güçlendirdiler (McGarty ve Haslam, 1997: 10-11).

1950’ler ve 1960’larda ABD’de sosyal psikolojide bir taraftan grup süreçleri
(sosyal etki, uyma, sosyal karfl›laflt›rma, biliflsel çeliflki vb.) di¤er yandan da tutum-
lar konusunda araflt›rmalar sürdürülüyordu. Bunlardan baflka, 2. Dünya Savafl›’n›n
hemen sonras›nda sosyal psikolojide baflka e¤ilimler de göze çarpmaktad›r. Bu
e¤ilimler, daha ziyade 2. Dünya Savafl›’n›n ortaya ç›kard›¤› gereklilikleri yans›t-
maktad›r. Bu e¤ilimlerden biri, etkileyici iletiflim ya da ikna gibi uygulamal› arafl-
t›rmalara, toplum ve yöneticiler taraf›ndan duyulan taleptir. Di¤er bir e¤ilim, savafl
öncesi ›rksal önyarg› ve ayr›mc›l›k konular›na duyulan ilginin, savafl sonras›nda
çok daha fazla artmas›d›r. Bu dönemde ›rkç›l›¤› anlamak için gelifltirilmifl pek çok
kuram ve araflt›rma program› mevcuttur. Bunlar içinde, en popüler olan› Adorno
ve arkadafllar›n›n gelifltirdi¤i Otoriteryen Kiflilik kuram›d›r. Üçüncü bir e¤ilim de
savafl›n tutum ve tutum de¤iflimine yönelik ilgiyi artt›rmas›d›r. Hovland ve arkadafl-
lar›n›n yapt›¤› deneysel çal›flmlar tutum de¤iflimine odaklanm›fl, ve genel olarak tu-
tumlar en çok çal›fl›lan konu haline gelmifltir. Ancak 1960’lar›n ortalar›nda tutum
çal›flmalar› t›kanm›fl ve gerilemeye bafllam›flt›r (McGarty ve Haslam, 1997: 12).

Tutum çal›flmalar›n›n geriledi¤i 1960’lar sosyal psikolojide “kriz” denilebilecek
elefltirilerin bafllang›c›na da tan›k olmufltur. Özetle, bu elefltiriler temel olarak,
sosyal psikolojide, davran›fl›n içinde yer ald›¤› sosyal ba¤lama gereken önemin
verilmedi¤i noktas›nda yo¤unlaflm›flt›r. Ayn› tarihsel dönemde, kimilerinin “Avru-
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Sosyal Karfl›laflt›rma:
‹nsanlar›n kendi yetenek ve
fikirleri hakk›nda bilgi
sahibi olmak için kendilerini
di¤erleriyle karfl›laflt›rma
sürecidir.

Biliflsel Çeliflki: Davran›flla
tutars›z olan tutumlar›n
yaratt›¤› psikolojik s›k›nt› ve
bunun tutumlar› de¤ifltirmek
yönünde yaratt›¤› bask›d›r. 

Kurt Lewin

Solomon Asch

Muzaffer fierif
Baflo¤lu

Serge Moscovici

Henri Tajfel



pa Sosyal Psikolojisi” olarak adland›rd›¤› iki kuram ve bunlara dayal› araflt›rmalar
bafllam›flt›r. Günümüzde devam eden bu iki kuram ve araflt›rma gelene¤i Frans›z
sosyal psikolog Moscovici taraf›ndan gelifltirilmifl Sosyal Temsiller ve Henri Taj-
fel’in gelifltirdi¤i Sosyal Kimlik yaklafl›m›d›r. Ayn› tarihlerde ortaya ç›kan bir bafl-
ka büyük e¤ilim, gerileyen tutum çal›flmalar›n›n yerine nedensel yükleme çal›fl-
malar›n›n yükselifle geçmesidir. Temelini Heider’›n att›¤› at›f kuram›, bireylerin
günlük yaflamda di¤erlerinin davran›fllar›n› nas›l aç›klad›klar›na odaklanan bir ku-
ramd›r (McGarty ve Haslam, 1997: 13).

1970’lerin ortalar›nda, günümüzde de sosyal psikoloji alan›n› a¤›rl›kl› olarak
belirlemeye devam eden sosyal bilifl yaklafl›m› ortaya ç›km›flt›r. Yukar›da anahat-
lar› çizilen tarihsel süreçten de anlafl›labilece¤i gibi, sosyal psikoloji için zihinsel
olgular›n (bilifllerin) çal›fl›lmas› yeni bir geliflme de¤ildir; tarihi boyunca zihinsel
olgular sürekli bu disiplinde varolmufltur. Ancak sosyal bilifl yaklafl›m›n›n yenili-
¤i, 1960’lar›n ortas›nda ana disiplin psikolojide davran›flç›l›k yerine geçen biliflsel
ak›m›n aç›k ve do¤rudan biçimde sosyal psikolojiye tafl›nm›fl olmas›d›r. Bu bilifl-
sel yaklafl›m, insan zihnini, t›pk› bilgisayar gibi bir bilgi iflleme düzene¤i olarak
görmektedir. Sosyal psikolojide sosyal bilifl yaklafl›m›n›n temsilcileri, bilgisayar ve
insan zihni aras›nda kurulan bu anolojiyi aynen kabul etmifller ve bu bilgi iflleme
düzene¤inin sosyal dünya hakk›ndaki bilgiyi nas›l iflledi¤ine odaklanm›fllard›r. Di-
¤er bir deyiflle, ana disiplin psikolojideki biliflsel yaklafl›m, sosyal psikolojiye “sos-
yal bilifl” yaklafl›m›yla uyarlanm›flt›r. Bu yaklafl›m›n temel varsay›m›, sosyal dünya-
n›n çok karmafl›k olmas› ve insan›n s›n›rl› bilgi iflleme kapasitesi olan zihninin
bu karmafl›kl›¤›n üstesinden gelememesidir. Bu yüzden de, sosyal dünyaya ait bil-
giyi ifllerken kestirme yollar kullan›r›z ve bu da bilgi ifllemede hatal› sonuçlara yol
açar. Bu varsay›mlar›n izlerini sosyal psikolojide en çok kal›pyarg›lar›n oluflturul-
mas› ve ilk izlenim oluflturma konular›nda bulmak mümkündür (McGarty ve Has-
lam, 1997: 14-15).

Sosyal psikolojinin k›sa da olsa tarihsel serüvenine burada tan›k oldunuz. Bu tarihsel se-
rüvene bak›nca, özelde sosyal psikoloji ve genelde sosyal bilimlerin tarihsel geliflimini, bi-
lim insanlar›n›n merak ve ilgileri, bilimlerin kendi iç dinami¤i ve bilim-toplum iliflkisi
ba¤lam›nda tart›fl›n›z. 

SOSYAL PS‹KOLOJ‹DE ARAfiTIRMA YÖNTEMLER‹
Sosyal psikoloji bilimsel bir disiplindir. Bilimi di¤er bilgi türlerinden ay›ran, soru-
lar›n› yan›tlamada kulland›¤› yöntemdir. Sosyal psikologlar belirli bir olguyu be-
timlemek, iki olgu aras›nda bir iliflki olup olmad›¤›n› ve olgular aras›ndaki neden-
sonuç iliflkisini araflt›rmak için çeflitli yöntemler kullanmaktad›rlar. “‹yi” ya da “kö-
tü” yöntem yoktur, “uygun” yöntem vard›r. Uygun bir araflt›rma yönteminin seçi-
mi araflt›rma sorusunun niteli¤i, eldeki mevcut kaynaklar ve birtak›m etik konular
olmak üzere pek çok etmene ba¤l›d›r. Bu, t›pk› bir yerden bir yere giderken tren,
otobüs, uçak, gemi gibi mevcut ulafl›m arac› seçeneklerinden birini seçmeye ben-
zer. Bunlardan hangisiyle yolculuk yapaca¤›n›z, para durumuna, hava durumuna,
ne kadar vaktiniz oldu¤una, seyahat konforu anlay›fl›n›za ya da bu araçlara iliflkin
güvenilirlik alg›n›za göre de¤iflebilir (Arkonaç, 1998). Afla¤›da görülece¤i gibi, her
bir araflt›rma yönteminin kendine özgü güçlü yanlar› ve s›n›rl›l›klar› vard›r.

Sosyal psikolojide kullan›lan araflt›rma yöntemlerini deneysel yöntemler ve de-
neysel olmayan yöntemler olmak üzere iki genifl kategoride toplamak mümkündür
(Hogg ve Vaughan, 1995).
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Sosyal Temsiller: Sosyal
olgular›n (örne¤in:
“yoksulluk” ve “delilik”)
verili bir kültür ya da
toplumda anlafl›lma biçimi
ve bu anlama biçiminin
sözkonusu sosyal olgular›
yorumlamada bir temel
sa¤lamas›d›r.

Sosyal Kimlik: Bireyin
benli¤inin bir parças›n›
oluflturan, grup
üyeliklerinden elde ettikleri
kimliktir; bireyin benli¤ini
baflka bir parças›n›
oluflturan ve bireyin
biricikli¤iyle ilgili olan
bireysel kimlikten farkl›d›r.

At›f Kuram›: ‹nsanlar›n
sosyal etkileflimde neden ve
sonuç iliflkilerini nas›l
ç›karsad›klar›n› aç›klamak
üzere gelifltirilmifl bir
yaklafl›md›r.

Fritz Heider

Sosyal Bilifl: Nesneler de¤il,
insanlar hakk›ndaki bilgiyi
ifllemeyle iliflkili zihinsel
süreçlerin çal›fl›lmas› ya da
sosyal etkileflimle ilgili
zihinsel süreçlerin
çal›fl›lmas›d›r.

S›n›rl› Bilgi ‹flleme:
Kapasitesi ‹nsan›n psikolojik
kaynaklar›n›n (örne¤in;
bellek ve dikkat) s›n›rl›
oldu¤una ve bu kaynaklar›
koruman›n psikolojik
süreçlerin do¤as›n›
belirledi¤ine iflaret eden bir
terimdir. 



Deneysel Olmayan Yöntemler
Deney, olgular aras›ndaki neden-sonuç iliflkisini göstermenin tek yolu oldu¤un-
dan, daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Hatta bilimsel yöntemin deneyle eflit tu-
tuldu¤u bile söylenebilir (Hogg ve Vaughan, 1995). Deneyin mümkün ya da uy-
gun olmad›¤› durumlarda sosyal psikologlar deneysel olmayan di¤er yöntemleri
de kullanmaktad›rlar. Bu yöntemlerle gerçeklefltirilen araflt›rmalardan nedensel bir
sonuç ç›karmak mümkün de¤ildir. Bu tür araflt›rmalar›n say›sal veri elde edilebi-
lenlerinde de¤iflkenler aras›ndaki korelasyon araflt›r›l›r. Bunlar korelasyon yön-
temi olarak adland›r›labilir. Örne¤in bir sosyal psikolog nüfus yo¤unlu¤u (metre-
kareye düflen insan say›s›) ile suç oran› aras›ndaki iliflkiyi araflt›rd›¤› bir çal›flmada,
bu iki de¤iflken aras›nda olumlu bir korelasyon elde etmifl olabilir. Yani, nüfus yo-
¤unlu¤u artt›kça suç oran›n›n da artt›¤› sonucunu elde edebilir. Bu sonuca daya-
narak, nüfus yo¤unlu¤unun suç oran› art›fl›na neden oldu¤u iddia edilemez. Belki
de bir üçüncü de¤iflken bu iki de¤iflken aras›ndaki iliflkinin ortaya ç›kmas›na yol
aç›yor olabilir. Örne¤in üçüncü bir de¤iflken olarak yoksulluk, hem yüksek nüfus
yo¤unlu¤undan hem de yüksek suç oran›ndan sorumlu olabilir. 

Do¤al Gözlem
Belirli bir davran›fl konusunda do¤rudan ve betimsel bilgi edinmenin yolu do¤al
gözlemdir. Bu tür araflt›rmalarda davran›fla neden olan içsel süreçlere, yani duygu,
düflünce, tutum veya niyetlere iliflkin bir veri elde edilemez, ancak söz konusu
davran›fl›n ortaya ç›k›fl süreci incelenebilir. Do¤al gözlem söz konusu sosyal dav-
ran›fl› sistematik bir biçimde gözlemeyi, kaydetmeyi (not tutmak ve/veya videoya
çekmek) ve kodlamay› içermektedir. Akla gelebilecek tüm do¤al mekanlarda do-
¤al gözlem yap›labilir; okul, ev, sokak, fabrika, hastane, al›flverifl merkezi, otobüs
ya da uçak terminali, tren istasyonu vb. (Bilgin, 2000). Bu yöntemde, gözlenen
sosyal davran›fla hiçbir müdahalede bulunulmaz. Sosyal davran›fl kendili¤inden
gerçekleflir. Araflt›rmac› gözlemini baz› durumlarda görünmeden (örne¤in sokakta
bir a¤ac›n ya da duvar›n arkas›na gizlenerek) gerçeklefltirebilir. Di¤er durumlarda
bu mümkün olmad›¤›ndan araflt›rmac› gözledi¤i grup ya da topluma kat›l›r ve hat-
ta bir süre onlarla yaflayabilir. Bu durumda kat›l›mc› gözlem gerçeklefltirmifl olur
(Hogg ve Vaughan, 1995). 

Do¤al gözlem yoluyla pek çok sosyal davran›fl hakk›nda veri toplanabilir. Ö¤-
retmenimizin dersi nas›l anlatt›¤›; k›z ve erkek üniversite ö¤rencilerinin kendi cin-
siyetlerinden ve karfl› cinsiyetten kiflilerle konuflurken aralar›nda ne kadar fiziksel
mesafe b›rakmay› tercih etti¤i; dolmufl floförleri ya da özel araç sahiplerinin trafik
polisi yokken trafik kurallar›na ne kadar uydu¤u; bir protesto kitlesi ve polis ara-
s›ndaki gerilimin nas›l bafllad›¤›, geliflti¤i ve sonland›¤›; futbol taraftarlar›n›n stad-
yumda ne tür davran›fllar gösterdi¤i, bunlardan sadece birkaç›d›r. 

Do¤al gözlemin güçlü yanlar›:
1. Bu yöntem, do¤al ortam›nda kendili¤inden ortaya ç›kan bir davran›fl› arafl-

t›rmada mükemmel bir yoldur (Hogg ve Vaughan, 1995).
2. Bu yöntemin kullan›ld›¤› araflt›rmalar s›k s›k gerçek hayata uygulanabilen

denencelerin gelifltirilmesini sa¤lar, çünkü gözlenen gerçek hayatt›r (Ka¤›t-
ç›bafl›, 1999).

Do¤al gözlemin s›n›rl›l›klar›:
1. Bu yöntemde ço¤u kez say›sal veriler elde edilemez. Bu da toplanan verile-

ri standartlaflt›rma sorunu yaratabilir (Ka¤›tç›bafl›, 1999).
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Korelasyon: ‹ki ya da daha
çok de¤iflken aras›ndaki
iliflkidir.

Korelasyon yöntemi: ‹ki ya
da daha çok de¤iflken
aras›nda kendili¤inden
oluflan iliflkileri araflt›rma
yöntemidir. 



2. Gözlenen davran›fl belirli bir zamana, yere ve bir grup insana ba¤l› oldu¤un-
dan, yani yinelenmeyen ve sadece bir kez görülebilecek nitelikte oldu¤un-
dan, genel sonuçlar ç›kar›lmamal›d›r (Morris, 2002).

3. Do¤al gözlemin bir baflka s›n›rl›l›¤› “gözlemci etkisi” olarak adland›r›lan du-
rumdur. Gözlenilen kifliler, gözlendiklerini bildiklerinde “do¤al” olmay›p,
“tepkisel” davranmaya bafllar. Bu tür durumlarda do¤al gözlem amac›na
ulaflmam›fl olur. 

Survey
Sosyal psikolojide en s›k baflvurulan araflt›rma yöntemlerinden biri “survey”dir.
Survey yöntemi ile bir davran›fl›n ya da bir tutumun bir toplumda ya da belli bir
grupta görülme derecesi ve bunlar›n yafl, cinsiyet, e¤itim düzeyi, sosyal ardalan
vb. etmenlerle nas›l bir iliflki içinde oldu¤u araflt›r›lmaktad›r. Örne¤in, lise gençli-
¤inde uyuflturucu kullanma yayg›nl›¤› nedir, uyuflturucu maddeye yönelik tutum-
lar nelerdir ve liselilerin uyuflturucular hakk›ndaki bilgi düzeyi nedir sorular›na bu
yöntem ile yan›t aranabilir. Ayr›ca, uyuflturucu kullanma ve bu konudaki tutum ve
bilgi ile cinsiyet, anne-baba e¤itimi, sosyal s›n›f vb. de¤iflkenler aras›ndaki iliflki
de incelenebilir. Survey yöntemi kullan›larak araflt›r›lan konular çok çeflitlidir. Si-
yasi parti tercihi, bir reklam ürününün tercihi, televizyon kanal› tercihi konusun-
da yap›lan kamuoyu yoklamalar› günlük yaflam›m›zda s›k karfl›laflt›¤›m›z örnek-
lerdendir. Bunlar›n yan›nda tüm toplumun ya da belirli bir grubun madde kulla-
n›m› (alkol, sigara ve uyuflturucu), cinsellik, kanser, AIDS benzeri hastal›klar,
okulda ve ailede fliddet, çocuk say›s› ve aile planlamas› gibi, sosyal politikalar ge-
lifltirmek üzere durum saptamas› gerektiren sorunlar›n araflt›r›lmas›nda da bu yön-
tem kullan›lmaktad›r.

Survey yönteminde veri toplama tekni¤i olarak anket ve görüflme kullan›l›r. An-
ket, aç›k uçlu ya da çoktan seçmeli olarak haz›rlanm›fl soru formudur. Anket, kat›-
l›mc›lara yüz yüze uygulanabildi¤i gibi posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile
gönderilen anketlerin geri gelme oran› düflüktür. Di¤er taraftan görüflme tekni¤i,
yap›land›r›lm›fl, yar› yap›land›r›lm›fl ve yap›land›r›lmam›fl olabilir. Yap›land›r›l-
m›fl görüflmede araflt›rma için sahaya ç›kmadan önce kat›l›mc›lara sorulacak tüm
sorular belirlenmifltir. Yar› yap›land›r›lm›fl görüflmede kat›l›mc›lara sorulacak ana
sorular bellidir, ancak görüflme esnas›nda kat›l›mc›n›n verdi¤i yan›tlara ba¤l› ola-
rak da soru üretilir. Yap›land›r›lmam›fl görüflmede ise, kat›l›mc› ile görüflülecek ko-
nu belli olmas›na karfl›n önceden haz›rlanm›fl soru yoktur. Bunun yerine görüflme-
nin ak›fl›na göre sorular sorulur.

Survey yöntemindeki en önemli nokta, ulafl›lmas› gereken insan say›s› fazla ol-
du¤undan, yap›lacak örneklem seçimidir. Örne¤in uyuflturucu konusunda anket
uygulamak için bir flehirdeki bütün liseli gençlere ulaflmak zaman ve maliyet aç›-
s›ndan makul olmad›¤›ndan, bu gruptan rastgele kiflilere anket uygulanabilir. Böy-
lece seçkisiz örneklem oluflturulmufl olur. Ya da araflt›r›lmak istenen grubun, ya-
ni evrenin (popülasyon) önemli özelliklerini (örne¤imizde bunlar cinsiyet, sosyal
s›n›f vb. olabilir) oran olarak yans›tan bir örneklem seçilebilir. Bu temsil edici ör-
neklemdir.

Surveyin güçlü yanlar›:
1. Surveyle çok say›da kifliden çok miktarda bilgi toplama olana¤› vard›r. 
2. Örnekleme tekni¤iyle yap›ld›¤› için, toplan›lan bilgiden genelleme yap›l›r.
3. Bu yöntem, di¤er yöntemlere göre zaman ve maddi kaynaklar›n kullan›m›

aç›s›ndan daha tasarrufludur.
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Örneklem: Genifl bir
evrenden kat›l›mc›lar›n
seçimidir.

Seçkisiz örneklem: Her
potansiyel kat›l›mc›n›n
örnekleme seçilme flans›n›n
eflit oldu¤u örneklemdir.

Temsil edici örneklem:
Örnekleme, evrenin
özelliklerine oldukça yak›n
özelliklere sahip
kat›l›mc›lar›n seçilmesidir. 



Surveyin s›n›rl›l›klar›:
1. Survey ile çok miktarda bilgi toplan›r, ancak bu bilgi yüzeyseldir. 
2. Büyük örneklem al›nmas› gereken durumlarda çok zaman ve paraya ihtiyaç

vard›r.
3. Kendisine genelleme yap›lmak istenen evren çok genifl ise, örneklem olufl-

turma bir sorun yaratabilir.
4. Surveyde kat›l›mc›lar›n yan›tlar›na ba¤l› kalma zorunlulu¤u vard›r. Kat›l›m-

c›lar ise anket ve görüflmede çok çeflitli etmenlerin etkisi alt›nda kalarak ya-
n›t verebilirler (Ka¤›tç›bafl›, 1999).

Arfliv Araflt›rmas›
Arfliv araflt›rmas›nda araflt›rmac›, baflkas› taraf›ndan ve ço¤u zaman baflka neden-
lerle toplanm›fl ve kaydedilmifl veriyi kullanmaktad›r. Sosyal psikolojide en az kul-
lan›lan yöntemlerden biri olan arfliv araflt›rmas›, geçmiflteki bir olgunun araflt›r›lma-
s› için kullan›labilece¤i gibi, bir olguya iliflkin tarihsel e¤ilimi ortaya ç›karmak için
de kullan›labilir. Arfliv araflt›rmas›ndan genellikle istatistik verilerin kullan›lmas› ak-
la geliyorsa da, her türlü yaz›l› ve görsel materyal (ör. halk hikayeleri, gazeteler,
romanlar, an›lar, tv programlar› ya da video bantlar vb.) araflt›rmac› için arfliv ola-
rak ifllev görebilir.

Arfliv araflt›rmas›n›n güçlü yanlar›:
1. Bu yöntemde cans›z materyaller kullan›ld›¤› için, insanlar›n yer ald›¤› yön-

temlerde ortaya ç›kan sorunlar (yan›tlar›n kiflilik, beklenti gibi etmenlerden
etkilenmesi gibi) bulunmamaktad›r.

2. Bu yöntemle, bir olgunun zaman içindeki de¤iflimi ve geliflimi izlenebilir.
3. Geçmiflteki bir olguyu araflt›rmak için tek yoludur.

Arfliv araflt›rmas›n›n s›n›rl›l›klar›:
1. Araflt›rmac› sadece var olan bilgiyle yetinmek zorundad›r.
2. Materyal çok oldu¤unda, materyalden örneklem seçimi, daha sonra tüm ma-

teryale bir genelleme yap›laca¤› için önem tafl›maktad›r.

Deneysel Yöntemler
Deney, bir de¤iflkenin di¤er bir de¤iflken üzerinde etkisinin araflt›r›larak bir denen-
cenin s›nand›¤› yöntemdir. Deney yönteminde temel olarak, bir ya da daha fazla
ba¤›ms›z de¤iflken de¤iflimlenmekte (manipüle edilmekte) ve bu müdahalenin
bir ya da daha fazla ba¤›ml› de¤iflken üzerinde yaratt›¤› etki ölçülmektedir. Ör-
ne¤in, televizyon program›ndaki fliddetin çocuklar›n daha sonraki davran›fllar›
üzerinde bir etkiye neden olup olmad›¤›n› s›nayan bir araflt›rmada, televizyon
program›ndaki fliddet düzeyi ba¤›ms›z de¤iflken, çocuklar›n sald›rganl›k içeren
davran›fl düzeyi ba¤›ml› de¤iflkendir.

Bütün araflt›rma yöntemleri içinde de¤iflkenler aras›nda neden-sonuç iliflkisinin
kurulabilece¤i tek yöntem deneydir. Deney yönteminin bu ayr›cal›¤›, araflt›rmac›-
n›n ba¤›ms›z de¤iflkene müdahalesi ve deneysel koflullar üzerindeki kontrolü sa-
yesinde mümkün olabilmektedir. Deney yönteminde, ba¤›ms›z de¤iflken(ler) ile
ba¤›ml› de¤iflken(ler) aras›nda nedensel iliflkinin baflka etmenler sonucu de¤il de
araflt›rmac›n›n özellikle de¤iflimledi¤i ba¤›ms›z de¤iflken sonucu ortaya ç›kt›¤›n›
gösterebilmek önemlidir. Bunu gerçeklefltirmede en kritik noktalardan biri, deney
grubu ve kontrol grubu olufltururken yap›lacak denek seçimidir. Denekler, arafl-
t›rmada önemli olabilecek ve sonucu etkileyebilecek özellikler (yafl, cinsiyet, zeka,
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Ba¤›ms›z de¤iflken: Bir
deneyde ba¤›ml› de¤iflken
üzerindeki etkisini
görebilmek için de¤iflime
u¤rat›lan de¤iflkendir. 

Ba¤›ml› de¤iflken: Bir
deneyde ba¤›ms›z
de¤iflkende yap›lan
de¤iflimlerin, üzerinde yol
açaca¤› etkiyi görmek için
ölçülen de¤iflkendir.

Denek: Bir deneyde tepkileri
ya da cevaplar› gözlenen ya
da ölçülen bireylerdir.

Deney grubu: Bir deneyde
ba¤›ms›z de¤iflkende
yap›lan de¤iflimin
uyguland›¤› gruptur.

Kontrol grubu: Bir deneyde
ba¤›ms›z de¤iflkende
yap›lan de¤iflimin
uygulanmad›¤› ve deney
grubu ile karfl›laflt›rmak için
kullan›lan gruptur.



e¤itim durumu vb.) aç›s›ndan deney ve kontrol grubuna eflit da¤›t›lm›fl olmal›d›r.
Bunu sa¤laman›n bir yolu denekleri gruplara tesadüfi olarak ay›rmakt›r. Di¤er
önemli bir nokta, deney grubuna yap›lan müdahale d›fl›nda deney ve kontrol gru-
buna uygulanan ifllemlerin standart olmas›d›r.

Yukar›da sözü edilen araflt›rma örne¤i çerçevesinde deney yönteminin mant›-
¤›n› basit bir biçimde göstermek mümkündür. fiiddet içerikli program seyretmenin
çocuklar›n daha sonraki davran›fllar› üzerindeki etkisini araflt›ran bir deneyde, ay-
n› yafltaki k›z ve erkek çocuklar›n deney ve kontrol grubuna tesadüfi olarak yer-
lefltirildi¤i varsay›ls›n. Yani çocuklar›n cinsiyeti, yafl›, fliddet konusunda ana-baba
taraf›ndan yetifltirilme biçimi (bu araflt›rmada, bu özellik sonucu etkileyebilir) aç›-
s›ndan her iki grubun da denk oldu¤u farz edilsin. Deneysel ifllem gere¤i, deney
grubundaki çocuklar fliddet içerikli film seyrederlerken, kontrol grubundaki ço-
cuklar heyecanl› bir atletizm yar›flmas› seyretmifl olsunlar. Daha sonra her iki grup-
taki çocuklara sald›rgan davranma f›rsat› verildi¤inde, bu f›rsat› ne kadar kullan-
d›klar›na bak›ls›n. Gerçekte böyle bir deney 1972’de Liebertt ve Baron taraf›ndan
yap›lm›fl ve deney sonucunda fliddet içerikli film seyreden deneklerin kontrol gru-
bundakilere göre sald›rgan davranma f›rsat›n› daha fazla kullanma e¤iliminde ol-
duklar› görülmüfltür (Akt. Arkonaç, 1998). Böyle bir deneyde sald›rgan davran›fl
(ba¤›ml› de¤iflken) gözlenmeden önce, hangi davran›fllar›n sald›rgan davran›fl ola-
rak tan›mlanmas› gerekti¤i de dikkat edilecek bir di¤er noktad›r.

Sosyal psikoloji alan›nda gerçeklefltirilen deneyler genelde yukar›da verilen ör-
nekten çok daha karmafl›kt›r.

Son olarak, deneysel çal›flmalar›n›n ço¤unu laboratuvarda gerçeklefltiren sosyal
psikologlar, deney yapmak için do¤al mekanlar› (okul, ev, fabrika vb.) da kullan-
maktad›rlar. Temel mant›k itibar›yla ayn› olsa bile, yap›ld›¤› yere göre birtak›m
farkl›l›klar içerdi¤i için deney yöntemini, laboratuvar ve alan deneyi olarak iki bafl-
l›k halinde incelemek mümkündür.

Laboratuvar Deneyleri
Genel olarak sosyal psikolojide araflt›rmaya etki edebilecek etmenleri daha iyi
kontrol edebilmek için laboratuvar deneyleri tercih edilmektedir. Laboratuvar de-
neylerinin en dikkat çekici özelli¤i, d›fl dünyadan tamamen farkl› yapay koflullar
alt›nda gerçeklefltiriliyor olmalar›d›r.

Laboratuvar deneylerinin güçlü yanlar›:
1. De¤iflkenler aras›nda kesin bir nedensel iliflki kurmak ve denence s›namak

en fazla laboratuvar deneyinde mümkündür.
2. Alan deneyi de dahil olmak üzere di¤er tüm araflt›rma yöntemleri içinde

kontrolün en üst düzeyde oldu¤u yöntemdir.
3. Bütünüyle yapay bir ortamda gerçeklefltirildi¤inden, laboratuvarda elde edi-

len sonuçlar›n kesinli¤i de yüksektir.

Laboratuvar deneylerinin s›n›rl›l›klar›:
1. Laboratuvar deneyleri yapay bir ortamda gerçeklefltirildi¤inden, burada elde

edilen sonuçlar› gerçek yaflama genellemek zordur.
2. Gerçek yaflamdaki tüm deneyimler laboratuvarda araflt›r›lmaya uygun de¤il-

dir. Örne¤in, yo¤un korku, nefret ve sald›rganl›k gibi duygular laboratuvar-
da çal›fl›lamaz.
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3. Sosyal psikolojide oldu¤u gibi laboratuvarda denek olarak insan kullan›l›n-
ca, kaç›n›lmaz olarak sonuçlar insanlar›n önyarg›lar›ndan, kiflilik özellikle-
rinden ve beklentilerinden etkilenmektedir.

4. Laboratuvar deneylerinde deneklerin tepkisel davranmalar›n› önlemek ama-
c›yla, deneyin amac›n›n gizlenmesi ve insanlar›n kand›r›lmalar› önemli bir
etik sorundur.

Alan Deneyleri
Alan deneyi ile laboratuvar deneyi temel mant›k aç›s›ndan ayn›d›r. Alan deneyin-
de de laboratuvar deneyinde oldu¤u gibi ba¤›ms›z de¤iflken araflt›rmac› taraf›ndan
de¤iflimlenir ve ba¤›ml› de¤iflken üzerindeki etkisi gözlemlenir ya da ölçülür. An-
cak, alan deneyinde araflt›rmac›n›n ba¤›ms›z de¤iflkene etki edebilecek potansiyel
etmenleri kontrol etme olana¤› pek yoktur.

Alan deneyinin güçlü yanlar›:
1. Do¤al ortamda yap›lm›fl olsa da temel olarak deney yöntemi kullan›lm›fl ol-

du¤undan, alan deneylerinde denence s›namas› kolayl›kla yap›labilir. 
2. Alan deneyi do¤al ortamda gerçeklefltirildi¤inden, sonuçlar›n gerçek yafla-

ma genellenme sorunu yoktur.
3. Alan deneyi laboratuvarda araflt›r›lmas› zor olan konular için daha uygun-

dur. Sosyal etki, propaganda gibi konular do¤al ortamda daha kolay çal›fl›-
labilir. (Ka¤›tç›bafl›, 1999).

Alan deneyinin s›n›rl›l›klar›:
1. Alan deneyi de¤iflkenler aras›nda nedensel iliflki kurulmas›na izin verse de,

bu iliflki laboratuvar deneyindeki kadar kesin de¤ildir. Çünkü bu yöntemde
araflt›rmac›n›n kontrolü daha düflüktür.

2. Bu yöntemde de deneklerin tepkisel davranma olas›l›¤› vard›r. Dolay›s›yla
deneklerin kand›r›lmas› etik bir sorun olarak alan deneylerinde de yaflan-
maktad›r.

Bir gün s›n›f›n›zda baz› arkadafllar›n›z›n di¤erlerinden daha fazla not tuttu¤unu farketti-
niz ve not tutman›n dersten al›nan notu etkileyip etkilemedi¤ini merak ettiniz. Bilimsel
yöntemi kullanarak not tutmak ile derslerden al›nan notlar aras›nda bir iliflki olup olma-
d›¤›n› nas›l saptars›n›z? Ne tür araflt›rma yöntemleri kullanmay› düflünürsünüz? Seçti¤iniz
bu araflt›rma yöntemleri size bu konuda neler verecektir? Bu yöntemlerin eksik yanlar› ne-
lerdir? (Morris, 2002; s.35)
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Sosyal psikolojiyi tan›mlayabilmek.

Sosyal psikolojinin tam ve kesin tan›m› yoktur.
Kimileri için bu durum, sosyal psikolojinin he-
nüz olgunlaflmam›fl bir disiplin olmas›ndan kay-
naklan›r. Di¤er taraftan, sosyal psikolojideki ta-
n›m zorlu¤unun, bir ölçüde sosyal psikolojinin
bafl›ndaki “sosyal” konusundaki farkl› yorumlar-
dan da kaynakland›¤› söylenebilir. Günümüzde
sosyal psikolojiyi psikolojinin bir altdal› olarak
gören psikologlar Allport’un tan›m›n› kabul eder-
ler: “Sosyal psikoloji bir bireyin, davran›fl, duygu
ve düflüncelerinin baflkalar›n›n gerçek ya da ha-
yal edilen varl›¤›ndan nas›l etkilendi¤inin bilim-
sel yollarla araflt›r›lmas›d›r”. Baz›lar› sosyal psi-
kolojinin bu tan›mda sözkonusu edilen sosyal et-
kiyle s›n›rlanamayaca¤›n›, sosyal etkiye çok s›k›
ba¤l› olan di¤er iki alan›, yani sosyal alg› ve sos-
yal davran›fl› da kapsad›¤›n› ileri sürmektedirler.

Sosyal psikoloji nas›l bir tarihsel geliflim gös-

terdi¤ini aç›klayabilmek.

Sosyal Psikolojinin kökeni 19. yüzy›l›n sonunda
Avrupa’da ortaya ç›kan iki entelektüel ak›ma da-
yan›r: Völkerpsikoloji ve kitle psikolojisi. Bu iki
ak›m, grup ya da kitle davran›fl›n› anlamak için
bireysel psikolojinin yeterli olmayaca¤›n› ileri
sürmüfllerdir. Avrupa’dan gelen bu etkiye toplu
olarak grup zihni yaklafl›m› denilebilir. 20. yüzy›-
l›n bafl›nda davran›flç›l›¤›n sosyal psikolojide güç-
lenmesiyle, Allport taraf›ndan grup zihni yaklafl›-
m› reddedilmifl ve onun yerine grup, birey teme-
linde aç›klanm›flt›r. Yine ayn› dönemde, baflka
bir koldan tutum çal›flmalar› bafllam›flt›r. 2. Dün-
ya savafl›nda Almanya’dan Lewin ve Asch ve Tür-
kiye’den Muzafer Sherif ABD’ye göç etmifller ve
hem davran›flç› yaklafl›m› hem de grup zihni yak-
lafl›m›n› reddetmifllerdir. Gestalt psikolojisinden
etkilenen bu araflt›rmac›lar, grubu grup düzeyin-
de aç›klam›fllar ve zihin çal›flmas›n› tekrar sosyal
psikolojiye dahil etmifllerdir. Ayn› zamanda dav-
ran›flç›l›kla bafllayan deney gelene¤ini de sürdür-
müfllerdir. 2. Dünya Savafl›’n›n hemen sonras›n-
da ›rkç› önyarg›larla ilgili çal›flmalar, tutum de¤i-
flimi çal›flmalar› ve uygulamal› çal›flmalar artm›fl-
t›r. 1960’lar›n sonlar›nda sosyal psikolojide “kriz”
bafllam›fl, ve özellikle “sosyal”in anlam› sorgu-

lanm›flt›r. Ayn› dönemde Avrupa’da iki sosyal
psikoloji kuram ve araflt›rma gelene¤i ortaya ç›k-
m›flt›r: Moscovici’nin Sosyal Temsiller ve Henri
Tajfel’in Sosyal Kimlik Kuram›. Ayn› dönemde
gerileyen tutum çal›flmalar›n›n yerini, temelini
Heider’›n att›¤› at›f kuram› alm›flt›r. 1970’lerin or-
talar›nda, günümüzde hala etkisini gösteren sos-
yal bilifl yaklafl›m› ortaya ç›km›flt›r. Sosyal bilifl
yaklafl›m›, zihinsel olgular› çal›flmas› bak›m›ndan
sosyal psikolojide yeni de¤ildir. Ancak belirli bir
zihinsel yaklafl›m›, yani insan zihnini bir bilgi ifl-
leme süreci olarak gören yaklafl›m› benimsedi¤i
için yenidir. Bu yaklafl›ma göre, sosyal dünyaya
ait bilgiyi iflleme kapasitesi s›n›rl› olan insan zih-
ni, sosyal dünyaya ait bilgiyi ifllerken kestirme
yollar kullan›r ve bunun sonucunda da biliflsel
hatalar ortaya ç›kar. 

Sosyal psikoloji alan›nda kullan›lan araflt›rma

yöntemlerini aç›klayabilmek.

Sosyal psikolojide kullan›lan araflt›rma yöntemle-
rini deneysel olan ve olmayan yöntemler olarak
ay›rmak mümkündür. Deneysel olanlar, labora-
tuvar ve alan deneyleridir. Bafll›ca deneysel ol-
mayan yöntemler do¤al gözlem, survey ve arfliv
araflt›rmas›d›r. Deneysel yöntemlerde denence
s›nanmakta ve de¤iflkenler aras›nda neden-so-
nuç iliflkisi araflt›r›lmaktad›r. Deneysel olmayan
yöntemlerin say›sal veri elde edilenlerinde, de-
¤iflkenler aras›nda bir iliflki (korelasyon) olup ol-
mad›¤›na bak›lmaktad›r. Ancak korelasyonel ça-
l›flmalarda neden-sonuç iliflkisi araflt›r›lamaz. Her
bir araflt›rma yönteminin kendine özgü güçlü
yanlar› ve s›n›rl›l›klar› mevcuttur. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal psikolojinin tan›mla-
r›ndan biri de¤ildir?

a. Sosyal psikoloji insanlar aras›ndaki sosyal etki-
leflimleri çal›flan bir bilim dal›d›r.

b. Sosyal psikoloji bireyin di¤er insanlar hakk›nda
ne düflündü¤ü, ne hissetti¤i ve onlar› nas›l etki-
ledi¤ini araflt›ran bir bilim dal›d›r.

c. Sosyal psikoloji kiflinin baflka kiflilere iliflkin dav-
ran›fllar›n› inceleyen bir bilim dal›d›r.

d. Sosyal psikoloji sosyal ve kültürel ortamdaki bi-
reyin davran›fllar›n› ve bunlar›n nedenlerini in-
celeyen bir bilim dal›d›r.

e. Sosyal psikoloji canl› varl›klar›n (insan ve hay-
van) davran›fllar›n› inceleyen bir bilim dal›d›r.

2. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal psikolojinin çal›flma
konular›ndan biri de¤ildir?

a. Televizyondaki fliddet içerikli programlar›n ço-
cuklar›n sald›rganl›k düzeyine etkisi

b. Seçim sonuçlar›n›n X partisinin gelecek befl y›l
içindeki politikas›na etkisi

c. Gençlerin uyuflturucu maddeye yönelik tutum-
lar›

d. ‹nsanlarda sald›rgan davran›fl›n nedenleri
e. Arkadafl gruplar›n›n gençler üzerindeki etkisi 

3. Afla¤›daki araflt›rma yöntemlerinden hangisi, Türk
vatandafllar›n›n yafl› ile politik tercihleri aras›ndaki ilifl-
kiyi araflt›rmada en etkili yoldur?

a. Laboratuvar deneyi
b. Do¤al gözlem
c. Survey
d. Kat›l›mc› gözlem
e. Arfliv araflt›rmas›

4. Sosyal psikolojinin köklerinden olan völkerpsiko-
loji ve kitle psikolojisi hakk›nda afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Bu iki ak›mdan ortaya ç›km›fl grup zihni kavra-
m›, kitle içindeki bireylerin tek tek düflünceleri-
ne odaklanmak gerekti¤ini söyler.

b. Hem völkerpsikoloji hem de kitle psikolojisi,
kendi zamanlar›n›n sosyal ve politik ilgilerini
yans›tan bak›fl aç›lar›d›r.

c. Völkerpsikoloji, insanlar›n grup aidiyetleri so-
nucu, bireysel de¤il de kollektif düflündü¤ünü,
grubun ayn› de¤er ve inançlar› paylaflt›¤›n› ileri
sürer.

d. Kitle psikolojisinin öncülerinden biri olan Le
Bon, kitlelerin ilkel, y›k›c› ve entellektüel dü-
zeylerinin düflük oldu¤unu ileri sürer. 

e. Hem Völkerpsikoloji hem de kitle psikolojisi
ABD’de ortaya ç›km›flt›r. 

5. Araflt›rmac›n›n de¤iflimledi¤i (manipüle etti¤i) de-
neysel de¤iflkene ne ad verilir?

a. Ba¤›ml› de¤iflken
b. Kontrol de¤iflkeni
c. Ba¤›ms›z de¤iflken
d. Kar›flt›r›c› de¤iflken
e. Deneysel de¤iflken

6. Modern sosyal psikoloji tarihinin grup konusundaki
çal›flmalar›n›n yönünü de¤ifltiren Lewin, Asch ve Sherif
üçlüsünün yaklafl›m›n› yans›tan görüfl afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Sosyal psikoloji, bireylerin zihinleri yerine dav-
ran›fllar›na odaklanmal›d›r.

b. Grubu anlamak için Gestaltç› ilkeler yerine dav-
ran›flç› ilkeler esas al›nmal›d›r.

c. Grubu anlamak için, grubun davran›fllar›n› yö-
neten grup zihni kavram›na ihtiyaç vard›r.

d. Grup, onu oluflturan bireylerin mekanik topla-
m›ndan fazla bir fleydir. 

e. Grup davran›fl›n› anlamak için bireysel psikoloji
yeterlidir. 

Kendimizi S›nayal›m
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7. Bir de¤iflkende (ör; e¤itim) de¤ifliklik yap›lmas›n›n
di¤er bir de¤iflkende (ör; gelir düzeyi) de¤iflmeye yol
aç›p açmayaca¤›n› belirlemek için yap›lan araflt›rma
yöntemlerine ne ad verilir?

a. Deneysel yöntem
b. Do¤al gözlem
c. Korelasyonel yöntem
d. Arfliv araflt›rmas›
e. Kat›l›mc› gözlem

8. Modern sosyal psikolojinin tarihinde ikinci dünya
savafl›n›n önemli bir yerinin olmas› afla¤›daki geliflme-
lerden hangisinin, sosyal psikolojide ikinci dünya sava-
fl›n›n etkisine ba¤lanamaz?

a. Önyarg› ve ›rk ayr›mc›l›¤›na yönelik çal›flmalar-
da art›fl

b. ‹kna, iletiflim konular›ndaki çal›flmalarda art›fl
c. Tutum çal›flmalar›n›n, tutum de¤iflimine odakla-

narak tekrar önem kazanmas›
d. Davran›flç›l›¤›n, üniversitelerde hakim paradig-

ma haline gelmesi
e. Uygulamal› sosyal psikolojik çal›flmalara yönelik

talep art›fl›

9. ............. yönteminin en güçlü yan›, etnik köken, cin-
siyet, yafl ve sosyal statü gibi önemli etmenlerle iliflkin
sorular›n gerçek yaflam ortamlar›nda araflt›r›lmas›d›r.
Bofllu¤a afla¤›dakilerden hangisi getirilmelidir?

a. Laboratuvar deneyi
b. Korelasyonel yöntem
c. Alan deneyi
d. Arfliv araflt›rmas›
e. Do¤al gözlem

10. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal psikolojinin tarihi
için yap›labilecek saptamalardan biri de¤ildir?

a. Sosyal psikoloji a¤›rl›kl› olarak deneysel bir
bilimdir.

b. Sosyal psikolojide son zamanlara kadar grup zih-
ni yaklafl›m› egemen olmufltur.

c. Sosyal psikolojide son zamanlarda sosyal bilifl
yaklafl›m› güçlüdür.

d. Sosyal psikolojide davran›flç›l›k psikolojide ol-
du¤u kadar uzun sürmemifltir. 

e. Sosyal psikolojinin köklerinden biri olan Völ-
kerpsikoloji tarihsel olarak etkili olmam›flt›r.

Muzaffer fierif’in Türkiyedeki Yaflam›

1906’da ‹zmir’in Ödemifl ilçesinde varl›kl› bir ailenin
çocu¤u olarak do¤an fierif’in çocukluk ve ilk gençlik
y›llar› Osmanl›’n›n son günlerine, Dünya Savafl›’na ve
Kurtulufl Savafl›’na tan›kl›kla geçti. ‹flgali, Türklerle Rum-
lar aras›ndaki çat›flmalar› yaflad›. Bir keresinde bir ö¤-
rencisinin aktard›¤›na göre 1919 y›l›nda süngülenmek-
ten bir Yunan askerinin merhameti sayesinde kurtuldu
ve bütün bu tan›kl›klar sonucu erken yaflta kendini in-
san gruplar›n›n birbirleriyle iliflkilerini incelemeye ada-
ma karar› ald›. 
Ödemifl ‹lkokulu’ndan sonra 1924’te ‹zmir’de misyo-
nerlerin kurdu¤u ‹zmir Amerikan kolejini bitiren fierif,
1928 y›l›nda ‹stanbul Darülfünunu’nun Felsefe Bölü-
mü’nden mezun oldu. O s›ralarda Darülfünun’da psiko-
loji derslerini Mustafa fiekip Tunç veriyordu. Genç fierif
bu y›llarda Ziya Gökalp’in düflüncelerinden yo¤un bir
flekilde etkileniyordu. 
Sosyal psikoloji alan›nda uzmanlaflma iste¤i ve milliyet-
çi duygularla dolu olarak 1929’da yüksek lisans e¤itimi
yapmak için Harvard Üniversitesi’nin yolunu tutan fierif
1929 ekonomik bunal›m›n› ve bunal›m›n etkilerini bu-
rada yaflad›. Bir yandan Edwin G. Boring ya da Robert
Woodworth gibi Amerikan psikolojisinin önemli isimle-
rinin derslerini takip ederken, bir yandan da ilgi alan›-
n› sosyal bilimleri ve politikay› da kapsayacak flekilde
geniflletti. 1930’lar›n Amerikal› ayd›nlar›n› derinden et-
kileyen Marksizm’le tan›flt›. 1932’de Harvard’daki yük-
sek lisans›n› tamamlayarak Almanya’ya geçti. Gestalt
psikolojisinin önemli isimlerinden Wolfgang Köhler’in
derslerini izledi. Üstelik Nazi partisinin h›zl› yükselifline
de tan›k oldu.
Ayn› y›l Ankara’ya dönerek Gazi Terbiye Enstitüsü’nde
çal›flmaya bafllayan fierif, art›k 4 y›l önceki Turanc› fie-
rif de¤il, fievket Aziz Kansu’nun temsil etti¤i antropolo-
ji anlay›fl›n›n arka plan›nda bulunan bilimsel ›rkç›l›¤a
itiraz edecek kadar döneminin düflünsel atmosferinin
ötesine geçmifl bir genç araflt›rmac›yd›.
Ancak fierif Türkiye’de uzun süre kalmad›. 1933 y›l›nda
bu kez doktora yapmak üzere tekrar ABD’ye Harvard’a
döndü. K›sa süre sonra sol e¤ilimli bir ö¤retim üyesi
olan Gardner Murphy ile çal›flmak üzere New York’taki
Columbia Üniversitesi’ne geçti. Burada Nazilerin 1933’te
Almanya’da iktidara gelmeleriyle üniversitelerdeki kür-
sülerini terk etmek zorunda kalan Frankfurt Okulu üye-
leriyle ve Gestaltç› psikologlarla iliflkiler kurdu. 1935’te

Yaflam›n ‹çinden

“
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tamamlad›¤› Doktora tezi, Murphy’nin de yard›m›yla
1936 y›l›nda Toplumsal Kurallar›n Psikolojisi ad›yla ya-
y›nland› ve günümüzde bir sosyal psikoloji klasi¤i say›-
lan bu kitap fierif’e uluslararas› bir ün kazand›rd›.
Türkiye’ye dönen fierif 27 Temmuz 1936 tarihinden iti-
baren tekrar Gazi Terbiye Enstitüsü’nde çal›flmaya bafl-
lad›. 1938 y›l›nda Hilmi Ziya Ülken’le birlikte ‹nsan der-
gisini yay›nlayanlar aras›ndayd›. fierif, ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’n›n bafllamas›ndan bir ay sonra, 1939’un Ekim ay›n-
da Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin ayn› dönem ku-
rulan Felsefe Enstitüsü’ne doçent olarak tayin edildi.
Muzaffer fierif’in Türkiye’deki hayat›n›n son dönemi de
bu tayinle bafllad›. Bu y›llarda sosyal psikolojiden daha
çok Türkiye’nin ve dünyan›n sorunlar›na yönelik dene-
meler yaz›yordu. 
‹kinci Dünya Savafl›’n›n da etkisiyle akademik faaliyet-
lerini siyasallaflt›rmaktan kaç›nmayan fierif, 1943’te Irk
Psikolojisi isimli kitab›n› yay›nlam›fl ve savafl y›llar›nda
Ankara Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü baflkan› olan
Behice Boran ile birlikte çeflitli siyasal dergilerde yaz›-
lar› yay›nlanm›flt›r. Bu yaz›lar da De¤iflen Dünya (She-
rif, 1945) isimli bir kitapta toplanm›flt›r. Ö¤rencisi Fatma
Baflaran’›n aktard›¤›na göre fierif kendi anti-faflist tu-
tumlar› do¤rultusunda oldukça aktifti, yaz› yazmas›n›n
ötesinde, örne¤in toplant›lar da düzenliyordu. Nazizm
ile birlikte Turkizm’i de elefltiren fierif, 1944 y›l›nda ar-
t›k çok fazla göze batt›¤›nda, halihaz›rda Nazizm’i des-
tekleyen Türkiye hükümeti taraf›ndan 4 ayl›¤›na tutuk-
lanm›flt›. Amerika’daki arkadafllar› ve hocalar› Hadley
Cantril, Leonard Doob, Gardner Murphy ve Gordon All-
port’un da deste¤iyle hapishaneden kurtar›lan fierif,
Amerikan hükümetinin de deste¤iyle yurt d›fl›na c›kar›l-
d› (Granberg & Sarup, 1992). Daha sonra Türkiye’ye
dönmek isteyen fierif, bir Amerikal› ile evli olmas›n›n
sorun yarataca¤›na dair bir bilgi sahibi oldu¤u için ül-
keye geri dönmedi ve kiflisel serüvenine Amerika’da
devam etti.

Kaynak: Bu yaz›, afla¤›daki iki kaynaktan derlenmifltir.
Sertan Batur ve Ersin Asl›türk, Muzaffer fierif’in Türki-
yedeki Y›llar›, Elefltirel Psikoloji Bülteni Arflivi,
http://www.elestirelpsikoloji.org/eleps/eleps.html
Sertan Batur ve Ersin Asl›türk, “Sak›ncal› Psikoloji”: Mu-
zaffer fierif Baflo¤lu ve Sadrettin Celal Antel’in Görevle-
rinden Uzaklaflt›r›lmalar› Örne¤inde Politika ve Psiko-
loji ‹liflkisi, Elefltirel Psikoloji Bülteni Arflivi,
http://www.elestirelpsikoloji.org/eleps/eleps.html

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Psikoloji Nedir?”
konusunu tekrar okuyunuz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Psikoloji Nedir?”
konusunu tekrar okuyunuz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deneysel Olmayan Yön-
temler” konusunu tekrar okuyunuz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Psikolojinin Avrupa-
daki Kökleri” konusunu tekrar okuyunuz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deneysel Yöntemler”
konusunu tekrar okuyunuz. 

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modern Sosyal Psikoloji”
konusunu tekrar okuyunuz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deneysel Yöntemler”
konusunu tekrar okuyunuz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modern Sosyal Psikoloji”
konusunu tekrar okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deneysel Olmayan Yön-
temler” konusunu tekrar okuyunuz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Psikolojinin K›sa Ta-
rihi” konusunu tekrar okuyunuz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Sosyal psikolojiyi tan›mlama zorlu¤unun sadece sosyal
psikolojiye özgü oldu¤unu söylemek zordur. Sosyoloji,
tarih, iktisat gibi di¤er sosyal bilim alanlar›nda da bir ta-
n›mlama zorlu¤undan söz edilebilir. Ancak sosyal psi-
kolojinin sosyal bilimler aras›nda sonradan ortaya ç›k-
m›fl olmas› ve çal›flma alan›n›n bir ölçüde di¤er disiplin-
lerin s›n›rlar›yla çak›flmas›ndan dolay› bu zorlu¤u daha
fazla yaflad›¤› söylenebilir. Temel olarak sosyal bilim-
lerde, çal›flma nesnesine çok farkl› flekilde yaklaflmak
mümkün oldu¤u için, disiplinlerin de farkl› flekillerde
tan›mlanmas› çok mümkün ve do¤ald›r. Bu birey ve
topluma dair birbirinden çok farkl› tasavvurlar›n olma-
s›yla iliflkilidir.

S›ra Sizde 2

Halk›n sa¤duyusunda, genel olarak bilimlerin bilim in-
sanlar›n›n do¤a ya da toplum konusundaki merak ve
ilgileriyle ortaya ç›kt›¤›na ve geliflti¤ine dair bir düflün-
ce mevcuttur. Sosyal bilimler söz konusu oldu¤unda,
bilimsel disiplinlerin tarihini bilim insanlar›n saf mera-
k› ya da ilgisiyle aç›klamak çok zordur. Böyle bir me-
rak ve ilgi de elbette vard›r ama bunlar içinde yaflan›-
lan tarihsel dönemin sosyal ve kültürel özelliklerinden
kaynaklan›rlar. Sosyal bilimler, bir grup bilim insan›n
kendi ba¤›ms›z tercihleri ya da ilgileri sonucu de¤il,
yaflan›lan toplumun ve tarihsel dönemin sorunlar›na
iliflkin merak ve ilgi sonucu ortaya ç›km›flt›r. Sosyal
psikolojinin tarihinde de gördü¤ümüz üzere, dünya
savafllar›n›n, özellikle de 2. Dünya Savafl›’n›n sosyal
psikolojinin tarihsel seyrini de¤ifltiren bir etkisi olmufl-
tur. Özetle, bir sosyal kurum olarak bilim de toplumun
bir parças›d›r ve toplumsal yaflamda olan bitenlerden
etkilenir. 

S›ra Sizde 3

S›n›fta not tutanlar›n o dersin s›nav›ndan ald›klar› pu-
anlarla, s›n›fta not tutmayanlar›n o dersin s›nav›ndan al-
d›klar› puanlar› karfl›laflt›r›p, korelasyona dayanan bir
sonuca varabilirsiniz. Böyle bir sonuç size sadece s›n›f-
ta not tutup tutmama ile akademik baflar› aras›nda bir
iliflki olup olmad›¤› ve iliflki varsa ne yönde ve ne ka-
dar bir iliflki oldu¤unu gösterecektir. Bu sonuç size ke-
sinlikle bir neden-sonuç iliflkisi vermez. Örne¤in, s›n›f-
ta not tutma ile akademik baflar› aras›nda orta düzeyde
pozitif bir korelasyon bulduysan›z, bu sonuçtan hare-
ketle not tutman›n daha yüksek bir akademik baflar›
düzeyine neden oldu¤unu söyleyemezsiniz. Sizin hesa-
ba katmad›¤›n›z pek çok baflka faktör, ikisi aras›nda si-
zin buldu¤unuz iliflkiye etki etmifl olabilir. Örne¤in, s›-
n›fta not tutanlar ayn› zamanda genel zeka düzeyi aç›-
s›ndan di¤erlerinden yukar›da olabilir. Böyle bir araflt›r-
ma sorusu laboratuvarda da test edilebilir. Bu durumda
deney ve kontrol grubu oluflturarak, deney grubunun
sözel bir materyali not tutarak, kontrol grubu da sözel
bir materyali sadece dinleyerek çal›flabilirler. Ve daha
sonra o materyalin hat›rlanma derecesi her iki grupta
karfl›laflt›r›labilir. Ama böyle bir çal›flmada sözel mater-
yali not tutarak dinleme ve sadece dinleme d›fl›nda bafl-
ka pek çok de¤iflkenin kontrol alt›nda tutulmas› gere-
kir. Bu de¤iflkenler, deney ve kontrol grubundaki de-
neklerin yafl, e¤itim, zeka düzeyi, cinsiyet, sözel mater-
yale iliflkin aflinal›klar› gibi pek çok faktörü içerir. An-
cak deney ve kontrol grubu, de¤iflimlenen de¤iflken d›-
fl›ndaki faktörler aç›s›ndan eflitlenebilirse, hipotez testi
yap›labilir. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
izlenim oluflturman›n birey yaflam›ndaki önemini aç›klayabilecek;
izlenim oluflturman›n temel ilkelerini sayabilecek;
izlenim oluflturmada kullan›lan bilgileri örnekleyebilecek; 
izlenimlerin nas›l bütünlefltirildi¤ini aç›klayabilecek;
davran›fla neden yükleme kuramlar›n›n özelliklerini bilecek;
yükleme sürecinde gözlenen yanl›l›klara örnekler verebileceksiniz.
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SOSYAL PS‹KOLOJ‹-I



G‹R‹fi
Hiç kooperatif, dernek, belediye ya da milletvekili seçimlerinde oy kulland›n›z m›?
Seçmen olarak bizim görevimiz kooperatif, dernek, kent ya da ülkeyi bizim ad›m›-
za yönetecek do¤ru insanlar› seçmektir. Aday olanlar›n ya da partilerin yapmaya ça-
l›flt›klar› ise kendileriyle ilgili olarak seçmenlerin zihninde olumlu izlenim (bir sos-
yal alg›) oluflturarak tercih edilen taraf olmakt›r. Adaylar, söz ve davran›fllar›yla ken-
di olumlu taraflar›n› ortaya koyarak bizlerin tercihini etkilemeye çal›flmaktad›rlar.

‹nsanlar aras›ndaki iliflkiler önemli ölçüde alg›ya dayanmaktad›r. Birbirlerini ta-
n›masalar bile; görünüfllerine, konuflmalar›na, yapt›klar›na ya da yapmad›klar›na
iliflkin alg›lamalar›na ba¤l› olarak karfl›s›ndaki insan hakk›nda bir dizi düflünce ge-
lifltirebilmektedirler. Hatta biz, bir kiflinin resmine bakarak, caddeden geçene flöy-
le bir göz atarak; o kiflinin nas›l biri oldu¤una iliflkin fikir oluflturabiliyoruz. Bazen
bir insan›n ismi bile, onun nas›l bir kimse olabilece¤i konusunda fikir yürütmemiz-
de kullan›labiliyor. Demek istedi¤im iki kifli karfl›laflt›¤›nda; bu anl›k bir karfl›laflma
bile olsa, birbirleri hakk›nda bir izlenim olufltururlar. Sonraki iliflkilerinin s›kl›¤› ve
düzeyi; önemli ölçüde bu ilk izlenim taraf›ndan etkilenecektir. 

Bu ünitede, iliflkilerimiz aç›s›ndan önemli olan ve “sosyal alg›” olarak isimlen-
dirilen bir süreci tart›flaca¤›z. ‹lk karfl›laflt›¤›m›z bir insana iliflkin izlenimlerimizi ne-
ye göre -hangi bilgileri kullanarak oluflturdu¤umuzu tart›flaca¤›z. Bu izlenimler ne
kadar do¤rudur; edilen izlenimleri etkileyen yanl› tutumlar nelerdir? 

‹ZLEN‹M OLUfiTURMANIN B‹REY YAfiAMINDAK‹ YER‹
‹zlenim oluflturma bir kifliyle kurulan iletiflim süresince alg›lanan özelliklerin de-
¤erlendirilerek o kifli hakk›nda bir fikir oluflturma sürecidir. Baflkalar› hakk›ndaki
alg›lar›m›z, toplumsal yaflam›m›z›n önemli bir parças›d›r. ‹nsani özelli¤imizin gere-
¤i olarak; hemen her zaman bir davran›fl›n nedenini bilmeye, niçin o flekilde dav-
ran›ld›¤›n› aç›klamaya çal›fl›r›z. Bunu yaparken davran›fl› içsel bir nedene mi (gü-
düler, niyet, kiflilik özelli¤i vb.) yoksa çevrenin fiziksel koflullar› gibi d›flsal bir ne-
dene mi ba¤l› oldu¤unu bulmaya çal›fl›r›z. 

‹ki insan anl›k buluflmalar›nda bile birbirleri hakk›nda karfl›l›kl› izlenimler olufl-
tururlar. Buluflmalar›n say›s› artt›kça izlenimlerin miktar›, dolay›s›yla gerçekli¤i de
artar. Bu iki insan›n birbirine nas›l davranacaklar›, birbirlerini ne kadar sevecekle-
ri, ne kadar s›kl›kla görüflecekleri vs. bu izlenimlere ba¤l› olacakt›r. ‹zlenim edin-
mede mimik ve durufl, giyim-kuflam gibi sözel olmayan ipuçlar› kadar, daha bafl-
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ka özellikler de etkili olabilmektedir. Kiflileri; onlara iliflkin alg› ya da izlenimimizi
esas alarak farkl›laflt›r›r, iliflkilerimizi ve davran›fllar›m›z› ona göre ayarlar›z. Örne-
¤in bir tan›d›¤›n›z›n, yafll› bir insan› karfl›dan karfl›ya geçirmesini gördü¤ünüz an›
unuttuktan çok sonra bile; onu yard›msever ve nazik olarak an›msars›n›z. 

Unutmamak gerekir ki, izlenime dayal› olarak yapt›¤›m›z kiflilik ç›kar›mlar›,
uzun zaman geçse bile de¤iflmez. Bir insanla ilgili alg›m›z› baflkalar›ndan sa¤lad›-
¤›m›z bilgiler göre de oluflturabilmekteyiz. Yani izlenimlerimiz ikinci el bilgiye da-
yanabilmektedir. 

Toplumun do¤ru iflleyebilmesi; bir dereceye kadar insanlar›n yarg›lar›nda isa-
betli olma derecesiyle ilgilidir. Günlük yaflam sürekli olarak baflkalar›yla etkileflim
içinde olmay› gerektirmektedir. Bu iliflkilerin etkili ve verimli olabilmesi, insanlara
iliflkin yarg›larda do¤ru olmay› gerektirmektedir. Biz d›flsal ve görülebilir özellikle-
ri oldukça do¤ru olarak alg›layabiliriz. Ancak bir insan› alg›lamay› önemli, zor ve
öteki canl›lardan farkl› k›lan fley; onun heyecanlar›, duygular› ve kiflisel özellikleri
gibi içsel durumlara iliflki ç›karsamalar›n çetrefilli¤idir. Bunun nedeni an›lan duy-
gu durumlar›n›n gözlenemez olmas›d›r. 

‹ZLEN‹M OLUfiTURMANIN TEMEL ‹LKELER‹
‹zlenim oluflturma sosyal alg›n›n ilk basama¤›d›r. S›n›rl› bilgi ve ipuçlar›n› kullana-
rak birisi hakk›nda izlenim oluflturmaya çal›flmak; insano¤luna özgü evrensel e¤i-
limdir. Bu e¤ilim nedeniyle ilk kez ve yar›m-yamalak gördü¤ümüz bir kiflinin bir-
çok özelli¤i hakk›nda yarg›larda bulunabiliyoruz. Konuyla ilgili olarak ileride ya-
paca¤›m›z aç›klamalara temel olmas› bak›m›ndan izlenimlerin nas›l oluflturuldu¤u;
izlenim oluflturmada esas olan ilkelerin neler oldu¤unun belirlenmesinde yarar
vard›r. ‹zlenim oluflturmada alt› genel ilkenin etkili oldu¤u saptanm›flt›r (Taylor,
Peplau ve Sears, 2007). Bu ilkeler afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r:

• ‹zlenimler çok az bilgiye dayal› ve çok çabuk bir flekilde oluflturulur.
• Biz karfl›m›zdakinin en çarp›c› özellikleri ile onu baflkalar›ndan ay›ran-fark-

l› k›lan özelliklerini kullanarak izlenim oluflturmaktay›z.
• Bir davran›fltan anlam ç›kar›rken-bir davran›fl› yorumlarken; o davran›fl›n ya-

p›ld›¤› koflullar› esas al›r›z. Ba¤lam›ndan soyutlanm›fl de¤erlendirmelerde
bulunmay›z.

• ‹nsanlar› tek tek de¤il, belli gruplar›n üyeleri olarak görme e¤ilimindeyiz.
Dolay›s›yla alg›lad›¤›m›z fleyleri (insanlar›, olaylar›, durumlar› vb) önce bel-
li s›n›flar›n-gruplar›n içine yerlefltirerek alg›lar›z. Sözgelimi hastanede beyaz
önlük giymifl birisini doktor olarak düflünürüz. 

• ‹nsanlar›n davran›fllar›n› yorumlarken, önceki bilgilerimizi kullan›r›z. Bir ö¤-
retmenin davran›fl›n› yorumlarken ö¤retmenlerle ilgili olarak sahip oldu¤u-
muz eski bilgilerimizi kullan›r›z.

• Bizim kendi ihtiyaç ve amaçlar›m›z, alg›lamalar›m›z› etkilemektedir. Sözge-
limi bir daha karfl›laflmayaca¤›m›z birini alg›lamam›z, hep birlikte olaca¤›m›z
birisini -diyelim ki oda arkadafl›m›z›- alg›lamam›zdan farkl› olacakt›r.

‹ZLEN‹M OLUfiTURMADA KULLANILAN B‹LG‹LER 
‹nsanlar hakk›ndaki ilk izlenimler, toplumsal iliflkinin bir bafllang›c› olman›n öte-
sinde; bu iliflkinin temel belirleyicisi olmaktad›r. Afla¤›da izlenim olufltururken kul-
lan›lan bilgi kaynaklar›n›n neler oldu¤u üzerinde durulmaktad›r.
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Roller
Bir insana iliflkin izlenim oluflturma sürecinde rol flemalar›n›n önemli bir yeri var-
d›r. Rol flemas›, ileride tekrar de¤inilece¤i gibi belirli rolleri olan insanlar (doktor,
profesör, ö¤renci, muhasebeci vb.) hakk›nda sahip oldu¤umuz peflin hükümler
anlam›na gelmektedir. Rol flemalar›n›n sa¤lad›¤› bilgiler hem fazla, hem aç›k ve
önemli; hem de yaratt›¤› ça¤r›fl›mlar bak›m›ndan daha zengindirler. Sözgelimi bir
insan›n milletvekili, ya da kabaday› oldu¤unu bilmek onunla ilgili pek çok bilgi
verecek, ça¤r›fl›m sa¤layacakt›r.

Fiziksel ‹puçlar›
Karfl›lafl›lan bir insana iliflkin özellikler hakk›nda bir ç›karsamada bulunurken; ön-
celikle onun görünümü ve davran›fllar› üzerine odaklan›r›z. ‹lk bak›flta yakalanabi-
len d›fl görünüm ve davran›flla ilgili alg›lar›m›z oldukça ayr›nt›l› izlenimler olufltur-
maya olanak sa¤layabilir. Sözgelimi bir kimsenin yüzündeki sakal›n biçimine ba-
karak, onunla ilgili pek çok yarg›ya var›labilir. Benzer flekilde birlikte oyun oyna-
yan bir gruptaki birisinin hep itiraz etmesi ya da m›z›kç›l›k yap›p sesini yükseltme-
sine tan›k oldu¤unuzda; onun uyumsuz, tahammülsüz birisi oldu¤una hükmede-
ceksiniz. Bazen insanlar›n yüzleri bile onlarla ilgili yarg›lara esas olabilmektedir.
Bebek yüzlü ya da yüzündeki ifade saf olan insanlar›n daha dürüst oldu¤unu, da-
ha güçsüz olabilece¤ini düflünürüz. 

Ay›r›c› Özellikler
Ay›r›c› özellikten kast›m›z, kiflide ilk bak›flta göze çarpan özellik ya da özellikler-
dir. Bu görsel ay›r›c›l›k ya da dikkat çekici durumlar izlenim edinmede son dere-
ce etkilidirler. Örne¤in yeni ifle bafllayan kiflinin oda arkadafllar›ndan birisinin bir
tiki varsa; onunla ilgili ilk izlenimi ne onun giyimi, ne saç biçimi, hatta ne cinsi-
yeti de¤il, bu tiki olacakt›r. ‹nsanlardaki ay›r›c› özellikler yukar›daki örnekte oldu-
¤u gibi fiziksel görüntüyle ilgili olabilece¤i gibi, kiflinin tutum ve davran›fl›yla ilgi-
li de olabilir.

Acaba bir ipucunu, bir durumu ay›r›c›-çarp›c› k›lan nedir? Bu alanda yap›lan
araflt›rmalar parlakl›k, boyut (çok büyük ya da çok küçük olma), genelden farkl›
olma, hareket, gürültülü olma ya da yeni olma dikkat çekmede etkili olmaktad›r.
Bir toplant›da göz al›c› bir giysi giyenin fark edilme nedeni o giysisidir. ‹zleyicili
televizyon programlar›nda kamera seyircileri gösterirken; birisinin k›m›ldamas›, sa-
ç›n› düzeltmesi, yan›ndakiyle konuflmas› vb hareketleri, ekran bafl›ndakilerin dik-
katini onun üzerine yöneltecektir. Ço¤umuz tan›k olmufluzdur; s›n›fta ya da bir
toplant›da f›rsat geldikçe sorular soran birinin davran›fl›, dikkatleri üzerine toplar
ve o kiflinin toplant› üzerinde egemenlik kurmas› ya da kendini gösterme çabas›
olarak alg›lan›r. Genel bir ilke olarak flu söylenebilir: Herhangi bir durumda ya da
ortamda al›fl›lmam›fl, farkl› bir hareket, onu daha çarp›c›-dikkat çekici yapar.

Ay›r›c› özelli¤in izlenim edinmedeki belli bafll› etkileri flunlard›r. Birincisi, ay›r›-
c› özellikler daha çok dikkat çeker. ‹kincisi, ay›r›c› özelli¤e sahip insanlar, bulunu-
lan toplumsal ba¤lam üzerinde daha etkili bireyler olarak alg›lan›rlar. Dolay›s›yla
nedensellik alg›lar›m›z› etkilemektedir. Bir üçüncü etkisi, bireydeki ay›r›c› özellik
bir sosyal grubun özelli¤i ise, grubun öteki bütün özellikleri o kifliye atfedilir. Di-
yelim ki, kiflideki ay›r›c› özellik uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› ise, ba¤›ml›lar›n öteki bütün
özelliklerini tafl›d›¤› izlenimi oluflur.
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Davran›fllardan Kiflilik Özelliklerini Ç›karsama 
Karfl›laflt›¤›n›z bir kiflinin görünüfl, davran›fl, hatta mimik ve jestleri gibi gözlenebi-
lir özelliklerinden; h›zla, onun nas›l bir insan oldu¤una yani kiflilik özelliklerine
iliflkin ç›kar›mlarda bulunmaya yöneliriz.

Biz insanlar›n çok yal›n, çok basit gözüken bir davran›fl›ndan; onun bütün ki-
flili¤i ile ilgili ç›karsamalarda bulunabiliriz. Sözgelimi evinin balkonunda kufllara
yem veren birisinin yard›msever birisi oldu¤unu düflünür; bu yard›mseverlikten
yola ç›karak ona kibarl›k, cana yak›nl›k, merhametlilik gibi özellikler atfederiz. 

Bir insan› kiflilik özellikleriyle tan›mlama, onu davran›fllar›yla tan›mlamaktan
daha ekonomik ve kolayd›r. Toplumsal yaflamda s›kça birileri hakk›ndaki düflün-
cemiz sorulur. Nas›l biri oldu¤u sorulan kiflinin her davran›fl›n› say›p dökmek her
zaman ifle yaramayabilir. Bunu yapmaya çok kez zaman olmaz, dahas›, say›l›p dö-
külenler o kifliyi tan›tmada fazlaca yard›mc› da olamayabilir. Dolay›s›yla kiflinin
davran›fl özelliklerini say›p-dökmek yerine onun farkl› yönlerini özetleyen kiflilik
özelliklerini (tembel, çal›flkan, dost canl›s›, sorumsuz, halk müzi¤i düflkünü vb.)
kullan›r›z. Bu kiflilik özellikleri gelecekteki davran›fllar› kestirmede kullan›labilece-
¤i gibi, o kifliyle olan iliflkilerin hangi düzeyde tutulaca¤›n›n önemli bir belirleyici-
si olabilmektedir. ‹nsanlar› tan›ma düzeyi artt›kça, onlar› kiflilik özellikleriyle anlat-
ma düzeyi de yükselir.

Kiflilik özelli¤i ç›karsamalar›nda bafll›ca iki boyut öne ç›kar›l›r. Birincisi görev-
iliflkili ya da entelektüel düzey; ikincisi toplumsal niteliklerdir. Kiflilik özelli¤i ç›kar-
samalar›, kifliyle ilgili son derece s›n›rl› bilgiyle ve hemencecik; neredeyse kendili-
¤inden yap›l›r.

Gruplama (S›n›flara Ay›rma)
Cinsiyet, ›rk ve toplumsal s›n›f gibi gruplara ay›rma da alg›lamam›z› etkiler. Biz
baflkalar›ndaki ay›r›c› bir özelli¤e tepki verirken; çok kez onu, bir grup veya s›n›-
f›n parças› olarak alg›lar›z. Biz insanlar› en genel anlamda, görünüflteki do¤al ben-
zerliklere göre s›n›flara ay›r›r›z. Sözgelimi insanlar›n kültürel olarak tan›mlanm›fl
görünüm farkl›l›klar›na (saçlar›n›n uzun ya da k›sa oluflu, makyajl› olup olmamas›,
giysi türü vb) bakarak onlar› “kad›n” ya da “erkek” s›n›f›ndan birisine sokar›z. Ay-
n› fley insanlar› farkl› ›rklara ya da baflka toplumsal gruplara sokmada da geçerli-
dir. Sözgelimi parktaki kanepe üzerinde uyuyan t›rafls›z, kirli-pasakl›, y›rt›k ayak-
kab›l› bir adam gördü¤ümüzde, sadece farkl› birisi olarak görmez, onu hemen bir
evsiz olarak niteleriz. S›n›flara ay›rma veya gruplama ifllemi çok h›zl› ve otomatik-
tir; ne zaman al›r, ne de düflünce gerektirir. 

S›n›flama ya da gruplaman›n sonuçlar› nelerdir? Bir bireyin belli bir grubun
üyesi oldu¤unu bildi¤imizde; onunla ilgili yarg›lar›m›zda, kategoriye ait flemalar›-
m›z› kullan›r›z. ‹nsanlar› belli s›n›flara-gruplara yerlefltirdi¤imizde, ilgili bilgileri ifl-
leme h›z› da artmaktad›r. Çünkü gruba yerlefltirme; grubu temsil eden prototiple il-
gili kal›pyarg›lar› harekete geçirmektedir. Bunun nedeni de grup temelli de¤erlen-
dirmelerin daha yal›n ve etkili olmas›d›r. 

Ba¤lam›n Etkisi
Toplumsal alg› ba¤lamdan da etkilenmektedir. Ba¤lam etkisi iki flekilde olabilmek-
tedir: Z›tlaflt›rma etkisi ve benzefltirme etkisi.

Z›tlaflt›rma etkisi, çevresel ba¤lam d›fl›nda yarg›lar üzerindeki yanl›l›k etkisi an-
lam›na gelmektedir. Örne¤in araflt›rmalar; çok çekici bir yüz foto¤raf›n›n hemen
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sonras›nda, gösterilen daha az çekici bir yüzün; oldu¤undan daha az çekici olarak
de¤erlendirildi¤ini göstermektedir. Bunun tersi de olabilir: Çok çirkin bir foto¤ra-
f›n hemen sonras›nda gösterilen normal güzellikte bir resim, oldu¤undan daha gü-
zel olarak alg›lan›r. Buna z›tl›k etkisi denilmektedir. Buna karfl›l›k çok çekici bi-
rinin foto¤raf›yla, daha az çekici birinin foto¤raf›n›n birlikte gösterilmesi; az çekici
olan›n, oldu¤undan daha çekici olarak alg›lanmas›n› sa¤layacakt›r. Buna da ben-
zefltirme etkisi denilmektedir. 

‹ZLEN‹MLER‹ BÜTÜNLEfiT‹RME
Biz insanlar›n görünüfl ve davran›fllar›ndan; h›zla onlar›n kiflilikleri hakk›nda ç›kar-
samalarda bulunmaya geçeriz. Acaba bu ayr› ayr› ç›karsamalar› genel bir izlenim
bütünlü¤üne nas›l dönüfltürebiliyoruz. Afla¤›da bunu sa¤layan mekanizmalar›n ne-
ler oldu¤u aç›klanmaktad›r.

De¤erlendirme
Bir insan hakk›ndaki ilk izlenimin en önemli ve güçlü sonucu bir de¤erlendirme
sa¤lamas›d›r. De¤erlendirme toplumsal alg›n›n en temel boyutudur. De¤erlendir-
melerimiz iyilik-kötülük, sevimlilik-sevimsizlik, temizlik-pislik, incelik-kabal›k ni-
telemeleridir. Ya da bir kifliyi seviyor muyuz, yoksa sevmiyor muyuz?

Olumsuzluk Etkisi
‹zlenim oluflturmada insanlar olumsuz olarak nitelenebilecek özelliklere karfl› da-
ha duyarl›d›rlar. Olumsuzlar daha çok dikkat çeker. Dolay›s›yla bir insana iliflkin
izlenimde bu olumsuz yanlar daha çok dikkate al›n›r. Dahas›, olumsuz özelliklere
dayal› de¤erlendirmelere, olumlulardan daha çok güvenilmektedir. Özellik ne ka-
dar olumsuz ise, o kadar güvenilir say›lmaktad›r. Olumsuz özelliklerin bir baflka et-
kisi; bütünü belirleyici olmas›d›r. Bir tek olumsuz özellik, bütün olumlu özellikle-
rin üstüne ç›karak kifli hakk›nda olumsuz izlenime yol açar. “Bir insan›n ad› ç›ka-
ca¤›na can› ç›ks›n” özdeyifli bu gerçe¤in bir ifadesidir. 

Kifliyle ilgili olumsuzlu¤un türü ahlaksal ise; diyelim ki kifli dürüst olmayan bir
davran›fl göstermiflse; bu, o insan›n ahlak›yla ilgili olarak altta yatan kötülü¤ü ko-
nusunda kesin yarg›da bulunmay› sa¤lar. Tersine olumlu davran›fllar›n iyiler kadar
kötüler taraf›ndan da gösterildi¤i varsay›l›r. Özet olarak söylemek gerekirse; olum-
suz kiflilik özelli¤i ya da özelliklerinin, birey hakk›ndaki genel izlenime olan etki-
sinin olumlu olanlardan fazla olmas›na olumsuzluk etkisi denilmektedir.

Olumluluk Yanl›l›¤›
‹nsanlar alg›lad›klar›n› yanl› de¤erlendirirler, ancak bu yanl›l›k olumlu de¤erlendir-
me fleklinde olmaktad›r. Demek istedi¤im, biz insanlar› olumlu de¤erlendirme e¤i-
limindeyiz. Bu olgu olumluluk yanl›l›¤› olarak isimlendirilmektedir. Bu noktada
yukar›da aç›klanan “olumsuzluk etkisinin” olumluluk yanl›l›¤› ile nas›l ba¤daflabi-
lece¤i akla gelebilir. Asl›nda her ikisi de birlikte ifllemektedir. ‹nsanlar hakk›nda
genellikle olumlu düflünmemizin nedeni, onlar›n ço¤u davran›fllar›n›n olumlu ol-
mas›d›r. Bu do¤ald›r, çünkü toplumsallaflma sürecinde birey; nas›l davranmas› ya
da hangi durumda do¤ru davran›fl›n ne olaca¤› ve sonuçlar›n› duyarak, görerek ve
yaflayarak ö¤renmifltir. Ö¤rendikleri onu toplum yaflam›na uygun davranmaya yö-
neltir. Sonuçta insanlarla olan iliflkilerimizde genellikle bekledi¤imiz tepkileri al›-
r›z. Tersine, olumsuz bir davran›fl ya da davran›fllarla karfl›laflt›¤›m›zda, bu kez
olumsuzluk etkisi devreye girer.
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Z›tl›k Etkisi: ‹lk edinilen
izlenime ba¤l› olarak,
sonras›ndaki izlenimin daha
olumlu ya da daha olumsuz
olmas›d›r.

Benzefltirme: Çok çekici iki
kifli birlikte görüldü¤ünde;
daha az çekici olan›n,
oldu¤undan daha çekici
olarak alg›lanmas›d›r.

Olumluluk yanl›l›¤›: Tek tek
insanlar› grup ya da
nesnelerden daha olumlu
de¤erlendirme e¤ilimidir.



Duygusal Bilgi
‹nsanlar karfl›lar›ndaki kifliye iliflkin de¤erlendirmelerinde onlar›n duygusal du-
rumlar›ndan da etkilenirler. Çünkü insanlarda gözledi¤imiz duygu ve heyecanlar›
kullanarak, onlar›n nas›l birileri oldu¤unu ç›karsar›z. ‹liflkilerde bunu görmezlikten
gelmek ya da yok saymak son derece zordur. Bir insandaki mutluluk duygu duru-
mu, onun özellikleriyle ilgili izlenim edinmeyi kolaylaflt›rmaktad›r. ‹zlenim edin-
mede k›zg›nl›k durumu mutlulu¤a oranla daha az, duygunun olmamas› ise en az
etkili durumlard›r. Ancak bir insan ç›karsama yapmada kendisine güveniyorsa,
duygusal ipuçlar› ne olursa olsun kimi yarg›lara ulaflacakt›r.

Bir insan hakk›ndaki farkl› izlenimler birlefltirilirken; bunu ortalama alma ola-
rak isimlendirilen bir ilkeye göre yapmaktad›r. Bu ilke nedeniyle çok olumlu ola-
rak tan›d›¤›m›z birisinin istenmedik bir özelli¤ini ya da davran›fl›n› ö¤rendi¤imizde
onun gözümüzdeki de¤eri biraz düflecektir.

Anlam Yükleme
Bir kifli hakk›nda edinilen her yeni bilgiye yüklenen anlam; o kifli hakk›nda önce-
den bilinen bilgilere ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Sözgelimi iyi-olumlu özelliklere
sahip olarak tan›d›¤›m›z birisi ile çevrede kabaday› olarak bilinen birisinin iyi birer
judocu olduklar›n› ö¤rendi¤imizi varsayal›m. Birinci kifli için judo biliyor olmak
olumu olarak de¤erlendirilirken, ikincisinin judo bilmesi onu daha tehlikeli k›laca-
¤› için olumsuz görülecektir. 

Tutarl›l›k Yükleme
‹nsanlara iliflkin alg›lar›m›z›n ço¤u, iyilik ya da kötülük de¤erlendirmelerimize da-
yanmaktad›r. Yani insanlar› önce “iyi” ve “kötü” s›n›flar›ndan birisine koymaktay›z.
Bir insan›n öteki bütün özelliklerine iliflkin de¤erlendirmelerimiz; onun hakk›nda-
ki bu “iyi” ya da “kötü” de¤erlendirmelerimize ba¤l› olacakt›r. ‹yi olarak de¤erlen-
dirilenler olumlu bir çerçeveye yerlefltirilir ve ona hep olumlu özellikler yüklenir.
Tersine bafllang›çta olumsuz bulunan birisine de olumsuz özellikler yak›flt›r›l›r. Bu
e¤ilim “halo etkisi” olarak isimlendirilmektedir. Buna göre e¤er bir insan› bafllan-
g›çta sevmiflsek onu çekici, ak›ll›, cömert, becerikli vb özelliklere sahip biri olarak
varsayar›z. 

fiemalar
Baflkalar› hakk›ndaki bilgileri genellikle, onlar›n ait oldu¤u s›n›flara (sözgelimi ka-
d›n ya da erkek olmalar›) iliflkin kal›pyarg› ve peflin hükümleri kullanarak iflleriz.
Bu önyarg›lar için kullan›lan bir baflka terim “flemad›r”. fiemalar›n ifllevleri aras›n-
da önemli olanlar› flunlard›r:

• Bilgileri yal›nlaflt›r›p örgütledi¤i için karmafl›k bilgileri ifllemeyi kolaylaflt›r›r.
• Ayr›nt›lar› an›msamada yard›mc› olur.
• Bilgi iflleme h›z›n› art›r›r.
• Bilgilerimizdeki boflluklar› doldurur. 
• Yeni bilgileri yorumlay›p de¤erlendirmede yard›mc› olur.
fiemalar kifliler hakk›nda (kifli flemalar›) olabilir. Bunlar yaflam›m›zdaki önemli

kiflilerle ilgili zihinsel yap›lar›m›zd›r. Sözgelimi herkesin Atatürk ile ilgili bir flema-
s› vard›r. fiemalar rollerle ilgili olabilir. Bunlar rol flemalar› olarak isimlendiril-
mektedir. Sözgelimi profesör, antrenör, garson vb. rollerle ilgili olarak gelifltirdi¤i-
miz flemalar›m›z vard›r. Hemen hepimizin bir “dost insan”, “iyi ö¤retmen” ya da “li-
der” flemas› vard›r. 
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Rol fiemalar›: Bunlar belli
bir roldeki insanlar için
elimizde olan, organize
edilmifl kavramlard›r.



“Ad› ç›km›fl dokuza, inmez sekize” atasözünü, izlenimleri bütünlefltirmede kullan›lan
hangi mekanizmayla ve nas›l aç›klanabilir?

DAVRANIfiA NEDEN YÜKLEME 
Baflkalar›yla ilgili olarak yapt›¤›m›z en önemli ç›karsamalardan birisi, onlar›n baz›
fleyleri neden yapt›klar› ya da yapmad›klar›yla ilgilidir. Hemen hemen her durum-
da davran›fl›n nedenini belirleyerek niye o flekilde davran›ld›¤›n› aç›klamaya çal›-
fl›r›z. Grup içinde bir kifli neden hep kendisinden söz etme ihtiyac› duymaktad›r?
Bir baflkas› neden hiç konuflmaz? Falancalar birbirlerinden nefret ettiklerini söyler-
ken ne oldu da aralar›ndan su s›zm›yor? 

Yükleme Kuram› (Atfetme Kuram›)
Yukar›da örneklenen türdeki sorulara yan›t veren kuramlardan birisi “Yükleme
Kuram›” ad›yla bilinmektedir. Bu kuram insanlar›n davran›fllar›yla ilgili “neden”
sorusunu nas›l yan›tlad›klar›n› bulmaya çal›flmaktad›r. Yükleme kuram› Fritz Hei-
der (1958) taraf›ndan gelifltirilmifltir. Heider’e göre, davran›fl›n nedenleri ya çevre-
sel ya da kiflisel faktörlere yüklenebilir. Ona göre insanlarda iki güçlü güdü vard›r:
Birincisi dünyayla ilgili tutarl›-geçerli bir anlay›fla sahip olma; ikincisi, çevreyi de-
netim alt›nda tutma güdüsüdür. Bunlar çevrede olup bitenleri kestirebilme ve de-
netim alt›nda tutabilme ihtiyac›ndan kaynaklanmaktad›r. Bir olay al›fl›ld›k-beklen-
dik flekilde ortaya ç›kt›¤›nda “neden ya da niçin öyle oldu” sorular›n› sormay›z.
Çünkü o olay her zaman öyle olmaktad›r; farkl› bir fley beklemiyoruz ki... Burada
nedensellik yüklememiz otomatik olarak ifller. Ancak aç›kça beklenmedik-ola¤an-
d›fl› bir durum ortaya ç›kt›¤›nda bunun nedenini bilme ihtiyac› duyar›z. Bir örnek
vermek gerekirse; biz k›rm›z› ›fl›kta durur yeflilde geçeriz. Buna uymayan bir trafik
düzeni yaflam› çekilmez k›lacakt›r. Ayn› flekilde yolda giden bir araban›n aniden
“u” dönüflü yapmas›n› beklemeyiz. Lokantada kuru fasulye siparifl etti¤imizde da-
na hafllaman›n gelmesi söz konusu olamaz. Yaflam›m›z› bu düzenliliklere göre kur-
mufluzdur. Yaflam›n bilinen flekilde yaflanaca¤›na güvenmek durumunday›z; yok-
sa dünya yaflan›r olmaktan ç›kacakt›r. 

“Bayram de¤il, seyran de¤il enifltem beni niye öptü?” deyiflini yükleme kuram›yla aç›kla-
maya çal›flt›¤›n›zda neler söyleyebilirsiniz?

Uygun Ç›karsamalar Kuram›
Nedensellik yükleme, insanlar›n yapt›klar› ya da yapmad›klar› fleylerin yani dav-
ran›fllar›n›n nedenlerini anlamakt›r. ‹nsanlar›n normal koflullarda yapt›klar› davra-
n›fllar, olmas› gereken davran›fllard›r ve bunlar o kiflinin özellikleri hakk›nda fazla-
ca bir bilgi vermez. Acaba hangi koflullarda yap›lanlar bir insan›n kiflilik özellikle-
rini gösterebilir? Bir baflka flekilde söylersek; hangi koflullar alt›nda ortaya ç›kan
davran›fllar kiflilik özelliklerinin göstergesi olabilir? ‹nsan›n gösterdi¤i bir davran›-
fl›n o anki koflullar nedeniyle mi yoksa kiflilik özelliklerinden mi kaynakland›¤›n›
aç›klayan bir kuram “Uygun Ç›karsamalar Kuram›”d›r. Bu kurama göre davran›fl›n
gerçekleflti¤i ba¤lama bakmak gerekmektedir. Bu ba¤lamda kullan›lan ölçütlerden
birisi toplumsal onaylanabilirlik ya da be¤enirlik derecesidir. Diyelim ki ifl için ya-
p›lan bir görüflmede aday iflin gerektirdi¤i özellikleri yans›tacak bir izlenim yarat-
t›¤›nda; aday›n o özelliklere gerçekten sahip oldu¤unu söylemek zordur. Çünkü
aday böyle bir izlenim yaratmak için özel çaba göstermifl olabilir. Ayn› aday iflin
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Yükleme Kuram›: Olaylar›n
ya da davran›fllar›n
nedenlerine iliflkin izlenim
oluflturmakt›r.

Nedensellik Yükleme:
‹nsanlar›n yapt›klar› ya da
yapmad›klar› fleylerin
(davran›fllar›n›n) nedenlerini
anlamakt›r.



gerekti¤i davran›fllar› gösteremedi¤inde, görüflmeci onun kesinlikle ifl için uygu ol-
mad›¤›n› ç›karsayabilir.

E¤ilimleri ç›karsamadaki bir baflka ölçüt; kiflin yapt›¤› bir davran›fl› özgür irade-
siyle mi yoksa durumsal bask›lar nedeniyle mi yapt›¤›n› bilmektir. Özgür iradeyle
yap›lan bir davran›fl, kifli hakk›nda daha çok bilgi vericidir.

Davran›fl›n nedenlerini ç›karsarken, bir davran›fl yapanla ilgili istendik birçok
sonuca yol açt›¤›nda; onun gerçek güdülerini ç›karsamak zordur. Ama davran›fl›n
tek bir sonucu varsa, o davran›fl›n alt›nda yatan güdü oldukça yüksek bir güvenle
ç›karsanabilir.

Yap›lan bir davran›fl›n yapan›n kiflilik özelliklerinin bir sonucu olup olmad›¤›n›
ç›karsamada kullan›lan bir baflka ölçüt; davran›fl›n, kiflinin toplumsal rolünün bir
parças› olup olmad›¤›n› bilmektir. Bir polisin sokaktaki kavgay› ay›rmak için mü-
dahale etmesi onun görevi gere¤idir. Ama sokaktan geçen biri bu müdahaleyi yap-
maya çal›flt›¤›nda onun yard›msever oldu¤unu ç›karsar›z. Sonuç olarak baflkalar›-
n›n davran›fllar›n›n alt›ndaki güdüyü ç›karsamaya çal›fl›rken; önceden var olan
beklentilerimizi kullan›r›z.

“‹yi dost zor günde belli olur” atasözü , “uygun ç›karsamalar kuram›” ile nas›l aç›klanabilir?

Birlikte De¤iflim Kuram›
Bir fleyin bir davran›fl›n nedeni olabilmesi için; davran›fl olurken olmas›, o davra-
n›fl olmad›¤›nda da olmamas› gerekir. Birlikte de¤iflim kuram›na göre; nedensellik
yüklemelerinde bulunurken, üç tür bilgiden yararlan›lmaktad›r. Bu bilgiler “tutarl›-
l›k bilgisi”, “belirginlik bilgisi” ve “yayg›nl›k bilgisi”dir.

Tutarl›l›k bilgisi, davran›fl zaman içersinde ve farkl› koflullarda de¤ifliyor mu?
Ya¤›z’›n ö¤retmeniyle ilgili düflüncelerinde; zaman içerisinde herhangi bir de¤iflme
oluyor mu yoksa hep ayn› m›d›r? Yani ö¤retmeni be¤enmedi¤i zamanlar da oluyor
mu? Ya da be¤endi¤i korku filmleri de var m›?

Belirginlik bilgisi, bir durum karfl›s›nda gösterilen tepkinin o duruma m› öz-
gü oldu¤una yoksa, benzer bütün durumlarda da gösteriliyor olup olmad›¤›na ba-
k›l›r. Ya¤›z; ö¤renci olarak bütün ö¤retmenlerini de¤il de belli bir ö¤retmeni mi
çok be¤endi¤ini söylüyor? Ya da izledi¤i bu korku filmi için mi berbat diyor; yok-
sa korku filmlerini genel olarak m› sevmiyor? 

Yayg›nl›k bilgisi, yukar›daki ö¤retmen ve film örne¤ini kullan›rsak; baflkalar›-
n›n da o ö¤retmenle ya da o filmle ilgili de¤erlendirmeleri Ya¤›z’la benzefliyor mu?
Onlar da ö¤retmeni daha çok be¤eniyor, filmi be¤enmediklerini mi söylüyorlar? 

YÜKLEME SÜREC‹NDE YANLILIKLAR
Buraya kadar yaz›lanlardan flöyle bir sonuç ç›kar›labilir: ‹nsanlar bir davran›fl›n ne-
denini ya da nedenlerini aç›klarken ussal ve mant›kl› bir süreç izlemektedirler. Ya-
ni, davran›flta bulunan kifliye ve ortama-koflullara iliflkin bilgilerimizi kullanarak ni-
çin öyle davran›ld›¤› konusunda ç›karsamada da bulunuruz. Ancak davran›fllar›n
nedenlerini aç›klarken kimi hatalar›n yap›labildi¤i ortaya konulmufltur.

Temel Yükleme Hatas›
Bir insan›n yapt›¤› bir davran›fl›; içinde bulundu¤u koflullarla de¤il de onun genel
e¤ilimleri ile yani kiflilik özellikleri ve tutumlar›yla aç›klama e¤ilimi, temel yükle-
me hatas› olarak isimlendirilmektedir. Genellikle ifl yo¤unlu¤u fazla olan örgütler-
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de (diyelim ki tapu dairesinde ya da nüfus idaresinde) çal›flan birisinden bir yar-
d›m istedi¤imizde; o kifli bize so¤uk, as›k suratl›, sert görünmüflse; sayg›s›z, kaba
biri olarak niteleriz. Hâlbuki onun böyle bir izlenim b›rakmas›n›n nedeni kiflili¤i
de¤il ifl koflullar›d›r. Onun bütün gün onlarca insanla yüzleflti¤ini, tekrar tekrar ay-
n› fleyleri anlatt›¤›n›, bazen tart›flt›¤›n› düflünmez, görmezlikten geliriz. 

Oyuncu-Gözlemci Yanl›l›¤›
Oyuncu, bir davran›flta bulunan, gözlemci ise onun davran›fl›na tan›k olan kiflidir.
Biz, baflkalar›n›n yapt›¤› hatalar› onlar›n içsel özellikleriyle; kendimiz ayn› hatay› ifl-
ledi¤imizde bunu durumsal faktörlerle aç›klama e¤ilimindeyiz. Bunun nedeni,
oyuncunun yapt›¤› bir davran›fl hakk›nda gözlemciden daha fazla bilgiye sahip ol-
mas›d›r. Kifli (oyuncu) kendisini daha iyi tan›maktad›r. ‹kinci bir neden farkl› bak›fl
aç›lar›ndan kaynaklanmaktad›r. Gözlemci oyuncu ve onun davran›fl›na odakland›¤›
için çevreyle ilgili koflullar› -en az›ndan tamam›n›-dikkate alamamaktad›r. Buna kar-
fl›l›k oyuncu, yapt›¤› davran›fl› de¤il, içinde bulundu¤u koflullara (mekan, di¤er in-
sanlar, o insanlar›n beklentileri vb) bakmaktad›r. Bu yanl›l›¤›n etkisi; gözlemci ken-
disini oyuncunun yerine koydu¤unda (empati yapabildi¤inde) azalmaktad›r.

Yanl›fl Yanl›l›k Bilgisi
‹nsanlar herkesi kendisi gibi bilmektedirler. ‹nsanlar›n kendi davran›fl ve düflünce-
lerinin yayg›nl›¤›n›-paylafl›ld›¤›n› abartma e¤ilimi yanl›fl yayg›nl›k bilgisi olarak
bilinmektedir. Dilimizdeki “kifliyi nas›l bilirsin, kendim gibi” deyimi tam da bunu
anlatmaktad›r. Ya da “herkesi kendin gibi mi biliyorsun!” ifadesiyle anlat›lmak is-
tenen de budur. 

Kendine Hizmet Eden Yükleme Yanl›l›¤›
Baflar›dan pay ç›kar›p, baflar›s›zl›ktaki sorumlulu¤u yads›ma e¤ilimine, kendine
hizmet eden yükleme yanl›l›¤› denilmektedir. ‹nsanlarda baflar›y› sahiplenme, ba-
flar›s›zl›¤›n sorumlulu¤unu ise baflkalar›na yükleme e¤ilimi oldukça yayg›nd›r. Ör-
ne¤in ö¤renciler s›navda iyi not ald›klar›nda bu kendi baflar›lar›d›r; kötü not ald›k-
lar›nda ya sorular çok zordur, ya da ö¤retmen zay›f vermifltir. Tak›mlar iyi haz›r-
land›klar›, iyi oyun ç›kard›klar› için maç› kazan›rlar. Yenilme nedenleri ise kötü sa-
ha, hakemin tarafgirli¤i, maça yo¤unlaflamama, hiç biri de¤ilse flanss›zl›kt›r.
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Yanl›fl yanl›l›k bilgisi: Kendi
davran›fl ve fikirlerimizin
yayg›nl›¤›n› abartma
e¤ilimine yanl›fl yanl›l›k
bilgisi denir.
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‹zlenim oluflturman›n birey yaflam›ndaki önemi-

ni aç›klayabilmek.

‹zlenim oluflturma; bir kifliyle kurulan iletiflim sü-
resince alg›lanan özelliklerin de¤erlendirilerek o
kifli hakk›nda bir fikir oluflturma sürecidir. ‹ki in-
san k›sa bir süre için bir araya geldiklerinde bile
birbiri hakk›nda karfl›l›kl› izlenimler olufltururlar.
Bu iki insan›n birbirine nas›l davranacaklar›, bir-
birini ne kadar sevecekleri, ne kadar s›kl›kla gö-
rüflecekleri vs. bu izlenimlere ba¤l› olarak flekil-
lenecektir. Unutmamak gerekir ki, izlenime da-
yal› olarak yapt›¤›m›z kiflilik ç›kar›mlar›, uzun za-
man geçse bile de¤iflmez. Toplumun do¤ru iflle-
yebilmesi; bir dereceye kadar insanlar›n yarg›la-
r›nda isabetli olma derecesiyle ilgilidir. 

‹zlenim oluflturman›n temel ilkelerini sayabilmek.

Bir insan hakk›ndaki izlenim çok az bilgiye da-
yal› olarak ve çok çabuk oluflturulur. ‹zlenim
oluflturmada kiflinin en çarp›c› özellikleri ile onu
baflkalar›ndan farkl› k›lan özellikleri kadar; dav-
ran›fl›n gerçekleflti¤i koflullar da esas al›n›r. ‹zle-
nim oluflturmada insanlar tek tek de¤il, belli grup-
lar›n üyeleri olarak düflünülür ve eskiden var
olan bilgiler kullan›l›r. Bizim kendi ihtiyaç ve
amaçlar›m›z, alg›lamalar›m›z› etkilemektedir.

‹zlenim oluflturmada kullan›lan bilgileri örnek-

leyebilmek. 

‹zlenim oluflturma sürecinde insanlar›n rol flema-
lar›n›n önemli bir yeri vard›r. Rol flemas›, belirli
rolleri olan insanlar (doktor, profesör, ö¤renci,
muhasebeci vb) hakk›nda sahip oldu¤umuz pe-
flin hükümler anlam›na gelmektedir. ‹zlenim
oluflturmada kullan›lan bir baflka bilgi onun fi-
ziksel görünümüdür. ‹nsan›n özellikleri hakk›n-
da bir ç›karsamada bulunurken; öncelikle onun
fiziksel görünüflü ve davran›fllar› üzerine odakla-
n›r›z. Sözgelimi bir kimsenin yüzündeki sakal›n
biçimine bakarak, onunla ilgili pek çok yarg›ya
var›labilir. Bazen insanlar›n yüzleri bile onlarla
ilgili yarg›lara esas olabilmektedir.
‹zlenim oluflturmada kullan›lan üçüncü bir bilgi,
bireydeki ay›r›c› özelliktir. Ay›r›c› özellik ilk ba-
k›flta göze çarpan özellik ya da özelliklerdir. Bir
durumu ay›r›c›-çarp›c› k›lan özellikler parlakl›k,

boyut (çok büyük ya da çok küçük olma), genel-
den farkl› olma, hareket, gürültülü olma ya da
yeni olma vb. özelliklerinden biri ya da birkaç›-
n›n birlikte olmas›d›r. Herhangi bir durumda ya
da ortamda al›fl›lmam›fl, farkl› bir hareket, onu
daha çarp›c›-dikkat çekici yapar. Ay›r›c› özelli¤in
izlenim edinmedeki önemi; bir kere ay›r›c› özel-
likler daha çok dikkat çeker. ‹kincisi, ay›r›c› özel-
li¤e sahip insanlar, bulunulan ortamda daha et-
kili olarak alg›lan›rlar. Ay›r›c› özellik bir sosyal
grubun özelli¤i ise, grubun öteki bütün özellik-
leri o kifliye atfedilir. 
Davran›fllar› esas alarak bireyin kiflilik özellikle-
rine iliflkin ç›karsamalar›m›z› da izlenim edinme-
de kullan›r›z. Karfl›laflt›¤›n›z bir kiflinin görünüfl,
davran›fl, hatta mimik ve jestleri gibi gözlenebi-
lir özelliklerinden; h›zla, onun nas›l bir insan ol-
du¤una yani kiflilik özelliklerine iliflkin ç›kar›m-
larda bulunmaya yöneliriz. Biz insanlar›n çok
yal›n çok basit gözüken bir davran›fl›ndan; onun
bütün kiflili¤i ile ilgili ç›karsamalarda bulunabili-
riz. ‹nsan› kiflilik özellikleriyle tan›mlama, onu
davran›fllar›yla tan›mlamaktan daha ekonomik
ve kolayd›r. Çünkü bireyin davran›fl özelliklerini
say›p-dökmek yerine onun kiflilik özelliklerini
(tembel, çal›flkan, dost canl›s›, sorumsuz, halk
müzi¤i düflkünü vb ) kullan›r›z. ‹nsanlar› tan›ma
düzeyi artt›kça, onlar› kiflilik özellikleriyle anlat-
ma düzeyi de yükselir.
Cinsiyet, ›rk ve toplumsal s›n›f gibi gruplara ay›r-
ma da alg›lamam›z› etkiler Biz insanlar› en genel
anlamda, görünüflteki do¤al benzerliklerine göre
s›n›flara ay›r›r›z. Sözgelimi onlar› “kad›n” ya da
“erkek” s›n›f›ndan birisine sokar›z. Ayn› fley in-
sanlar› farkl› ›rklara ya da baflka toplumsal grup-
lara sokmada da geçerlidir. S›n›flara ay›rma veya
gruplama ifllemi çok h›zl› ve otomatiktir; ne za-
man al›r, ne de düflünce gerektirir. Bir bireyin
belli bir gurubun üyesi oldu¤unu bildi¤imizde;
onunla ilgili yarg›lar›m›zda, o gruba ait flemalar›-
m›z› kullan›r›z. Çünkü gruba yerlefltirme; grubu
temsil eden prototiple ilgili kal›pyarg›lar› hareke-
te geçirmektedir. 
Toplumsal alg› ba¤lamdan da etkilenmektedir.
Ba¤lam etkisi iki flekilde olabilmektedir: Z›tlafl-
t›rma etkisi ve benzefltirme etkisi. Çok çekici bir
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yüz foto¤raf›n›n hemen sonras›nda, gösterilen
daha az çekici bir yüz foto¤raf›; oldu¤undan da-
ha az çekici olarak de¤erlendirilir. Çok çirkin
bir yüz foto¤raf›ndan sonra gösterilen normal
güzellikte bir foto¤raf da, oldu¤undan daha gü-
zel olarak alg›lan›r. Buna z›tl›k etkisi denilmek-
tedir. Buna karfl›l›k çok çekici birinin foto¤ra-
f›yla, daha az çekici birinin foto¤raf› birlikte gös-
terildi¤inde; az çekici olan›n, oldu¤undan daha
çekici olarak alg›lan›r. Buna da benzefltirme et-
kisi denilmektedir.

‹zlenimlerin nas›l bütünlefltirildi¤ini aç›klaya-

bilmek.

Bir insan hakk›ndaki ilk izlenimin en önemli so-
nucu bir de¤erlendirme yapmaya olanak sa¤la-
mas›d›r. De¤erlendirme toplumsal alg›n›n en te-
mel boyutudur. ‹zlenim oluflturmada insanlar
olumsuz olarak nitelenebilecek özelliklere karfl›
daha duyarl›d›rlar. Olumsuz özellikler daha çok
dikkat çeker. Dahas›, olumsuz özelliklere dayal›
de¤erlendirmelere, olumlulardan daha çok gü-
venilmektedir. Özellik ne kadar olumsuz ise, o
kadar güvenilir say›lmaktad›r. Hele kifliyle ilgili
olumsuzlu¤un türü ahlaksal ise; bu, o insan›n
ahlak›n›n kötülü¤ü konusunda kesin yarg›da bu-
lunmay› sa¤lar. 
Biz insanlar› olumlu de¤erlendirme e¤iliminde-
yiz. Bu olgu olumluluk yanl›l›¤› olarak isimlendi-
rilmektedir. ‹nsanlar hakk›nda genellikle olumlu
düflünmemizin nedeni, onlar›n ço¤u davran›flla-
r›n›n olumlu olmas›d›r. ‹nsanlarda gözleyebildi-
¤imiz duygu ve heyecanlar› kullanarak da, onla-
r›n nas›l birileri oldu¤unu ç›karsar›z. Bir insan
hakk›ndaki farkl› izlenimler birlefltirilirken; bu,
ortalama alma olarak isimlendirilen bir ilkeye gö-
re yap›lmaktad›r. Bu ilke nedeniyle çok olumlu
olarak tan›d›¤›m›z birisinin istenmedik bir özelli-
¤ini ya da davran›fl›n› ö¤rendi¤imizde onun gö-
zümüzdeki de¤eri biraz düflecektir.
Bir kifli hakk›nda edinilen her yeni bilgiye yükle-
nen anlam; o kifli hakk›nda önceden bilinen bil-
gilere ba¤l› olarak de¤iflmektedir. ‹nsanlara ilifl-
kin alg›lar›m›z›n ço¤u, iyilik ya da kötülük de-
¤erlendirmelerimize dayanmaktad›r. ‹nsan›n öte-
ki bütün özelliklerine iliflkin de¤erlendirmeleri-
miz; onun hakk›ndaki bu “iyi” ya da “kötü” de-
¤erlendirmelerimize ba¤l› olmaktad›r. 

Davran›fla neden yükleme kuramlar›n›n özellik-

lerini betimleyebilmek.

‹nsanlar hemen her durumda bir insan›n yapt›¤›
bir davran›fl›n nedenini bilmeye, niye o flekilde
davrand›¤›n› aç›klamaya çal›fl›rlar. Bu konuda
gelifltirilen kuramlardan birisi “yükleme kuram›-
d›r” (atfetme kuram›). Bu kuram insanlar›n dav-
ran›fllar›yla ilgili “neden” sorusunu nas›l yan›tla-
d›klar›n› bulmaya çal›flmaktad›r. Yükleme kura-
m›n› gelifltiren Heider’e göre, davran›fl›n neden-
leri ya çevresel ya da kiflisel faktörlere yüklene-
bilir. Bir olay al›fl›ld›k-beklendik flekilde ortaya
ç›kt›¤›nda “neden ya da niçin öyle oldu” sorula-
r›n› sormay›z. Çünkü hep öyle gördük, farkl› bir
fley beklemiyoruz ki... Burada nedensellik yükle-
memiz otomatik olarak ifller. Ancak beklenme-
dik-ola¤and›fl› bir durum ortaya ç›kt›¤›nda bu-
nun nedenini bilme ihtiyac› duyar›z. 
‹nsan›n gösterdi¤i bir davran›fl›n o anki koflullar
nedeniyle mi yoksa kiflilik özelliklerinden mi kay-
nakland›¤›n› aç›klayan bir kuram “uygun ç›kar-
samalar kuram›d›r”. Bu kurama göre davran›fl›n
gerçekleflti¤i ba¤lama bakmak gerekmektedir.
Bu ba¤lamda kullan›lan ölçütlerden birisi top-
lumsal onaylanabilirlik ya da be¤enirlik derece-
sidir. Be¤enilmek amac›yla yap›lan davran›fllar
kiflilik özelliklerini göstermez. ‹nsanlar›n özgür

iradeleriyle yapt›klar› bir davran›fl, kifli hakk›n-
da daha çok bilgi vericidir. Yine davran›fl›n tek

bir sonucu varsa, o davran›fl›n alt›nda yatan gü-
dü oldukça yüksek bir güvenle ç›karsanabilir.
Yap›lan bir davran›fl›n yapan›n kiflilik özellikleri-
nin bir sonucu olup olmad›¤›n› ç›karsamada kul-
lan›lan bir baflka ölçüt; davran›fl›n, kiflinin top-

lumsal rolünün bir parças› olup olmad›¤›n› bil-
mektir. 
Birlikte de¤iflim kuram›na göre, bir fleyin bir dav-
ran›fl›n nedeni olabilmesi için; davran›fl olurken
olmas›, o davran›fl olmad›¤›nda da olmamas› ge-
rekir. Birlikte de¤iflim kuram›na göre; nedensel-
lik yüklemelerinde bulunurken, üç tür bilgiden
yararlan›l›r. Bu bilgiler “tutarl›l›k bilgisi”, “belir-
ginlik bilgisi” ve “yayg›nl›k bilgisi”dir.
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Yükleme sürecinde yap›lan yanl›l›klar› örnekle-

yebilmek.

‹nsanlar, baflkalar›n›n ya da kendilerinin yapt›¤›
davran›fllar›n nedenlerini aç›klarken kimi hatalar
yapabilmektedir. Bir insan›n yapt›¤› bir davran›-
fl›; içinde bulundu¤u koflullarla de¤il de onun
genel e¤ilimleri ile yani kiflilik özellikleri ve tu-
tumlar›yla aç›klama e¤ilimi, temel yükleme hata-
s› olarak isimlendirilmektedir. Biz, baflkalar›n›n
yapt›¤› hatalar› onlar›n içsel özellikleriyle; kendi-
miz ayn› hatay› iflledi¤imizde bunu durumsal fak-
törlerle aç›klama e¤ilimindeyiz. Bunun bir nede-
ni, davran›fl sahibinin yapt›¤› bir davran›fl hak-
k›nda; onu yarg›layandan daha fazla bilgiye sa-
hip olmas›d›r. ‹kinci bir neden yarg›da bulunan,
bireyin davran›fl›na odakland›¤› için çevreyle il-
gili koflullar› en az›ndan tamam›n› dikkate ala-
mamaktad›r. Bu yanl›l›¤›n etkisi; empati yapabil-
di¤inde azalmaktad›r.
‹nsanlar herkesi kendisi gibi bilmektedirler. ‹n-
sanlar›n kendi davran›fl ve düflüncelerinin yay-
g›nl›¤›n›-paylafl›ld›¤›n› abartma e¤ilimi yanl›fl yay-
g›nl›k bilgisi olarak bilinmektedir. Yükleme süre-
cindeki bir baflka yanl› tutum; baflar›dan pay ç›-
kar›p, baflar›s›zl›ktaki sorumlulu¤u yads›ma e¤ili-
midir. Buna kendine hizmet eden yükleme yan-
l›l›¤› denilmektedir. ‹nsanlarda baflar›y› sahiplen-
me, baflar›s›zl›¤›n sorumlulu¤unu ise baflkalar›na
yükleme e¤ilimi oldukça yayg›nd›r.
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1. Bir kifli hakk›ndaki ilk izlenimler, o kifliyle ilgili afla-
¤›daki durumlar›n hangisinde daha etkilidir? 

a. Arkadafll›k kurulup kurulmayaca¤›n› kestirmede
b. Muhtemel psikolojik sorunlar›n› kestirmede
c. ‹fl yaflam›nda baflar›l› olup olmad›¤›n› kestirmede
d. Ailesiyle olan iliflkilerini kestirmede
e. Davran›fllar›n›n yöneten güdüleri kestirmede

2. ‹zlenim oluflturmada en kolay alg›lan›p kullan›lan
bilgi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kiflilik özellikleri
b. Gözlenebilen özellikler
c. Güdüler
d. Karakter özellikleri
e. ‹çinde bulunulan koflullar

3. Bir kiflinin yüz renginden içkici oldu¤u yarg›s›na
varmak, izlenim edinmede hangi bilgi türünün kullan›l-
d›¤›n› göstermektedir? 

a. Rol flemas› 
b. Ay›r›c› özellik
c. Fiziksel görünüm
d. Gruplama
e. Ba¤lam etkisi

4. Bir çocu¤un evinden kaçt›¤›, 11 yafl›nda oldu¤u ve
sokakta yaflad›¤› ö¤renildi¤inde bu çocukla ilgili de¤er-
lendirmede kullan›labilecek bilgi türü afla¤›dakilerden
hangisidir? 

a. Fiziksel görünüm
b. Rol flemas› 
c. Ay›r›c› özellik
d. Gruplama
e. Ba¤lam etkisi

5. Afla¤›dakilerden hangisi kad›n ve erkeklerin kat›ld›-
¤› bir toplant›da ay›r›c› bir özellik de¤ildir? 

a. Al›fl›lmad›k giysilerinin olmas›
b. Grubun en uzun boylusu olmas›
c. Sürekli itirazda bulunmamas›
d. S›kça toplant› salonuna girip ç›kmas›
e. Kad›n olmas›

6. Afla¤›dakilerden hangisinin olumsuzluk etkisi daha
fazlad›r?

a. Yalanc› flahitlik yapma
b. H›rs›zl›k yapma
c. Yalan söyleme
d. Sözünde durmama
e. Cinsel tacizde bulunma

7. Bir kifliyle ilgili farkl› izlenimlerin birlefltirilmesinde
geçerli olan ilke afla¤›dakilerin hangisidir?

a. Olumluluk yanl›l›¤›
b. Olumsuzluk etkisi
c. Tutarl›l›k yükleme
d. Ortalama alma
e. Benzefltirme etkisi

8. Yükleme Kuram›n›n hareket noktas› afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Hangi koflullarda yap›lan davran›fllar bireyin ki-
flilik özelliklerini gösterir.

b. Yap›lan bir davran›fl hangi durumda o anki ko-
flullara ba¤lanabilir.

c. Beklenmedik davran›fllar›n alt›nda yatan neden-
leri bulmaya çal›flmak.

d. Hangi davran›fllar bireyin kiflilik özelliklerini gös-
terir.

e. Be¤enilme iste¤i davran›fllar› nas›l etkilemekte-
dir.

9. Afla¤›daki hangi davran›fl onu yapan hakk›nda daha
bilgi vericidir? 

a. Davran›fl›n, kiflinin görevi gere¤i olup olmad›¤›
b. Kiflinin özgür iradesiyle yap›lan bir davran›fl
c. Davran›fl›n iki ya da daha çok sonucunun olma-

s›
d. Davran›fl›n be¤enilme güdüsüyle yap›l›p yap›l-

mad›¤›
e. Davran›fl›n onaylanma kayg›s›yla yap›l›p yap›l-

mad›¤›

10. Bir davran›fl› bütünüyle bireyin kiflili¤i ve tutumla-
r›yla aç›klama yanl›l›¤› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Temel yükleme hatas›
b. Oyuncu yanl›l›¤›
c. Gözlemci yanl›l›¤›
d. Yanl›fl yanl›l›k bilgisi
e. Oyuncu-gözlemci yanl›l›¤›

Kendimizi S›nayal›m
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Gülümsemenin Kültürleraras› Anlam Fark›

Ehliyet ve ruhsat al›m›yla ilgili birime gelen insanlar›n,
bu belgeler için foto¤raf çektirmeleri gerekir. Amerika-
l›lardan foto¤raflar› çekilirken gülümsemeleri istendi-
¤inde, itiraz etmeden hatta keyif alarak bu iste¤i yerine
getirmektedirler. Bir gün, foto¤raf çektirmek için kame-
ran›n karfl›s›na geçen Japon gülümsemeyi reddeder. Ja-
pon için gülümsemede yanl›fl olan nedir? Sorunun ya-
n›t›, gülümsemenin Japon için tafl›d›¤› farkl› anlamda
yatmaktad›r.
Amerika’da gülümseyen bir insan kibar ve güvenilir
olarak nitelendirilmektedir. Birbirlerine gülümseyen in-
sanlar karfl›l›kl› güven yarat›rlar. Asya ülkelerinde ise
gülümsemek farkl› anlamlara gelebilmektedir. Ehliyeti-
ne yap›flt›r›lacak foto¤raf› için gülümsemeyi reddeden
Japon, ehliyet almay› hak etti¤i için ciddi olmas› gerek-
ti¤ini düflünmektedir. Onun için gülümsemek, böylesi-
ne ciddi bir baflar›y› alaya almakt›r. Japonya, Kore ve
Hindistan gibi pek çok ülkede insanlar utand›klar›nda,
üzüldüklerinde, özür dilemek istediklerinde ve nadiren
mutlu olduklar›nda gülümserler. Baflka birçok ülkede
oldu¤u gibi gülücük arkadafll›k ya da mutluluk ve gü-
veni ça¤r›flt›rmamaktad›r. 
Farkl› kültürlerde davran›fllar›n alg›lan›fl›ndaki farkl›l›k-
lar ço¤u zaman problem yaratabilmektedir. Örne¤in
Koreli pazarlamac› ya da sat›c›lar gülümsediklerinde
çocukça ve bazen de aptal olarak alg›lanabilirler. Gülü-
cük gülücüktür fakat bazen kiflisel ve kültürel farkl›l›k-
lar› da ortaya koyar (Taylor, Peplau ve Sears, 2000, s.
90).

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹zlenim Oluflturman›n Birey
Yaflam›ndaki Yeri” konusunu tekrar okuyunuz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹zlenim Oluflturmada Kul-
lan›lan Bilgiler” konusunu tekrar okuyunuz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹zlenim Oluflturmada Kul-
lan›lan Bilgiler” konusunu tekrar okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹zlenim Oluflturmada Kul-
lan›lan Bilgiler” konusunu tekrar okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹zlenim Oluflturmada Kul-
lan›lan Bilgiler” konusunu tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹zlenimleri Bütünlefltirme”
konusunu tekrar okuyunuz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹zlenimleri Bütünlefltirme”
konusunu tekrar okuyunuz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davran›fla Neden Yükle-
me” konusunu tekrar okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davran›fla Neden Yükle-
me” konusunu tekrar okuyunuz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yükleme Sürecinde Yanl›-
l›klar” konusunu tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra sizde 1

Bu atasözü “olumsuzluk etkisi” mekanizmas›yla aç›kla-
nabilir. ‹nsanlar olumlu özellikleri kadar olumsuz tutum
ve davran›fllar›yla da bilinir ve an›l›rlar. Dahas› biz, in-
sanlar› tan›mlamada olumsuz-istenmeyen özelliklere da-
ha çok güveniriz. Bu atasözü de olumsuzluk ifade et-
mektedir ve olumsuz bir izlenimi-nitelemeyi silmenin
ne kadar zor oldu¤unu ifade etmektedir. S›kça kulland›-
¤›m›z “tembelin teki”, “onun Allah birdir dedi¤ine inan-
mayacaks›n”, “yanardöner adam›n tekidir”, …”sak›n al-
danma vard›r bir ç›kar›” gibi dilimizdeki pek çok deyim,
hep olumsuzluk etkisi mekanizmas›n›n ürünüdürler. 

S›ra sizde 2

Yükleme ya da atfetme kuram›n›n ilk ortaya koyan Hei-
der; insanlara özgü iki temel güdüden söz etmektedir.
Birincisi çevremizdeki dünya hakk›nda tutarl›, ö¤eleri
biri biriyle uyumlu bir görüfl oluflturma; ikincisi ise çev-
remizi denetim alt›nda tutma güdüleridir. Bu kuram, in-
sanlar›n davran›fllar›n›n alt›nda yatan nedenleri anlama

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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iste¤ini vurgular. Bir bireyin davran›fl›, ya o kifliye ait
özelliklerinden ya da o bireyin içinde bulundu¤u çev-
resel koflullardan kaynaklan›r.
Sorudaki söz; insanlar›n bayramlarda öpülmesini anl›-
yoruz; çünkü bütün bayramlarda insanlar öpüflürler.
Ama bayram d›fl›nda öpülmek hiç de al›fl›lm›fl bir du-
rum de¤il ve bir nedeni olmal›. Yükleme kuram›na gö-
re bu neden bireyin kendisinden ya da içinde bulundu-
¤u koflullardan kaynaklanabilir. 

S›ra sizde 3

‹nsanlar›n her gün yapt›¤› ve kendisinden beklenen
davran›fllar, olmas› gereken davran›fllard›r. Ancak bun-
lar o kiflinin nas›l birisi oldu¤u hakk›nda fazlaca bir bil-
gi vermez. O zaman flu sorunun yan›t›n› vermek gere-
kir: Acaba hangi koflullarda yap›lanlar bir insan›n kifli-
lik özelliklerini gösterebilir? ‹nsan›n gösterdi¤i bir dav-
ran›fl›n o içinde bulunulan koflullar nedeniyle mi yoksa
kiflilik özelliklerinden mi kaynakland›¤›n› aç›klayan ku-
ram “Uygun Ç›karsamalar Kuram›”d›r.
Yukar›daki atasözü, dost bilinen insanlar›n normal ko-
flullarda gösterdi¤i tutum ve davran›fllar›n, s›k›nt›l›
dur5umlarda farkl›laflabilece¤i gerçe¤ini dile getirmek-
tedir. Uygun ç›karsamalar kueram›; böylesi de¤ifliklikle-
ri aç›klamak için:
1. Davran›fl›n gerçekleflti¤i ba¤lama bakmak gerekti¤i-

ni;
2. O davran›fl›n alt›nda yatan güdünün bir baflka ölçüt

olabilece¤ini; 
3. Kiflin, yapt›¤› davran›fl› özgür iradesiyle mi yoksa ki-

mi zorlay›c› koflullar-bask›lar nedeniyle mi yapt›¤›-
na ve

4. Yap›lan davran›fl›n, kiflinin toplumsal rolünün bir
parças› olup olmad›¤›na bakmak gerekir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
sosyal s›n›flaman›n niçin önemli oldu¤unu aç›klayabilecek;
fleman›n tan›m›n› yapabilecek;
flemalar›n, yarg›da bulunurken sa¤lad›¤› avantajlara örnekler verebilecek;
kal›p yarg›n›n ne oldu¤unu ve ifllevlerini aç›klayabilecek;
zihinsel k›sa yollar›n ne oldu¤unu ve ifllevlerini aç›klayabilecek;
sosyal biliflte kullan›lacak fleman›n seçiminde etkili olan faktörleri tan›mlaya-
bileceksiniz. 

‹çindekiler

• Sosyal s›n›f
• Prototip
• Biliflsel flema

• Kal›p yarg›
• Zihinsel k›sa yol
• Atfetme
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• SOSYAL B‹L‹fiTE HANG‹ fiEMA NE
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G‹R‹fi
Yukar›daki örnek olaylar; insanlar hakk›nda çok az bilgi sahibi olundu¤unda bile,
rahatça karar verebildi¤imizi göstermek için yaz›ld›lar. Bu örnekler ço¤alt›labilir.
Sözgelimi do¤ulu, Trabzonlu, Bursal›, Urfal› ...ya da köylü, kentli, iflçi, patron, ban-
kac›, avukat, siyasetçi, asker, komünist, fleriatç›... denildi¤inde onlar›n ne oldu¤u;
fiziksel ve toplumsal özellikleri; iyi mi kötümü oldu¤u... gibi haz›r bilgiler gelir ak-
l›m›za. Demek istedi¤im, hemen hepimizin bu gruplarla ilgili söyleyecek iyi-kötü
sözü vard›r. ‹simleri geçti¤inde, akl›m›za onlarla ilgili belli-kal›plaflm›fl yarg›lar ge-
lir ve onlar› de¤erlendirirken bu yarg›lar›, esas al›r›z. Hiç düflündünüz mü. Bu yar-
g›lar›n kayna¤› nedir? Bu kifli, grup, görev vb için nas›l yarg›da bulunuyoruz? Bu
tür sorular›n yan›t› “sosyal bilifl”tir. ‹leriki sayfalarda, sosyal bilifl kavram›n içeri-
¤ini daha yak›ndan görece¤iz. 

SOSYAL B‹L‹fi
Sosyal bilifl, bizim toplumsal dünyaya iliflkin bilgileri yorumlama, analiz etme,
an›msama ve kullanma biçimimizdir.

Hepimiz bir insan, bir olay hakk›nda karar verirken; yanl›fla düflmemek için ya
da en az yanl›fl yapmak için, onlarla ilgili bilgilere ulaflarak karar vermek isteriz.
Keflke bütün kararlar›m›z› gerekli bilgilere ulaflt›ktan sonra verme lüksümüz olabil-
seydi. Ancak kabul edersiniz ki, bu ne pratiktir, ne de her zaman mümkün olabil-
mektedir. Sonuç olarak baflkalar› hakk›nda karar verirken, çok kez h›zl› olmak ve
eldeki bilgilerle yetinmek zorundas›n›z. Ancak insano¤lu buna çözüm olabilecek
karar verme stratejileriyle donanm›flt›r. 

Afla¤›da önce kifliler ya da olaylar karfl›s›nda h›zla karar vermemizi sa¤layan sü-
recin nas›l iflledi¤ini görece¤iz, sonra da sözünü etti¤imiz karar verme stratejilerini
örneklerle tan›taca¤›z. 

Sosyal S›n›flama
Çevremizdeki olaylar›, insanlar›, öteki canl›lar›, eflyalar›, hatta fikirleri kolayca bil-
mek isteriz. Bilmek için de, onlar›n her birini, zihnimizde oluflturdu¤umuz belli
türlerin-s›n›flar›n içine yerlefltiririz. Örne¤in karanfil, gül, çi¤dem... benzer özellik-
lere sahip olduklar› için; biz onlar› ayn› s›n›fa dahil etmifliz, ad›na da “çiçek” demi-
fliz. Nitekim çiçek denildi¤inde gözümüzün önüne gelen; bir biliflsel yap›, yani bir
özellikler bütünü vard›r. Dolay›s›yla ad›n› bilmedi¤imiz, daha önce hiç görmedi¤i-

Sosyal Bilifl

Sosyal Bilifl: Toplumsal
dünyaya iliflkin bilgileri
yorumlama, analiz etme,
an›msama ve kullanma
biçimimizdir. 



miz bir bitkiye “Bu bir çiçektir” diyorsak, o bitkide çiçeklerde olan ince bir sap,
ucunda renkli yapraklar, belki kokusu oldu¤u içindir. 

Biz benzer flekilde insanlar› da türlere ay›r›yoruz ve ad›na da “sosyal s›n›fla-
ma” diyoruz. Bu türlere-s›n›flara ay›rma konusu için uzmanlar, kalbin kan› pom-
palamas›, ya da akci¤erin kan› temizlemesi yaflam için ne kadar önemliyse; nas›l
insan bunlar olmadan yaflayamazsa, sosyal s›n›flama yapmadan da yaflayamaz. 

Peki biz bu s›n›flamay› nas›l yap›yoruz? Uzunca bir süre, bir türün üyesi olma-
n›n belli özelliklere sahip olmay› gerektirdi¤i düflünüldü. Örne¤in bir hayvan›n vü-
cudu üç bölümden olufluyorsa, alt› aya¤›, bir d›fl iskeleti ve h›zl› üreme sistemi var-
sa; onun bir böcek oldu¤unu söyleriz. E¤er bu sayd›¤›m›z özellikleden bir ya da
bir kaç› yoksa böcek olabilece¤ini düflünmeyiz. 

Daha sonra yap›lan araflt›rmalar, s›n›fland›rman›n, bir türün bütün elemanlar›-
n›n sahip oldu¤u özelliklerden çok, o türü temsil eden tipik elemana göre yap›ld›-
¤›n› göstermifltir. Bir s›n›f›n özeliklerini en iyi temsil eden elemana, o türün mode-
li (prototipi) diyoruz. Prototip, türü temsil eden ve bizim zihnimizde olan bir mo-
deldir. Prototip bir s›n›f›n zihnimizdeki en iyi temsilcisi olarak görüldü¤ü için, kar-
fl›lafl›lan her yeni eleman, prototipe uygunlu¤u oran›nda grubun eleman› olarak
de¤erlendirilir.

Yukar›daki aç›klamalardan flunu ç›kard›n›z san›r›m; bir kimse zihninizdeki pro-
totipe uymad›¤› için onu yanl›fl bir s›n›f içine dahil etti¤inizde; onunla ilgili karar-
lar›n›zda, dolay›s›yla yapt›klar›n›zda hata ihtimali fazla olacakt›r. Son y›llarda erkek
hemflirelerin say›s› artt›, hiç onlar› doktorlarla kar›flt›rd›¤›n›z ya da onlara hemflire
dediklerinde flafl›rd›¤›n›z oldu mu? Bu do¤ald›r; çünkü bizim kafam›zdaki hemflire
prototipi, beyaz önlüklü, kepli ve bayand›r. Dilimize yerleflen “Her kuflun eti ye-
nilmez”, “Herif çetin ceviz ç›kt›” özdeyiflleri, prototip konusundaki yan›lg›lar›m›z›
ifade etmektedir.

Bizim esas konumuz insanlar oldu¤u için, flu bilinen gerçe¤e bir kez daha dik-
kat çekmek istiyorum. Sosyal s›n›flamada yani insanlar› belli özelliklerine göre
gruplara ay›rmada ilk yapt›¤›m›z, onlar› görülen fiziksel özelliliklerine göre s›n›fla-
makt›r. Evrensel olarak yap›lan bir s›n›flama ›rka, cinsiyete, yafla ve çekicili¤e gö-
re yap›land›r. ‹nsanlar› bu özelliklerine göre s›n›flamay› o kadar s›k yap›yoruz ki,
otomatikleflmifltir, hiç üzerinde düflünmeyiz bile.

Bunu sadece insanlar için mi yap›yoruz? De¤il tabi. Gördü¤ümüz her fleye bir
aç›klama getirmede zihnimiz sanki sonsuz bir kapasiteye sahip. Örne¤in sokakta
gördü¤ünüz bir kalabal›¤›n, kavga eden birileri nedeniyle mi, yoksa bir trafik ka-
zas› nedeniyle mi olufltu¤unu, bir miting mi, bir sünnet alay› m› ya da bir tören
geçifli mi oldu¤unu, bir futbol maç›ndan ç›kanlar m›, yoksa sinemadan ç›kanlar
m› oldu¤unu... hemen anlar›z. Bildi¤iniz dükkan çeflitlerini, eflya, yiyecek-içecek,
giysi türlerini düflünün, bildi¤iniz flark›-türkü sözlerini, akraba-arkadafl olarak ta-
n›d›klar›n›z› ve onlar›n her biri hakk›nda bildiklerinizi düflünün. Sizce bu kadar
fleyin kafam›zda olmas› ve ihtiyaç oldu¤unda an›msanmas› gerçekten flafl›rt›c› de-
¤il mi!... Bu önemli bir noktad›r ve insanlar›n karfl›laflt›klar› bir durumdan nas›l so-
nuç ç›kard›klar›, nas›l yarg›ya vard›klar›n›n esas›d›r. Demek istedi¤im, çevrede
karfl›laflt›¤›m›z her bir durum için; zaman al›c› ve ayr›nt›l› problem çözme ifline
kalk›flmadan, genellikle zihnimizdeki bilgi deposundan, o olay› yorumlayacak bil-
gi kümesini (ki biz buna “flema” diyoruz) kullanarak gerekli aç›klamay› yapar›z.
Ve flemalarla yap›lan aç›klamalar çok h›zl›, etkili ve otomatik olarak, yani fark›n-
da olmadan yap›lmaktad›r.
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Prototip: Bir s›n›f›n
özelliklerini en iyi temsil
eden elemand›r.

fiema: Herhangi bir fley
hakk›nda, geçmifl
yaflant›lar›m›za ba¤l› olarak
oluflturulan inanç ve 
beklentilerdir.

Sosyal S›n›flama: ‹nsanlar›,
ortak özelliklerine göre 
gruplara ay›rmad›r.



Nasrettin Hoca’n›n “Ye kürküm ye” isimli f›kras› prototip konusuyla iliflkilendirilebilir
mi? Nas›l?

SOSYAL B‹L‹fi VE fiEMALARIN KULLANIMI
fiema, kimi kavram ya da uyaranlara iliflkin organize edilmifl, biçimlendirilmifl bilifl
setleridir. Daha basit olarak söylersek; flemalar, herhangi bir fley hakk›nda, geçmifl
yaflant›lar›m›za ba¤l› olarak oluflturulan inanç ve beklentilerdir. Bir fleman›n, ilgili
s›n›ftaki her elemana uygulanabilece¤i varsay›l›r. Örne¤in beyaz önlüklü ve boy-
nuna steteskop asm›fl bir bayan›, doktor s›n›f›na koyar›z: E¤itim düzeyi yüksek, çe-
flitli hastal›klar ve onlar›n iyilefltirilmesi konusunda bilgili, reçete yazma yetkisinin
oldu¤unu kabul ederiz (Morris, 2002). fiemalar, belli kifliler, toplumsal roller, ken-
dimiz ve kimi objelere iliflkin tutumlar olabilece¤i gibi, gruplara iliflkin “kal›pyarg›-
lar” ya da toplumsal olaylar›n alg›lanmas›na iliflkin de olabilir. 

fiemalar›n Düzeni
fiemalar›n önemli bir özelli¤i, bir düzene sahip olmalar›d›r. fiemalar›n hem soyut
ve genel ö¤eleri, hem de daha somut ve biri biriyle ba¤lant›l› ö¤eleri vard›r. Örne-
¤in hepimizin kafas›nda bir “kokteyl parti” flemas› vard›r. Nedir bu flema? Kokteyl-
ler genellikle, mesai bitimine do¤ru ya da akflamlar› birilerinin evinde ya da lobi
benzeri yerlerde düzenlenir. Kokteyllerde konuklar, ev sahibi ve servis elemanlar›
bulunur; çeflitli yiyecekler ve bolca alkollü ve/veya alkolsüz içecekler bulunur. Bu
içecekler ev sahibi ya da servis elemanlar›nca ikram edilir. ‹nsanlar ayakta bir fley-
ler yiyip içerken birbirleriyle sohbet ederler. Kokteyllerde örne¤in dansöz oynat›l-
maz ya da flark›c› ç›kmaz. Sözün özü, hepimizin kafas›nda aç›k-seçik, belli bir dü-
zeni olan bir dereceye kadar soyut bir kokteyl parti resmi vard›r. 

Ama diyelim ki, bir sanat galerisinin aç›l›fl›nda, davetlilere peynir ve flarab›n ik-
ram edildi¤i bir kokteyl düzenlenebilir ya da falanca elçilikte, diyelim ki ülkesinin
kurulufl nedeniyle düzenlenen bir kokteyl parti; kat›lanlar›, sunulan yiyecek ve
içecekler bak›m›ndan çok daha zengin olabilir. Ancak bu kokteyller, ayr›nt›da ne
kadar farkl› olursa olsun, bizdeki soyut kokteyl flemas›na temel elemanlar› ayn›
kalacakt›r. 

fiemalar›n Avantajlar›
fiemalar›n yaflant›m›zdaki önemi afla¤›da ana bafll›klar›yla aç›klanm›flt›r (Taylor,
Peplau ve Sears, 2000).

fiemalar Bilgiyi Kullanmam›za Yard›mc› Olurlar
fiemalar önemlidir; çünkü çok miktardaki bilgiyi h›zl› ve ekonomik bir flekilde de-
¤erlendirmemize yard›mc› olmaktad›rlar.. Gerçekten de, bilgilerin ifllenmesini de-
¤iflik flekillerde ve etkili olarak yapmam›z› sa¤larlar. Eski bilgileri an›msamam›z›,
yeni bilgileri yorumlamam›z›, bunlara dayanarak bir yarg›ya varmam›z› ve hem fi-
kir olup olmad›¤›m›z› de¤erlendirmemizi sa¤larlar. Neyin do¤ru olabilece¤ini kes-
tirmemize yard›mc› olarak, mevcut bilgimizdeki boflluklar› doldururlar. Dahas› ge-
lecekte olabileceklere iliflkin beklentilerimizi flekillendirerek haz›rl›kl› olmam›z›
sa¤lamaktad›rlar.
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fiemalar An›msamam›za Yard›mc› Olurlar
Haf›zam›z, geçmiflteki olaylar›n ya da kiflilerin flemalar› varsa, akl›m›z daha iyi ça-
l›fl›r. Çünkü sahip olunan flema, beraberinde pek çok ayr›nt›y› da getirmektedir. Bir
araflt›rmada (Cohen, 1981; Aktaran: Taylor, Peplau ve Sears, 2000), araflt›rmaya ka-
t›lanlara bir kar›-kocay› evlerinde görüntüleyen bir video izlettirilir. ‹zleyenlerin ya-
r›s›na, kad›n›n bir kütüphaneci, di¤er yar›s›na ise garson oldu¤u söylenmifltir. Çün-
kü kad›n›n kimi özellikleri (gözlük takmas›, salata yemesi, flarap içmesi ve piyano
çalmas›) kütüphaneci flemas›na uyuyordu. Öteki özellikleri ise (odada bir bowling
topunun olmas›, bir kitapl›¤›n olmamas›, çikolatal› do¤um günü pastas› yemesi) ise
garson flemas›na uyuyordu. Daha sonra araflt›rmaya kat›lanlardan, izledikleri vide-
onun ayr›nt›lar›n› an›msamalar› istendi. Kütüphaneci ve garson flemalar›yla tutarl›
yukar›daki ayr›nt›lar›n daha iyi an›msand›¤› görüldü.

fiemayla tutarl› fleyler, flemayla ilgisi olmayan fleylerden daha iyi an›msanmak-
tad›r. Bunun nedeni, flemayla iliflkisi kurulamayan materyali ö¤renmenin zorlu¤u
olabilir.

Ancak belirtmek gerekir ki, flemayla tutars›z-uyumsuz olan fleylere her zaman
daha az an›msan›r diye birfley yoktur. Kimi zaman flemayla çeliflen bir bilgi, flemay-
la tutarl› bir bilgiden daha iyi an›msan›r.

Mesle¤inizin sizdeki flemas› ile uyuflmayan davran›fl ya da tutumlar sergiledi¤i
için unutamad›¤›n›z bir arkadafl›n›z oldu mu? Onda unutmad›¤›n›z o tutum ya da
davran›fl neydi?

fiemalar Bilgi ‹fllemeyi H›zland›r›rlar
Belli insanlar ya da durumlarla ilgili bir flemaya sahip oldu¤umuzda ve o flemala-
r›n kullan›lmas› gerekti¤inde, biz daha çok fleyi, daha sa¤l›kl› görebiliriz. Çok say›-
da tekvando maç› izleyen birisi, maç izlerken; örne¤in bu spor hakk›nda daha az
bilgi sahibi olanlardan daha çok fley görecektir.

Ancak flemalar her zaman bilginin iflleniflini h›zland›rmaz. Kimi durumlarda iyi
kurulmufl bir flemaya sahip olmak, ifllenmesi gereken oldukça karmafl›k bir bilgi y›-
¤›n› ile karfl›lafl›ld›¤›nda iflleri yavafllat›r. Bunu gerekçesi “Bekara kar› boflamak ko-
lay” ya da “Cahil cesur olur” deyifllerinden ç›kar›labilir.

fiemalar Otomatik Yarg›da Bulunmaya Yard›m Ederler
fiematik sürecin önemli bir baflka özeli¤i, baz› flemaya dayal› kararlar›n, bizim bi-
linçli herhangi bir çabam›z olmaks›z›n ortaya ç›kmas›d›r. Diyelim ki yeni tan›flt›¤›-
n›z bir kimse sizde dost insan izlenimi b›rakt›ysa; size o kifliye “dost insan” flema-
n›zdaki kibar, efendi, yard›msever, s›cak, güvenilir gibi özellikleri de atfedersiniz
ve bunu yapt›¤›n›z›n fark›nda bile olmazs›n›z. Edinilen bilgi, belli bir flemay› kufl-
kuya yer b›rakmayacak flekilde iflaret etti¤inde ya da fleman›n içerdi¤i kifli ya da
yaflam alan›na iliflkin güçlü duygusal yak›nl›¤›n›z oldu¤unda, bu otomatik yak›flt›r-
malar daha çok ortaya ç›kar. Örne¤in kendilerini çok iyi tan›mad›¤›m halde yafl›-
cinsiyeti ne olursa olsun, Azerbaycanl›lara ve onlarla ilgili her konuya karfl› özel bir
ilgi, sevgi, yak›nl›k duyar›m. Çünkü ailem oradan gelmedir ve oran›n insanlar›na,
oran›n topraklar›na ait öykülerle büyüdüm ben. 

fiemalar Bilgideki Boflluklar› Doldurur 
Bir konuda sahip oldu¤umuz bilgide boflluklar varsa, flema bu boflluklar› doldur-
mada bize yard›mc› olur. Örne¤in da¤da eflk›ya peflinde koflan jandarmalarla ilgili
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bir sohbet s›ras›nda, onlar›n ne giydi¤ini bilmiyorsak, onlar› belli bir üniforma için-
de tahayyül ederiz. Hemflirelerin flefkatli ve yard›msever; krallar›n, so¤uk ve kibir-
li olacaklar›n› düflünürüz. fiemam›zda olmayan bilgilere, flemayla tutarl› ayr›nt›lar
eklenerek tamamlan›r. 

fiemalar Yorumlamaya Yard›mc› Olurlar
fiemalar, belli bir alandaki bilginin, bu alanla ilgili baflka bilgilerle nas›l ilgili oldu-
¤unu söyler ve belirsiz durumlar› yorumlamada yard›mc› olurlar. Örne¤in bir ço-
cuk doktoru, bir çocu¤un kabakulak oldu¤unu teflhis etti¤inde; bu teflhis, onun ka-
bakulakla ilgili her türlü karar› güvenle vermesini de sa¤lar; Bu hastal›¤a nas›l ya-
kalanm›fl olabilir, hangi belirtiler ortaya ç›kacak, hastal›¤›n seyri ne olacak, hangi
tedavi yap›lacak vb. Ama kabakulakla ilgili flemas› olmayan birisinde yukar›da say-
d›klar›m›z›n hiçbirisi olanakl› de¤ildir. Duymuflsunuzdur baz› hastal›klara teflhis
konulam›yor; çünkü doktorlar›n o hastal›kla ilgili belirtileri iliflkilendirece¤i bir fle-
mas› yoktur. fiöyle de denilebilir: O hastal›¤›n belirtileri, doktorun kafas›ndaki hiç-
bir hastal›k flemas›na uymamaktad›r. Bir fleman›n yorumlamaya yard›mc› olabilme-
si için geliflkin-sa¤lam olmas› gerekir.

fiemalar Beklentiler Oluflturur
fiemalar, ne olacakt›r beklentisini de içerir. Bu beklentiler, belli bir durumu ne ka-
dar iyi ya da kötü buldu¤umuz karar›n› da verdirtir. Yaflant› beklentilerle uyufltu-
¤unda sonuç mutluluk verici olabiliyorken, beklentilerin ihlali, s›kça mutsuzluk
verici olarak yaflan›r. Hepimiz mesle¤imizin e¤itimini al›rken; do¤al olarak iyi bir
yaflam sürdürmenin beklentisi içerisinde oluruz. Ama ifl yaflam›nda o beklentileri
bulamad›¤›m›zda hayal k›r›kl›¤› yaflar›z. Pek çok insan için durum bu de¤il mi!...
Tarih bilginizi yoklarsan›z, beklentilere ba¤l› yoksunluklar›n, toplumdaki kargafla
ve isyanlar›n önemli nedenlerinden birisi oldu¤unu göreceksiniz. Yine düflünecek
olursak; her bafla geçen hükümetten kendimizle, mesle¤imizle, ülkemizle ilgili çe-
flitli beklentiler içine gireriz. Olmad›¤›nda sinirlenir, hatta çok sert tepkiler de gös-
teririz. Öyle ki, bazen beklentilerimizde hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›¤› için hükümette-
ki bir partiyi seçimde s›f›ra indirir, s›f›rdakini de hükümet yapar›z oylar›m›zla.

fiemalar Duyufllar ‹çerir
Duyufl, fleman›n içeri¤ine iliflkin sahip oldu¤umuz duygulard›r. Örne¤in hemen
hepimiz politikac›larla ilgili oldukça iyi, aç›k-seçik bir flemaya sahibiz. Bu flemada
politikac›n›n ne yapt›¤›, ne tür insanlar›n politikac› oldu¤u, ya da politikac› olmak
için ne yapmak gerekti¤inin yan› s›ra, politikac› flemam›z bizim politikac› kavram›-
na iliflkin kimi duygular›m›z› da içerir. Yani, kimimiz politikac›lara iliflkin olumlu
duygular besler; onlar› toplum yarar›na yasa yap›c›lar olarak görürken; baz›lar›m›z
sinsi, bencil, makam düflkünleri olarak duyumsar›z.

Edindi¤imiz bilgiler, yaflad›klar›m›z, görüp duyduklar›m›z belli bir flemayla
uyumlu oldu¤unda, o flemaya iliflkin duyuflumuz pekiflmektedir. Üzücü bir örnek
ama, Türk siyasileriyle ilgili olarak son y›larda olup da bilebildiklerimiz, onlarla il-
gili olumsuz yarg›lar›m›z› pekifltirmifltir. Birisi ortak bir tan›d›¤›n›z hakk›nda; diye-
lim ki kötü fleyler anlatt›¤›nda, sizin de o kifliyle ilgili olumsuz düflünceleriniz var-
sa “Onu bana anlatma, ben onun ne mal oldu¤unu iyi bilirim” dedi¤imiz durum-
dur anlatmak istedi¤imiz.
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Arkadafl, meslektafl ya da sevgili oldu¤umuz ya da olabilece¤imiz insanlar; bi-
zim için çok de¤erli olduklar› için, yaflam›m›za girdikleri andan bafllayarak onlar›
flemalar›m›z›n ele¤inde eleriz. Bafllang›çta genel flemam›z› esas alarak h›zl›ca bir iz-
lenim sahibi oluruz. Zamanla bu yak›nlar›m›za iliflkin zihin dosyalar›m›za yeni bil-
giler ekleriz. Araflt›rmalar, bir kifli hakk›nda edinilen ilk izlenimlerin, sonradan ek-
lenen bilgilerin de¤erlendirilmesinde de baz al›nd›¤›n› göstermektedir. Sevdi¤iniz
bir kimsede görece¤iniz bir kusuru, hemen “olur böyle fley” ya da o davran›fl için
sevdi¤inizi hakl› ç›karak gerekçeler bulur ve kolayca ba¤›fllars›n›z. Bunun tersi de
do¤rudur. Birisi için olumsuz düflünüyorsan›z, a¤z›yla kufl tutsa bu düflüncenizi
de¤ifltiremez (Morris, 2002). Bu duruma “öncelik etkisi” denilmektedir. Öncelik
etkisi, “alg›” ile ilgili ünitede daha ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.

Öncelik etkisi için insanlar düflünen “biliflsel cimriler” olarak nitelenmektedir.
Bunun anlam›, bir kifliyle ilgili olarak ö¤rendi¤imiz yeni ayr›nt›lar› inceleyip de-
¤erlendirme yerine; zihinsel çabalar›m›zda pintice davran›r, onunla ilgili ilk izle-
nimimize –önyarg›lar›m›zla edinilmifl bir izlenim olsa bile- güvenir, yeni bilgiyi
göz ard› ederiz. 

Bir kifliye ya da bir duruma iliflkin flemam›z›n bizde uyand›rd›¤› duygular, ki-
mi koflullarda de¤iflebilir. ‹nsanlar, ilk izlenimlerinin hatal› olabilece¤i konusunda
uyar›ld›klar›nda, öncelik etkisi zay›flamakta hatta etkisizleflebilmektedir. Diyelim ki
can-ci¤er bir arkadafl›n›z, bir gün size öyle bir davran›flta bulundu ki, ona iliflkin
duygular›n›z alt üst oldu; ne yapaca¤›n›z› nas›l düflünece¤inizi bilemez duruma
düfltünüz. Onu çok iyi tan›yorsunuz, onunla iliflkinizde kendinizi iyi biliyorsunuz;
ama o davran›fl›na bir aç›klama getirmekte zorlan›yor, ne yapaca¤›n›z› bilemiyor-
sunuz. Bir kez daha vurgulamakta yarar var, ilk izlenim kal›c› olan izlenimdir ve
do¤ru olmad›¤› zaman bile davran›fl›m›z› etkilemektedir. 

fiematik sürecin yukar›da aç›klanan avantajlar›na karfl›n, kimi dezavantajlar› da
var. fiemalar›n yaflam›m›za getirdi¤i kolayl›klardan söz ederken kimilerine de¤in-
di¤imiz dezavantajlar›n pek ço¤u kesin olarak kusur ve önyarg›lard›r. fiemalar›m›-
z›n içeri¤ine uygun düflen bilgileri do¤ru olarak kabul etmek; bilgilerimizdeki nok-
sanl›klar› flemam›zda olmayan, ama flemayla uyumlu gözüken bilgilerle tamamla-
mak; çok uygun olmasa da flemam›z›n karar ve davran›fllar›m›zda esas olmas›, bü-
tünüyle flemalar›n sorumluluklar›d›r. Afl›r› basitlefltirmeyle kolayca yanl›fla düflebi-
liriz. fiematik bilgi ifllemin; h›z, etkililik ve olaylar› kavranabilir ve kestirilebilir k›l-
mas› gibi üstünlükleri vard›r. Ancak insan› yanl›fl yoruma götürmesi, do¤ru olma-
yan beklentiye sokmas›, tepkilerde esneklik tan›mamas› gibi dezavantajlar› da var. 

KALIP YARGILAR
Bu ünitenin bafllar›nda, sosyal s›n›flamadan söz ederken, sosyal s›n›flaman›n, in-
sanlar› belli gruplara dahil etmemize olanak sa¤lad›¤›n› söylemifltik. Ancak bu sü-
reç orada kalmaz. Bu gruplara giren insanlar›n kiflilik özelliklerine, yeteneklerine
iliflkin belli inançlar vard›r. Bu inançlar toplumsald›r ve çevreden ö¤renilmifltir.
Sosyal s›n›flar›n özelliklerine iliflkin inançlara kal›pyarg› (setereotypes) denilmek-
tedir. Kal›pyarg› cinsiyet, ›rk, meslek, fiziksel görünüfl, yerleflim yeri, bir örgüt ya
da gruba üye olma gibi ay›rt edici bir özelli¤e dayanan bir flema türüdür. Toplum-
sal bilgileri ele al›fl biçimimizi etkilemeleri bak›m›ndan önemli olduklar› için bura-
da ayr›ca ele al›narak biraz daha ayr›nt›l› olarak incelenecektir. Yukar›da verdi¤i-
miz milletvekili örne¤ini ele alal›m: Diyelim ki, bir milletvekili ile tan›flt›r›ld›n›z; he-
men zihninizdeki milletvekili grubuna ait kal›pyarg› harekete geçer ve o milletve-
kilini sizdeki kal›pyarg›ya sahip biri olarak görürsünüz. Bu anlamda kal›pyarg› in-
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sanlar› kategorilere koyma ve aralar›nda hiçbir fark görmeksizin belli özelliklere
sahip olarak düflünme biçimidir.

Kabul edersiniz ki, bir s›n›f›n bütün üyelerinin, o s›n›f için varsayd›¤›m›z bütün
özellikleri gösterece¤ini düflünmek pek mant›kl› de¤il. Kald› ki ço¤umuz, kal›pyar-
g›lar›m›z› muhtemel yarg›lara dayanarak oluflturmaktay›z; yani belli gruplardaki in-
sanlar›n kabaca belli özellikler gösterdi¤ini düflünürüz. Örne¤in polislerin tarafs›z,
dürüst, yard›msever olduklar› kal›pyarg›s› nedeniyle sokakta bafl›m›z s›k›flt›¤›nda
gözümüz öncelikle polis arar. Ama flu da gerçek ki, çok az›m›z bütün polislerin
hizmette dürüst, yard›msever oldu¤unu düflünürüz.

Kad›nlara yönelik baflat kal›pyarg›lardan birisi, duygusal, kolay heyecana kap›-
labilen, nazik olduklar› fleklindedir. Bir kifli hakk›nda güvenilir bilgilerden çok ba-
sit kal›pyarg›lara dayanarak karar verdi¤imiz için, örne¤in kad›n›n yukar›daki özel-
liklere sahip olmas›n› bekleriz; öyle olmad›¤›n› anlay›nca da hayal k›r›kl›¤›na u¤-
rars›n›z.

“Olmayas›n üç beldenin birinden; Darende’den, Gürün’den, Divri¤i’den” deyiflini kal›pyar-
g›yla aç›klay›n›z.

Kal›pyarg›lar› Harekete Geçiren Faktörler 
Bir kifliyi belli bir toplumsal grup içerisine soktuktan sonra, onun fiziki görünümü-
nün verdi¤i ipuçlar› kal›pyarg›n›n harekete geçirilmesi ya da etkisizlefltirilmesinde
önemli olmaktad›r. Fiziki özellikleri belli bir sosyal s›n›f›n kültürel prototipine çok
uygun olan bir kimsenin, büyük bir olas›l›kla o s›n›f›n kal›pyarg›s›na uygun tutum
ve davran›fllar göstermesi beklenir. Örne¤in do¤ulu, kal›n b›y›klar›n›n uçlar› yuka-
r› k›vr›lm›fl, boyu uzun, omuzlar› genifl, ilk 2-3 dü¤mesi aç›k gömle¤inden gö¤üs
k›llar› taflan, ceketini omuzlar›na atm›fl; çevresine, “Alçak da¤lar› ben yaratt›m” gi-
bi bakan genç adamla; ince yap›l›, düzgün giyimli, insanlarla göz göze gelmekten
kaç›nan, bacaklar›n› birlefltirerek oturan, biriyle karfl›laflt›¤›n›zda hangisini güçlü,
kavgac›, kendine güvenen gruba sokars›n›z? Benzer flekilde homoseksüel birisi, di-
yelim ki avc›, araba tamir edebiliyor, iyi içki içiyorsa; onu, homoseksüelli¤ini bi-
lenler d›fl›nda hiç kimse, asla homoseksüel grubuna sokmaz. O halde, kal›pyarg›-
lar› harekete geçiren faktörlerden birisi, bireyin dahil edildi¤i grup için düflünülen
özellikleri göstermesidir.

Kal›pyarg›sal Düflünmenin ‹fllevleri
Kal›pyarg›sal düflünmenin aç›kça görülebilecek en temel niteli¤i “çabuklu¤u”dur.
Belli koflullarda derhal harekete geçmek için temel oluflturur. Gerçekten de kal›p-
yarg›lar, düflünmenin k›sa yollar›d›rlar; ilk kez karfl›laflt›¤›m›z insanlara ilgili olarak;
geçerli ve zengin bilgiler sa¤larlar (Franzoi, 2000)

Cinsiyet Bilgisi S›kça Kal›pyarg›lar Üzerine Kuruludur
Kad›n›n toplum içindeki yerinin zaman içerisindeki de¤iflmelerine karfl›n, araflt›r-
malar, cinsiyet kal›pyarg›s›n›n de¤iflti¤ine iliflkin çok az kan›t oldu¤unu söylüyor.
Örne¤in 25 ülkede yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›na göre, insanlar aras›nda er-
kekler kad›nlardan daha bask›n, ba¤›ms›z ve serüvencidirler. Kad›nlar›n ise daha
duygusal, alçakgönüllü ve bat›l inançl› oldu¤una inan›lmaktad›r.

Erke¤in sahip oldu¤u düflünülen kiflilik özelliklerine erkeklik-erillik; kad›n›n sa-
hip oldu¤u düflünülen kiflilik özelliklerine ise kad›nl›k-diflilik denilmektedir. Eril
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psikolojik özellikler toplumsal yaflamda baflar›l› olmak için kullan›lan özellikler üze-
rinde dururken, diflil özellikler daha çok ev ve özel yaflam›ndaki koruma, yetifltirme
görevleriyle özdefllefltirilmifltir. Bu cinsiyet steriotipleri sadece farkl› kültürlerde de-
¤il, farkl› yafl, medeni durum, e¤itim düzeyinde ki insanlarda da bulunmufltur.

Kal›pyarg›lar S›kça Yan›lt›c› ‹liflkiler Üzerine Kuruludur
Kal›pyarg›lardan söz ederken, belli gruplara belli özellikler yak›flt›rd›¤›m›z› söyle-
mek istiyoruz. Örne¤in Kayserililere belli özellikler atfedilir. Aç›kgözdürler, ticari
kafalar› iyi çal›fl›r, ifllerini bilirler falan. Kayserililer için böyle düflünen birine sor-
sak, “Neden onlar hakk›nda böyle düflünüyorsun?” herhalde varsa kendi ya da
baflkalar›n›n yaflad›klar›n›, hatta duyduklar›n› gerekçe gösterecektir. Dolay›s›yla
ço¤umuzun kafas›ndaki Kayserili prototipi; yukar›da sayd›¤›m›z “ticari kafa”, “iflini
bilme” gibi özelliklerle (kal›pyarg›lar) birleflmifltir. Ayn› iliflkiyi mesela Ankaral›lar-
la kurmay›z. Bu örnekte, iki de¤iflken (örnekte Kayserili olmakla ticari kafa) ara-
s›ndaki çok küçük ya da hiç olmayan bir iliflkinin oldu¤u inanc›; yan›lt›c› iliflki-
lendirme olarak bilinmektedir ve oldukça güçlü bir inançt›r.

Bu yanl›fl iliflkilendirme nedeniyle kim bilir kaç kifli için hiç de hak etmedikle-
ri de¤erlendirmeleri yap›yoruzdur. Örne¤in dini vecibelerin yerine getirilmesi ko-
nusunda çok kat› bir kimseyseniz; onlar›n gere¤ini yapmayanlar› acaba nas›l görü-
yorsunuz? Ya da tersi. Sadece okuduklar› gazeteye, üye olduklar› derne¤e, arkadafl
olduklar› insanlara, giyim-kuflamlar›na, memleketlerine, etnik kökenlerine, çocuk-
lar›n› gönderdikleri okula, tatilde yapt›klar›na... bakarak, çok az ya da hiç tan›ma-
d›¤›m›z insanlar hakk›nda ne çok “bilgi” üretebildi¤imizi hiç düflündünüz mü? 

Kal›pyarg›larla Düflünme, Daha Çok Güçlünün Özelli¤idir 
Araflt›rmalar, kal›pyarg› terimleriyle düflünmenin, bir kiflinin toplumdaki güç düze-
yiyle ilgili oldu¤unu göstermektedir. Örne¤in sizin amiriniz ya da komutan›n›z
hakk›nda bildikleriniz, komutan›n/amirin sizin hakk›n›zda bildiklerinden daha faz-
lad›r. Hiç düflündünüz mü bunun sebebi nedir! Çünkü bir toplumda güç sahipleri,
daha güçsüz olanlar› çeflitli flekillerde yönetmekte ve denetlemektedirler. Dolay›-
s›yla astlar›n üstlerine karfl› daha dikkatli olmalar› gerekmektedir. Astlar özellikle
zihinlerindeki yönetici kal›pyarg›s›na pek uymayan üstlerle karfl›laflt›klar›nda,
onunla ilgili daha çok bilgi edinmek istemektedirler. Bu do¤ald›r. Çünkü ast, üstü-
nün hangi durumda nas›l davranaca¤›n› kestirebilmek, dolay›s›yla üstünden gele-
bilecek zararlar› önlemek istemektedir.

Yukar›dakinin tersine üstler, göreli olarak astlarla çok daha az ilgilidirler. ‹lgi-
lenmeleri gerekti¤inde de, onlar› kal›pyarg›ya göre de¤erlendirirler. Bunun iki ne-
deni olabilir: Birincisi, zaman s›n›rl›l›¤›, u¤rafl›lacak ifllerin çoklu¤u nedeniyle, üst-
ler kal›pyarg› düflünceyle yetinmek zorunda kalmaktad›rlar. ‹kinci bir neden, ast-
lar›n üstlerin yaflamlar› üzerinde çok az ya da hiçbir etkileri yoktur. Dolay›s›yla on-
lar› yak›ndan tan›mak için zaman ve emek harcamaya gerek de yoktur.

Güç sahibi olanlar›n kendilerine ba¤l› olarak çal›flanlar› genellikle memur, po-
lis, asker, sekreter vb. kal›pyarg›larla de¤erlendiriyor olmalar›, bunun ille de öyle
olmas› anlam›na gelmez. Tam tersine iyi yöneticiler, birlikte çal›flt›¤› astlar›n› fark-
l› özellikleri, üstünlük ve zay›fl›klar› olan insanlar olarak tan›maya çal›fl›rlar. 

“Suyu getirenle testiyi k›ran bir olmaz” atasözünden hareketle, yöneticilerin çal›flanlar›n›
kal›pyarg›larla de¤erlendirmesi e¤ilimini tart›fl›n›z.
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Z‹H‹NSEL KISA YOLLAR
Biliflsel cimrilik stratejisini benimsedi¤imizde; s›kça, yarg›da bulunurken bize yar-
d›mc› olacak zaman kazand›r›c› zihinsel k›sa yolar peflinde oluruz. Sorun çözme
süreci çok fazla zaman ve dikkat gerektirdi¤i için, s›kça bu karmafl›k sorun çözme-
yi basite indirgeyen k›sa yollara baflvururuz. Bu k›sa yollar, çevreden ald›¤›m›z bil-
gileri ifllememiz-de¤erlendirmemiz için bizdeki flemalar›n harekete geçmesini sa¤-
lar. ‹leriki sayfalarda, zihinsel k›sa yollar üzerinde duraca¤›z.

Zihinsel k›sa yollar çok az düflünce gerektirir; kifli, sadece k›sa yolu tutar ve ka-
rar›n› verir. Daha önce üzerinde durdu¤umuz kal›pyarg›lar zihinsel k›sa yolu kul-
lanarak karara ulaflman›n bir örne¤idir. Kal›pyarg›lar ve öteki zihinsel k›sa yollar›n
avantaj›, karar verilmesi-yarg›ya var›lmas› gereken bir konuda, ilgili olabilecek pek
çok bilgiyi göz ard› ederek h›zl› davranmam›z› sa¤lamas›d›r. Tabi ki farkl› bir aç›-
dan bakt›¤›m›zda bu üstünlük, ayn› zamanda apaç›k bir zay›fl›kt›r. Çünkü bu zihin-
sel k›sa yollar, s›kça önyarg›l› ve yanl›fl sonuçlar getirebilmektedir. Afla¤›da zihin-
sel k›sa yollar›n üç tanesi aç›klanm›flt›r:

Temsililik K›sa Yolu 
Eflim anlatm›flt›. Kirli sakal dedi¤imiz sakal›yla ve pek özenli olmayan k›yafetiyle
bir arkadafl›n›n k›z›n›n dü¤ününe gitmek durumunda kalm›fl. Az say›daki tan›d›k-
lar›yla otururken, karfl› çapraz›nda oturan orta yafl›n üzerindeki iki bayan›n, kendi-
siyle ilgili konuflmalar›n› flöyle aktarm›flt›: “Bayanlardan birisi çakt›rmadan bafl›yla
beni iflaret ederek kim oldu¤umu sordu. Öteki “tan›m›yorum, herhalde Kars’›n
köylerindendir” dedi. Sonras›nda bana hofl geldin diyen bir ö¤retmen arkadafl on-
lar›n yan›na oturdu¤unda ona sordular. Profesör oldu¤umu ö¤rendiklerindeki flafl-
k›nl›k dolu yüz ifadeleri hiç gözümden gitmiyor”. Sizce o bayanlar niçin o kadar
flafl›rm›fllar? fiafl›rm›fllar çünkü eflimin görüntüsü onlar›n kafas›ndaki profesör res-
miyle ba¤daflmam›flt›r. O olsa olsa Kars’›n herhangi bir köyünden dü¤ün için gel-
mifl tar›m, ya da hayvanc›l›kla u¤raflan biri olabilirdi. Bu insanlar›n s›kça kulland›k-
lar› bir zihinsel k›sa yol örne¤idir. 

Temsili k›sa yol, insanlar›n bir toplumsal s›n›f üyesi olmas›n›, o s›n›f›n proto-
tipine ne kadar uygun oldu¤una bakarak karar verme e¤ilimidir. Eflimi k›sa sakal›
ve sokak giysisi ile gören bayanlar, onun olsa olsa bu dü¤ün için gelmifl bir köylü
olabilece¤ini düflünmüfllerdir.

Dikkatinizi çekmifltir temsili k›sa yol; bizim, birilerini hangi s›n›fa dahil etmemiz
gerekti¤i konusunda h›zla karar vermemize yard›mc› olmaktad›r. Peki kal›pyarg›y-
la temsili k›sa yolu birlikte düflündü¤ünüzde aralar›ndaki fark› görebildiniz mi? Ka-
l›pyarg›sal düflüncede, bireyi önce bir toplumsal gruba sokuyor, sonra o gruba at-
fedilen özellikleri an›ms›yoruz; ama temsili k›sa yolda, yukar›daki süreci tersine çe-
viriyoruz. Yani bireyin sahip oldu¤u özelliklere bakarak onu bir toplumsal grup
içine dahil ediyoruz. 

Bilinirlik K›sa Yolu
Polis otolar› olay yerine giderken ne kadar s›k kaza yapmaktad›r? Asker adaylar›-
n›n ne kadar› komando olmak istemektedir? ‹nsanlar›n bu tür sorulara yan›t verme
de kulland›klar› ortak yollardan birisi, ak›llar›na gelen örne¤i kullanmakt›r. E¤er ta-
n›d›klar›n›z aras›nda komando olmak isteyenlerin say›s› çok ise, gençler aras›nda
komando olmak isteyenlerin çok fazla oldu¤unu düflünürsünüz. Yine olay yerine
giderken kaza yapan ekip say›s›n›n fazla oldu¤u bilgisine sahipseniz, yan›t›n›z “ol-
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dukça s›k” olacakt›r. Kolayca an›msanabilen örneklerin, ya da an›msad›¤›n›z bilgi-
lerin karar vermede esas al›nmas›, bilinirlik k›sa yolu olarak isimlendirilmektedir. 

Temsililik k›sa yolunda oldu¤u gibi, bilinirlik k›sa yolu için de çok az bir bilifl-
sel çaba gerekmektedir. E¤er olay yerine giderken kaza yap›lan örnekleri an›msar-
san›z, olay yerine giden ekiplerin s›k kaza yapabildiklerini rahatça söyleyebilirsiniz;
yok böyle bir kaza bilmiyorsan›z çok az ya da hiç kaza yap›lmad›¤›n› söylersiniz.

Birçok koflulda, bilinirlik k›sa yolu do¤ru yan›tlar sa¤lamaktad›r. E¤er bir ko-
nuyla ilgili örnek ya da örnekleri kolayca an›msayabiliyorsak, bunun bir nedeni o
tür bir çok olay oldu¤u içindir. Dolay›s›yla bilinirlik, olufl s›kl›¤›n›n iyi bir tahmini-
dir denilebilir. Bununla beraber, önyarg›, kimi olgular›n toplam frekans›n› de¤ifltir-
meden onlar› art›r›p eksiltebilir. Demek istedi¤imizi bir örnekle aç›klayal›m: Örne-
¤in, siz Mufllu iseniz ve görev yapt›¤›n›z yerdeki bütün Mufllu polisler arkadafl›n›z
ise, burada en çok polis Mufl’tan var diyebilirsiniz. Buna karfl›l›k hiç Mufllu arkada-
fl› olmayan da, ilgili bir soruya “burada hiç Mufllu yok” diyebilir. Bunlar›n her ikisi
de yan›lt›c›d›r elbet.

Simülasyon K›sa Yolu
Diyelim ki, baban›z›n arabas›n› ödünç alarak bir dü¤üne gittiniz ve orada bir ka-
za yapt›n›z, araba hurdahafl oldu. “Baban›z, arabas›n›n parçaland›¤›n› ö¤rendi¤in-
de acaba ne düflünecek?” Sorusuna nas›l yan›t verirdiniz? Baban›z ve onun kriz an-
lar›nda nas›l tepkiler verdi¤ini düflünebilir; buldu¤unuz yan›tlar› zihninizden geçi-
rerek baban›zdan bekleyebilece¤iniz olas› çeflitli davran›fl biçimleri gelir akl›n›za.
Kooperatifteki evin ayl›k taksitlerini ödemeyi kesecek. “Can›n sa¤ olsun, sana ve
çocuklara birfley olmad› ya” deyip geçecek. “Nas›l parçalad›nsa öyle de tamir etti-
receksin; nereden para bulursan bul, beni ilgilendirmez; arabay› ald›¤›n gibi iste-
rim” diyecek. Bu olas›l›klardan kolayca akl›n›za gelenin, bu olayda baban›z›n ta-
k›naca¤› tav›r olaca¤›n› düflünürsünüz. Bu karar verme tekni¤i simülasyon k›sa yo-
lu olarak bilinir.

“Akl›ma gelen bafl›ma geldi” deyiflini kullanarak simülasyon k›sa yolunu aç›klayabilir misiniz?

SOSYAL B‹L‹fiTE HANG‹ fiEMA NE ZAMAN 
KULLANILIR?
Diyelim ki iki kiflinin bir odada telaflla bir fleyler arad›¤›na tan›k oldunuz. Onlar›n
ne yapt›¤›na nas›l karar veririsiniz? Bir baflka deyiflle hangi fleman›n bu durum için
kullan›laca¤›na nas›l karar verirsiniz? Örne¤in e¤er bu iki kiflinin oda arkadafl› ol-
duklar›n›, evlerinde fare beslediklerini biliyorsan›z ve de farelerin yerde duran ka-
fesi bofl ise, kaybolan farelerini arad›klar›n› düflünebilirsiniz. Aksi halde çevreden
sa¤lad›¤›n›z bilgiler, hangi fleman›n hemen harekete geçirilece¤ine olanak verme-
yecektir. Acaba bu iki kifli kaybettikleri birfleyi mi ar›yor? Bunlar h›rs›z m›? Yoksa
onlar, uyuflturucu peflindeki sivil polis memurlar› m›d›r? ‹leriki sayfalarda, insanla-
r›n bilgiyi yorumlamak için kullan›lacak fleman›n seçiminde etkili olan faktörler
üzerinde durulmaktad›r.

Çevre
Hangi fleman›n kullan›laca¤›n›n en aç›k ve güçlü belirleyicisi, bilginin kendi yap›-
s›d›r.Yani, flemalar bilginin do¤al ortam›yla ilgilidir. Söylediklerimizi örnekleyelim:
E¤er futbol maç› izliyorsan›z, sahada nelerin olup bitti¤ini de¤erlendirmek için fut-
bol ile, futbolcuyla, amigoyla ilgili fleman›z› kullanacaks›n›z, Çevredeki bilgi hangi
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flemalar›n kullan›laca¤›n› gösterecektir; dolay›s›yla futbol örne¤inde siz çelik-ço-
mak ya da tenis maç› flemalar›n› de¤il futbol fleman›z› kullanacaks›n›z. 

Ancak biz sonuç ç›kar›rken, yani karar verirken çevresel bilgilerin tümünü kul-
lanmay›z, Daha çok anlaml›, yap›lanm›fl bilgi kümelerini seçeriz. Örne¤in kaleye
gönderilen top ve kalecinin kurtar›fl›, bir oyuncunun çal›mlarla top sürüp pas ver-
mesi; sahada sergilenen ikili mücadele ve onun sonucunda yap›lan kasti fauller
dikkatimizi çeken bilgi kümeleri olabilir. Hangi bilgi kümelerine dikkat edece¤i-
miz, bizim kendi deneyimlerimiz ve beklentilerimizce belirlenmektedir. 

Farkl›l›k
Bilginin yorumlanmas› için hangi fleman›n kullan›laca¤›n› etkileyen bir baflka fak-
tör çevresel farkl›l›kt›r. Baflka insanlar›n davran›fllar›n› yorumlamam›z, onlarla ilgi-
li hangi bilgilerin çevre taraf›ndan farkl› k›l›nd›¤›na ba¤l›d›r. Örne¤in içlerinde Ay-
fle olmasa sadece erkeklerden oluflacak bir grupta, onun cinsiyeti özellikle farkl›-
l›k olacak ve dolay›s›yla kad›n flemas›na göre yorumlanabilecektir. Halbuki birden
çok bayan ve erkekten oluflan bir grupta Ayfle’nin herhangi bir davran›fl› belki de
hiç dikkat çekmeyecektir.

Roller
Birileri hakk›ndaki bilgileri düzenlemek için ne yapmak gerekti¤i araflt›r›l›rken, rol
flemalar›, kiflisel özelliklerden önce düflünülür. D›fla dönük olman›n (komedyen ol-
ma, politik bir lider olma ya da kabaday› olma gibi) birçok yolu vard›r, ancak so-
mut bir rolü (bir politikac› olmak gibi) yerine getirmenin yollar› göreli olarak bir-
kaç tanedir. Sonuç olarak rol flemas› birçok boyutla ilgili olarak sa¤lad›¤› kapsam-
l› bilgilerle, bilgi verici, zengin ve anlafl›l›rd›r. Roller kendilerine özgü çeflitli ça¤r›-
fl›mlara da neden olduklar› için, kiflisel özeliklerden daha ay›rt edicidirler. Dahas›
rol flemalar› an›msamay› kolaylaflt›rmalar› bak›m›ndan da kiflisel özelliklerden da-
ha yararl›d›rlar.

Öncelik
Bir kifli ya da ortam›n analizi için hangi fleman›n kullan›laca¤›, s›kça, o kifli ya da
ortamla ilgili olarak edinilen ilk bilgiye ba¤l› olmaktad›r. Diyelim ki birisi size Mus-
tafa’y› “Falanca sendika baflkanl›¤› seçiminde baflkan adayd›r” diye tan›flt›r›rsa; siz
Mustafa’y› ve yapaca¤› davran›fllar›, iyi bir sendika temsilcisi olup olamayaca¤› aç›-
s›ndan de¤erlendirme e¤ilimine gireceksiniz. Dahas› kimi tutum ve davran›fllar›n›;
k›smen de olsa, onun baflkanl›¤a adayl›¤›n› koymufl olmas› aç›s›ndan de¤erlendi-
receksiniz. Öncelik k›sa yolunun önemli olmas›n›n bir nedeni, insanlar düzenlen-
mifl bir yap›ya en bafl›ndan sahip olduklar›nda, o yap›n›n bilginin yorumlanmas›n›
ve içsellefltirilmesini etkilemesidir.

‹pucu Verme
Bir durumu de¤erlendirmek için son zamanlarda kulland›¤›m›z bir flema varsa,
muhtemelen benzer yeni bilgilerin yorumlanmas›nda da o fleman›n bilgileri kulla-
n›lacakt›r. Diyelim ki, birim amiriniz yapt›¤› toplant›da; sizleri hakl› olarak, ifliniz-
de dalga geçti¤iniz, kaytard›¤›n›z için azarlad›; ve bu konuda titiz davranman›z için
dikkatinizi çekti. Toplant›dan ç›kt›ktan sonra ö¤le yeme¤ine giderken arkadafl›n›z
Veysel’le karfl›laflt›n›z. Veysel nefleli bir flekilde 5 gün rapor ald›¤›n› söyledi. Vey-
sel’deki nefleyi nas›l de¤erlendirirsiniz? Büyük olas›l›kla birim amirinizle yapt›¤›n›z
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toplant›da, sizler için sergiledi¤i flemaya uygun olarak, Veysel’in rapor almas›n›
kaytar›c›l›k olarak görebilirsiniz. Halbuki amirinizle yapt›¤›n›z toplant›da, grip sal-
g›n› oldu¤u, herkesin sa¤l›¤›na özen göstermesi, hastal›k belirtisi gösterenlerin te-
davi konusunda titiz davranmalar›n›n istendi¤ini düflünün. Böyle bir toplant› son-
ras›nda Veysel’in rapor almas›n›, muhtemelen olumlu olarak de¤erlendireceksiniz. 

Önem
Çevreden gelen bilgileri de¤erlendirmek için hangi flemalar›n ve kaç farkl› flema-
n›n kullan›laca¤›n›n bir belirleyicisi de bilginin önemidir. Karar vermeyi gerektiren
koflullar göreli olarak önemsiz oldu¤unda, insanlar flemaya dayal› kararlar›n› göre-
li olarak daha çabuk ve çok az bir düflünmeyle verebilirler. Örne¤in harekete ge-
çirecekleri flemay›, edinilen bilgiler aras›nda hangisinin önemli oldu¤una göre be-
lirlerler. Buna karfl›l›k verilen karar›n do¤uraca¤› sonucun önemli olaca¤› durum-
larda ya da karar verme de bir kifli sorumlu oldu¤unda, o kifli karar için durumu
daha titiz inceler, daha çok zihinsel çaba harcar ve çeflitli flemalar› birlikte kullana-
bilir. Örne¤in tan›d›¤›n›z bir meslektafl›n›z için nas›l bir insan diye soruldu¤unda,
ona iliflkin yarg›n›z›n belli bir önemi olmayacaksa, fazla düflünmeden iyi bir insan
oldu¤unu söyler geçersiniz. Ama diyelim ki o kifliyle ayn› iflte birlikte çal›flmay› is-
temedi¤iniz için amirinizden bir istekte bulunacaksan›z, o zaman ona iliflkin de¤er-
lendirmelerinizde daha titiz davran›p daha ayr›nt›l› gerekçeler ortaya koymak için
farkl› flemalar kullanman›z gerekecektir. 

Bireysel Farkl›l›klar
Herkes ayn› bilgiyi ayn› flekilde yorumlamaz. Bunun bir nedeni hepimizin yorum-
lamada kulland›¤› fleman›n farkl› olmas›d›r. Örne¤in birimiz ayn› kifliyi (diyelim ki
bir arkadafl›m›z› ya da amirimizi) iyi huylu ya da samimi olarak de¤erlendirirken,
bir baflkam›z için bu özellikler önemsiz olabilir ve o özelliklerin yerine, iflinde ça-
l›flkan olmas› ve dindarl›¤›yla ilgilenebilir.

Hepimizin kendimize özgü benlik-flemalar›m›z-kendimiz hakk›nda düzenlen-
mifl bilgi yap›lar›m›z vard›r. Bu benlik flemalar› yaln›zca bizim kendimizi nas›l alg›-
lad›¤›m›z› düzenlemez, baflkalar›na iliflkin alg›lar›m›z› da etkiler. Örne¤in erkeksi-
li¤ine çok önem veren birisi, büyük olas›l›kla baflkalar›n›n davran›fl›n› da erkeksi
ya da kad›ns› terimlerle yorumlayacakt›r. Yine insanlar kendi benlik flemalar›na
uyan insanlara iliflkin bilgilere çok daha büyük önem atfederler. Örne¤in sizin için
entelektüel olmak önemli ise, özellikle çevrenizde baflka entelektüel insan(lar)›n
olup olmad›¤›na dikkat edersiniz ve daha sonralar›, o kifliyi düflündü¤ünüzde bu
bilgiyi an›msars›n›z. 

Amaçlar
Çevreden gelen bir bilgiyi de¤erlendirmek için hangi fleman›n zihinde canlanaca¤›-
n›n bir belirleyicisi de o ortam içinde bizim için düflündü¤ümüz amaçlara ba¤l›d›r.
Unutmamak gerekir; flemalar çevredeki bilgilerin zihindeki basit yans›malar› de¤il-
dirler. Bir flema oluflturulurken, bilgilerin daha soyut, biliflsel bir yap› içinde aktif or-
ganizasyonu gerekir. Bu biliflsel organizasyonu bafllatan faktörlerden birisi, bireyin
amaçlar›d›r. Bir ortam için sahip oldu¤umuz bir amac›m›z oldu¤unda, örne¤in biri-
nin söylediklerini an›msama ya da birisi hakk›nda bir izlenim elde etmek istedi¤i-
mizde, o ortamdaki bilgileri, bu amac›m›za uygun düflecek flekilde düzenleriz.
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ATFETME
Yeni kiflilerle karfl›laflt›¤›m›zda bizde kimi izlenimler oluflur. Bu izlenimlerin ço¤u
sözlü, sözsüz davran›fllardan ve giyinifl biçimlerinden kaynaklan›r. Sergilenen dav-
ran›fl ve giyinifl flekline bakarak insanlara at›flarda bulunuruz. ‹nsanlar›n kendisini
ve çevresini anlama iste¤i, onu atfetme süreçlerini kullanmaya yöneltir. Baflka fle-
kilde söylersek, atfetme süreçlerinin temelinde insanlar›n davran›fllar›n›n alt›nda
yatan nedenleri anlama iste¤inin oldu¤u ileri sürülmektedir (Cücelo¤lu, 1991; Fre-
edman, 1993). 

Atfetmede biz, neyin neye neden oldu¤uyla ilgileniriz. Bütün insanlarda iki te-
mel güdü vard›r. Birincisi bizi çevreleyen dünyaya iliflkin tutarl› parçalar› yerli ye-
rine koyarak bir görüfl sahibi olmak; ikincisi de buna ba¤l› olarak çevremizi dene-
tim alt›nda tutabilme güdüleridir. Bu güdüleri doyurabilmenin gereklerinden birisi,
insanlar›n nas›l davranacaklar›n› kestirebilme yetene¤imizdir. Diyelim ki, günayd›n
ya da merhaba dedi¤imiz bir insandan ayn› karfl›l›¤› m›, yoksa küfür ya da surat›-
m›za bir yumruk mu beklemeliyiz veya sakal t›rafl› için koltu¤una oturdu¤umuz
berberin, sakal›m›z› m› kesece¤ini, saç›m›z› s›f›ra m› vuraca¤›n› ya da kafllar›m›z› m›
kesece¤inin bilinmedi¤i bir dünyada yaflamak nas›l olurdu, ya da yaflan›r m›yd›!

Baflkalar›n›n davran›fllar›n› kestirebilme, çevre üzerinde denetim kurabilmenin
de bir arac›d›r. Yolda giderken bitiflik fleritteki sürücünün aniden direksiyon k›ra-
rak sizin fleride geçmeyece¤ine güvenebilmeniz gerekir. Ya da lokanta da ›spanak
›smarlad›ysan›z, pilav-üstü döner gelmeyece¤ine güvenmek zorundas›n›z. Dolay›-
s›yla çevreyi denetim alt›nda tutabilmenin yolu da çevredekilerin nas›l davranabi-
lece¤ini kestirebilmektir. ‹nsanlar›n nas›l davranacaklar›n› kestirebilmek için onla-
r›n kifliliklerine, güdülerine, heyecanlar›na ve tutumlar›na iliflkin bir yarg›ya (yü-
zeyselde olsa) sahip olmam›z gerekir (Freedman, Sears ve Carlsmith, 1993). 

Bir kiflinin davran›fl›, ya o kifliye ait özelliklerden, ya da o kiflinin içinde bulun-
du¤u koflullardan kaynaklan›r. Sözgelimi sizden ald›¤› borç paray› söz verdi¤i za-
manda ödemeyen arkadafl›n›z ya sözünün eri, borcuna sad›k olmayan (kifliye ait
özellik) bir oldu¤u için ya da diyelim ki, bir yak›n›n› kaybetti¤i için memleketine
gitti¤i için (çevresel neden) borcunu ödeyememifltir. 

Acaba biz baflkalar›n›n davran›fllar› hakk›nda karar verirken davran›fl›n hangi
yönlerine bakar›z? Bir kiflinin davran›fl›yla ilgili karar verirken;

• ‹lk bakt›¤›m›z fley, davran›fl›n ola¤an, al›fl›lagelmifl bir davran›fl m›, yoksa al›-
fl›lm›fl›n d›fl›nda, tuhaf, ender görülen bir davran›fl m› oldu¤udur? Ender ya-
p›lan bir davran›fl, onu yapan kifli taraf›ndan bilerek-bilinçli olarak yap›l›yor-
sa, yapan kifli hakk›nda daha çok bilgi verdi¤i saptanm›flt›r. Ancak kifli bu
davran›fl› yapmaya zorlanm›flsa, ya da baflka nedenlerle zorunlu olarak o
davran›flta bulunmuflsa, o zaman yapan kifli hakk›nda daha az bilgi verir. Di-
yelim ki Özge Han›m, yeni atanan ve bitiflik odada oturan bir meslektafl›na
hofl-geldin demek için ziyarete gider. Toka için elini uzatt›¤›nda, Okan Bey
Özge’nin uzanan elini s›karken göz k›rpar.Okan çay ikram etmek istedi¤ini
ve oturmas›n› rica eder; Özge odan›z kalabal›k, baflka sefere diyerek ayr›l›r-
ken, Okan beklerim derken bir kez daha göz k›rpar. Bu davran›fl›ndan ötü-
rü Özge, Okan’› bayanlarla aras› iyi, çapk›n birisi olarak yorumlar. Bu olay-
da Okan isteyerek göz k›rpm›flsa, Özgenin yorumu do¤rudur. Ama Okan ti-
ki nedeniyle göz k›rpm›flsa, bu davran›fl› Oya’y›, onun kiflili¤iyle ilgili karar
verirken yan›ltm›fl olacakt›r.
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• Bir davran›fl hakk›nda karar verirken bakt›¤›m›z ikinci yön, o kiflinin ne ka-
dar tutarl› davrand›¤›d›r. Tutarl›l›k, bir davran›fl›n benzer durumlarda tekrar
edip etmedi¤idir. Örne¤in Abbas çay› sürekli k›tlama içerken; Turan bazen
k›tlama, bazen fleker at›p kar›flt›rarak içerse; burada Abbas’›n davran›fl› tutar-
l›, Turan’›nki ise tutars›zd›r.

• Bir kimsenin davran›fl›yla ilgili karar verirken bakt›¤›m›z üçüncü yön, davra-
n›fl›n ay›rt-edici olup olmad›¤›d›r. Sadece belli durumlarda gösterilen davra-
n›fl ay›rt-edicidir. Olur olmaz her durumda ortaya ç›kan bir davran›fl›n ay›rt-
edicili¤i yoktur. Amiriniz herkese iyi davran›yor, hal hat›r soruyor; ama sizi
görünce kafllar›n› çat›l›p arakas›n› dönüyorsa, amirin bu tavr› size özgü ol-
du¤u için ay›rt edicidir. 

Acaba yukar›da aç›klanan üç farkl› davran›fl yarg›lama biçiminden nas›l bir so-
nuç ç›karmak gerekir. Bir kimsenin davran›fl› ola¤an bir davran›fl de¤ilse, tutarl›y-
sa ve de¤iflik durumlarda kendini gösteriyorsa, bu davran›fl›n temelinde kifliye öz-
gü bir özelli¤in var oldu¤una karar verilir. Öte yanda davran›fl tutars›z ise ve duru-
ma-özgü olarak görülüyorsa davran›fl›n temelinde durumsal koflullar›n oldu¤u dü-
flünülmelidir.

Diyelim ki çocu¤unuz her gün son derece fl›k bir flekilde giyinerek okula gidi-
yorsa, onun güzel giyinmekten hofllanan biri oldu¤unu düflünebilirsiniz. Ama her
gün son derece s›radan giyiniyorken sadece cuma günleri fl›k giyiniyorsa, bunun
alt›nda bir fleyler aramak gerekir. 

Atfetmede Yaflanan Tarafgirlikler
Bizler insanlar›n davran›fllar› hakk›nda s›kça, yukar›da aç›klad›¤›m›z davran›fl bo-
yutlar›n› bilmeden karar veririz. Böylesi durumlarda afla¤›da özetlenen belli karar
verme özellikleri gösteririz. 

Bu karar verme özelliklerinden en önemlisi “temel atfetme hatas›” olarak isim-
lendirilir. Ünitenin bafl›nda verdi¤imiz yolda yürürken düflme örne¤ini an›msay›n:
Siz yere düfltü¤ünüzde yer kaygand›r, aya¤›n›z tak›lm›flt›r; ama arkadafl›n›z düfltü-
¤ünde, bu onun beceriksizli¤idir. Bu tarafgirli¤in en tipik örne¤ini, okul s›ralar›n-
da hepimiz yapm›fl›zd›r: ‹yi notlar ald›¤›m›zda biz alm›fl›zd›r, k›r›k notlar oldu¤un-
da onu ö¤retmen vermifltir. Ya da çok yaflam›fl, çok tan›k olmuflsunuzdur: Mutfak-
ta yetiflkinler bir tabak k›rd›¤›nda o kaza olur; ama çocu¤umuz k›rd›¤›nda becerik-
sizlik olur. 

Bu farkl› de¤erlendirmenin de¤iflik iki kayna¤› olabilir: Birincisi, kendimiz hak-
k›nda baflkalar›na oranla daha çok bilgiye sahibiz. ‹kincisi baflkalar›n›n davran›flla-
r›n› d›fltan gözleyebildi¤imiz halde, kendi davran›fllar›m›z için bunu yapam›yoruz. 

Yukar›daki birinci nedene, benlik bilincimizi destekleme ve koruma e¤iliminde
oldu¤umuzu da eklememiz gerekir. Örne¤in polis olarak insanlar› koruma, onlara
yard›m etme gibi be¤enilen davran›fllar›n, bizde olan iyi özelliklerden kaynaklan-
d›¤›n› düflünürüz. Ama göstericilere karfl› cop kullanmay› emir kulu olmakla, mec-
bur kalmayla aç›klar›z.
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Sosyal s›n›flaman›n niçin önemli oldu¤unu

aç›klayabilmek.

‹nsanlar› kimi temel özelliklerine göre belli grup-
lar›n içine sokma, sosyal s›n›flama olarak isimlen-
dirilmektedir. S›n›flama yapma özelli¤imiz bizim
düflünme ve karar vermemizi h›zland›rmaktad›r.
Bir sosyal s›n›f› temsil eden, onun bütün özellik-
lerini tafl›yan elemana ise prototip denilmektedir.

fieman›n tan›m›n› yapabilmek.

Herhangi bir kifli, durum, olay, nesne... ile ilgili
geçmifl yaflant›lar›m›za ba¤l› olarak sahip oldu-
¤umuz inançlar›m›z bizim flemalar›m›zd›r. Karfl›-
laflt›¤›m›z her durumu, her insan›; bu flemalar›
kullanarak de¤erlendiririz. fiemalar kullan›larak
yap›lan de¤erlendirmeler; çok h›zl›, etkili ve üze-
rinde düflünmeden- kendili¤inden olmaktad›r. 

Yarg›da bulunurken flemalar›n sa¤lad›¤› avan-

tajlara örnekler verebilmek.

fiemalar, bulundu¤umuz bir ortamda bize ulaflan
pek çok bilgiyi ekonomik olarak kullanmam›z›
sa¤lad›¤› gibi, bir olayla ilgili flemalara sahip ol-
du¤umuzda, o olay› ya da kifliyi daha rahat ve
farkl› özellikleriyle an›msayabiliyoruz. fiemalar›n
ayr›ca, bir konudaki bilgi bofllu¤umuzu doldur-
mas›, yorum yapmam›za olanak sa¤lamas›, gele-
ce¤e iliflkin beklentiler yaratmas› gibi etkileri var-
d›r. Zihnimizdeki kimi flemalar baz› duygularla
birlikte bulunur ve o flema kullan›lmak durumun-
da kal›nd›¤›nda, yap›lan de¤erlendirmelerde
duygular da do¤al olarak ifle kar›flmaktad›r. 
fiemalar›n yukar›da say›lan üstünlükleri, bazen
onlar›n dezavantajlar› olmaktad›r. ‹nsan› do¤ru
olmayan de¤erlendirmeye götürmesi, hatal› bek-
lentiler içine sokmas› ve tepkilerimizde esneklik
tan›mamas› gibi dezavantajlar› vard›r.

Kal›p yarg›n›n ne oldu¤unu ve ifllevlerini aç›kla-
yabilmek.
Sosyal s›n›flar› oluflturan insanlar›n kiflilikleri, ye-
tenekleri ve ilgileri konusunda paylafl›lan inanç-
lara kal›pyarg› (setereotype) denilmektedir. Ka-
l›pyarg›lar da özel bir flema türüdür. Bir kimse
bir sosyal s›n›f›n prototipine t›pa t›p uydu¤unda,
zihnimizdeki o s›n›fa ait kal›pyarg› harekete ge-
çer. Örne¤in, cinsiyete iliflkin bilgilerimizin
önemli bir k›sm›, kal›pyarg›lara dayanmaktad›r.
Kal›pyarg›larla düflünmenin iki ifllevi, h›zl› ve et-
kili olmas›d›r. Kal›pyarg›larla düflünme e¤ilimi,
daha çok makam sahibi insanlara özgü bir dü-
flünme biçimidir.

Zihinsel k›sa yollar›n ne oldu¤u ve ifllevlerini
aç›klayabilmek.
Karfl›laflt›¤›m›z bir olayla ilgili de¤erlendirmemizi
yap›p yarg›da bulunurken, karmafl›k durumlar›
basite indirgeyen zihinsel k›sa yollar kullan›r›z.
Bu k›sa yollar bizdeki ilgili flemay› harekete ge-
çirerek, olay hakk›nda yarg›da bulunmam›z› sa¤-
lar.
Karfl›laflt›¤›m›z bir olay›n de¤erlendirilmesinde
kullan›lacak fleman›n belirlenmesinde; bilgini ait
oldu¤u do¤al ortam, farkl› olufl, hangi bilginin
önce edinildi¤i, hangi bilginin önemli oldu¤u,
bireysel farklar, kiflilerin amaçlar› gibi faktörler
etkili olmaktad›r.

Sosyal biliflte kullan›lacak fleman›n seçiminde et-
kili olan faktörleri tan›mlayabilmek.
Atfetme kavram›, normal insanlar›n toplumsal
olaylar› nas›l aç›klad›klar› üzerinde durur. Atfet-
me sürecinin temelinde, insanlar›n davran›fllar›-
n›n alt›ndaki nedenleri anlama iste¤i vard›r. Bir
insan›n davran›fl› ya o kifliye ait özelliklerden ya
da kiflinin içinde bulundu¤u koflullardan kaynak-
lan›r. Bir kiflinin davran›fl›yla ilgili karar verirken,
davran›fl›n ola¤an m› yoksa ender rastlan›r m› ol-
du¤una kiflinin davran›fl› göstermede ne kadar
tutarl› oldu¤una ve yap›lan davran›fl›n ay›rt edici
olup olmad›¤›na bakar›z. Bunlar aras›nda “tutar-
l›l›k davran›fl›n de¤erlendirilmesinde ötekilerden
daha etkilidir. Biz kendi davran›fl›m›zla ilgi de-
¤erlendirmelerde, davran›fl›m›z›n nedeni olarak
genellikle durumsal özellikleri baflkalar›n›n dav-
ran›fl› içinse kiflisel özelikleri esas al›r›z.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Karadenizli prototipinin bir
özelli¤i de¤ildir?

a Kemerli iri burun
b. Sar›fl›n olma
c. Siyah gözlü olma 
d. Aksanl› konuflma 
e. Çal›flkan olma

2. Biliflsel flemalar› oluflturan ö¤eler için afla¤›dakiler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Genel ö¤eleri vard›r.
b. Soyut ö¤eleri vard›r.
c. Biri biriyle ba¤lant›l› ö¤eleri vard›r.
d. Somut ö¤eleri vard›r.
e. Ö¤eler, ilgili durumu bire bir temsil eder.

3. Afla¤›dakilerden hangisi flemalar›n bir avantaj›
de¤ildir?

a. An›msamam›za yard›mc› olurlar.
b. Neyin do¤ru olabilece¤ini kestirmemize yard›m-

c› olurlar.
c. Hatas›z de¤erlendirme yapmam›za yard›mc›

olurlar.
d. Bilgileri yorumlamam›za yard›mc› olurlar.
e. Yarg›ya varmam›za yard›mc› olurlar.

4. fiemalar›n an›msamam›za katk›s› aç›s›ndan afla¤›da-
kilerden hangisi do¤rudur?

a. fiemayla iliflkisi olmayan bilgiler an›msanmaz.
b. fiemayla çeliflen-uyumsuz bilgiler çok az ya da

hiç an›msanmaz.
c. Her zaman flemayla tutarl› bilgiler daha rahat

an›msan›r.
d. Kiflideki flema çok iyi geliflmiflse, flemayla çeli-

flen bilgiler an›msanmaz.
e. Kiflideki flema iyi geliflmemiflse, flemayla çeliflen

bilgiler daha net an›msan›r.

5. fiemalar›n özelliklerinden hangisi ilk tan›fl›lan bir ki-
fli için kendini be¤enmifl, ukala, sayg›s›z gibi olumsuz
nitelemede bulunulmas›na yard›m eder?

a. Bilgi ifllemeyi h›zland›rmas›
b. Otomatik yarg›da bulunmaya yard›mc› olmas›
c. Bilgideki boflluklar› doldurmas›
d. Yorumlamaya yard›mc› olmas›
e. Duyufllar› içermesi

6. Kendisinden hiç ummad›¤›n›z bir arkadafl›n›z›n, hak-
k›n›zda olumsuz konufltu¤unu ö¤rendi¤inizdeki üzüntü-
nüz, flemalar›n afla¤›daki hangi özelli¤i ile aç›klanabilir?

a. Bilgideki boflluklar› doldurmas›yla
b. Duyufllar› içermesiyle
c. Beklenti oluflturmas›yla
d. Bilgiyi kullanmaya yard›mc› olmas›yla
e. Yorum yapmaya yard›mc› olmas›yla

7. Afla¤›daki ifadelerden hangisi kal›pyarg› özelli¤i
tafl›maz?

a. Karadenizliler saf olur.
b. Karadeniz kad›n› çal›flkand›r.
c. Karadenizlilerden çok f›r›nc›-pastaneci ç›kar.
d. Karadenizliler üç ö¤ün yemek yer.
e. Karadeniz erke¤i çabuk sinirlenir.

8. Afla¤›dakilerden hangisi zihinsel k›sa yollar›n bir
özelli¤i de¤ildir?

a Yarg›ya varmam›z› kolaylaflt›r›r.
b. Zaman kazand›r›c› bir düflünce biçimidir.
c. Sorun çözmenin en sa¤l›kl› yoludur.
d. Zihinsel flemalar› harekete geçiren mekanizmad›r.
e. Evrenden al›nan bilgilere dayal›d›rlar.

9. Afla¤›dakilerden hangisi bilgileri de¤erlendirmek için
harekete geçirilecek flemay› belirlemede etkili olma-

maktad›r?

a. Çevre
b. Farkl›l›k
c. Efl zamanl›l›k
d. Öncelik
e. Önem

10. Afla¤›dakilerden hangisi, atfetme davran›fl›nda etki-
li faktörlerden biri de¤ildir?

a. Konuflmak
b. Sözsüz davran›fllar
c. Giyim-kuflam
d. Sahip olunan bilgi miktar›
e. D›fl görünüfl

Kendimizi S›nayal›m
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Bindokuzyüzdoksansekiz y›l›n›n bahar ve yaz aylar›n-
da Florida, Teksas, Endonezya, Avustralya, Brezilya;
Meksiko ve güney Kaliforniya’da binlerce dönüm or-
man alan› yand›. Her ne kadar kötü hava koflullar›n›n
bu tahribatlarda k›smen etkisi varsa da, orman yang›n-
lar› gezegenimizin yaflam döngüsünün kaç›n›lmaz bir
parças›d›r. Ancak bu, onlar›n y›k›c›l›k etkisini azaltmaz.
Korkunç orman yang›nlar›yla savaflmak yo¤un bir e¤i-
tim ve deneyim gerektirir; dolay›s›yla dünyan›n her ya-
n›nda daha bilgili itfaiyecilere ihtiyaç vard›r. Bir itfaiye-
ciyi uzman yapan nedir? Psikoloji bilimiyle u¤raflanlar,
karar verme süreçleri üzerinde çal›flarak, uzmanlar›n
nas›l problem çözdüklerine iliflkin oldukça fazla bilgi
sa¤lad›lar. Örne¤in bir itfaiye flefi, tak›m›n› nereye yön-
lendirece¤i karar›n› nas›l vermektedir? Arkalar›ndaki bir
bilgede yang›n ç›kabilece¤ine ya da uçaklar›n ne za-
man alev üstüne su püskürtmek üzere ça¤›r›laca¤›na
nas›l karar veriyorlar? Yang›n›n nerede durulabilece¤ini
ve bunun için nas›l sa¤lanabilece¤i karar›n› nas›l al›yor-
lar? Ya da bir itfaiye flefi, yang›n›n hangi yönde ilerleye-
ce¤ini ve neler yapaca¤›n› nas›l biliyor? 
Pek çok alandaki deneyimli karar vericiler gibi itfaiye-
ciler de, yang›n›n ne yapaca¤›n› anlamak için zihinsel
simülasyon sürecini kullanmaktad›rlar. Zihinsel simü-
lasyon, olay serilerinin zihinsel olarak tahayyül edilme-
sidir. Zihinsel simülasyonlar, durumlara iliflkin iç-görü-
ler oluflturmada önemlidirler; çünkü bize gelecekte ola-
caklar› gösteren birer pencere açmaktad›rlar. Esasa ola-
rak bu flemalar, planlar›m›z› ve kararlar›m›z› vermek
için; olay›n nas›l bir seyir izleyece¤i, konusunda en iyi
tahmini yapabilmemize olanak verirler.
Bir itfaiyeci flefi de, yang›nla mücadelesinde kesin ola-
rak bu süreci kullan›r. Onlar için yang›nlar yönünü ve
yay›l›m› kestirilemeyen olaylard›r. Ancak bir flef tan›k
oldu¤u bir yang›n› zihninde simule etti¤inde; yang›n›n
nas›l büyüdü¤ünü, nereye kayaca¤›n›, ve bir belli böl-
geye ulaflt›¤›nda neler olabilece¤ini zihin gözüyle göre-
bilir. Zihninde gördü¤ü yang›n için nelerin yap›lmas›
gerekti¤i sonraki ad›md›r.
Zihinsel simülasyonlar, her dakika de¤iflen durumlarda
h›zl› ve etkili karar al›p sorunu çözmemizi sa¤layan çok
de¤erli, önemli ve dinamik bir zihinsel süreçtir (Taylor,
Peplau ve Sears, 2000, s.61). 

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Prototipin Özelli¤i”
konusunu tekrar okuyunuz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiemalar” konusunu tekrar
okuyunuz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiemalar›n Avantajlar›”
konusunu tekrar okuyunuz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiemalar” konusunu tekrar
okuyunuz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiemalar” konusunu tekrar
okuyunuz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “fiemalar” konusunu tekrar
okuyunuz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kal›pyarg›lar” konusunu
tekrar okuyunuz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zihinsel K›sa Yollar”
konusunu tekrar okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hangi fiema Ne Zaman”
konusunu tekrar okuyunuz.. 

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atfetme” konusunu tekrar
okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Tabii ki iliflkilendirilebilir. F›kray› bilirsiniz; Nasreddin
Hoca davet edildi¤i bir flölene günlük k›yafeti ile gider,
ancak kendisiyle pek ilgilenilmez…
Hoca hemen evine döner; en yeni ve gösteriflli elbise-
lerini, üzerine de kürkünü giyip ziyafet kona¤›na tekrar
döner. Kendisi kap›da sayg›yla karfl›lan›r, salona al›n›p
baflköfleye oturtulur ve yemeklerin en makbul k›s›mlar›
ona ikram edilir. 
Hoca önüne her yemek kondu¤unda, kürkünü yaka-
s›ndan tutup, “ye kürküm ye” diyormufl.
Hocaya neden öyle yapt›¤› soruldu¤unda;
- “Ne yapal›m, davet sahibi bu yemekleri bana de¤il,
kürküme ikram ediyor”. Yan›t›n› verir. 
Bu f›krada hoca, iyi giyimli insanlar›n kim oldu¤una ba-
k›lmaks›z›n sayg› gördü¤ü olgusuna vurgu yapmakta-
d›r. Giyim kuflam, bir insan› ilk görüflte ve h›zla de¤er-
lendirirken kulland›¤›m›z bir ölçüttür ve giyim-kuflam›
yerinde olanlar› önemli kifliler olarak de¤erlendiririz.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”

“
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S›ra Sizde 2

Kal›pyarg›; bir yörenin, bir kentin insanlar›na atfedilen
özellikler olarak görülebilir. Yukar›daki deyifl birbirinin
z›dd› iki anlama çekilebilmektedir. Birinci anlam› ilk
kullanan(lar)›n kastetti¤i anlamd›r ve bu üç beldeden
olanlar› yüceltir. “Yoksa siz de Darende, Gürün ya da
Divri¤i’den misiniz?” Demek isteniyor ki oralardan za-
ten hep böyle nitelikli insanlar ç›kar. ‹kinci anlam› bi-
raz k›skançl›k ya da oral› insanlara tak›lmak için söyle-
nir olmufl (Öz olarak o beldelerden olan insanlar›n kö-
tü oldu¤u söylenmek istenmifl). Bu deyiflin özellikle za-
man içerisinde bir kal›p yarg› düzeyine yükseldi¤ini
söyleyebiliriz. 

S›ra Sizde 3

Bu atasözü bütün insanlar› ayn› kefeye koymamak, ifl
yapan-baflar›l› olanla olmayan› ay›rt etmenin gerekti¤i-
ne iflaret etmektedir. Günümüz ifl dünyas›ndaki “per-
formans de¤erlendirme” kavram›; bu ayr›m› yapman›n
önemi ve nas›l yap›laca¤› ile ilgilidir. Ne var ki günü-
müzde en tepedeki yöneticilerde en alttakilere kadar
tamam› zaman zaman yukar›daki atasözünün tersi olan
toptanc› yarg›larda bulunabilmektedirler. 

S›ra Sizde 4

Bu deyifl bir ifl yaparken, durup-dururken, yolda yürür-
ken… ak›ldan geçen; olma olas›l›¤› düflük, akl›m›za gel-
di¤ine “olur” ya da “olamaz” diye üzerinde düflünmedi-
¤imiz durumlar›n sonradan gerçekleflmesi durumunda
kullan›lan bir söz öbe¤idir. Düflünülen durum güzel-bi-
zi mutlu edecek durumlar da olabilir; hiç istemeyece¤i-
miz-olumsuz durumlar da… Bu durumda simülasyon
k›sayolunu bu deyiflle aç›klayamay›z. Çünkü simülas-
yonda olmufl-yaflanm›fl durumlarla ilgili tahminler söz
konusudur. Dahas› karfl›lafl›lacak durumlarla ilgili olas›
seçenekler –senaryolar vard›r. Olay› yaflayan kifli; o an-
da akl›na gelen çeflitli bilgileri de kullanarak en muhte-
mel olanda karar k›lar.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
tutum ve davran›fllar›n nas›l edinildi¤ini aç›klayabilecek;
uyum göstermenin temelindeki süreçleri tan›mlayabilecek;
uyumu etkileyen faktörleri aç›klayabilecek;
insanlar› etkilemenin yollar›n› sayabilecek;
boyun e¤dirme tekniklerini s›ralayabilecek;
otoriteye itaati aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Otoriteye boyun e¤me
• Normatif etki
• Uyum
• Az›nl›k etkisi

• ‹taat 
• Kültür, kültürleme, kültürlenme,

kültürleflme
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• UYUM
• UYUM DAVRANIfiININ NEDENLER‹
• ‹NSANLAR NE ZAMAN UYUM

GÖSTER‹R
• BOYUN E⁄ME - ‹TAAT
• OTOR‹TEYE BOYUN E⁄ME
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G‹R‹fi
Sosyal psikologlar uzun zamandan beri, birey davran›fllar›n›n öteki insanlar ve
grup taraf›ndan nas›l etkilendi¤i konusuyla ilgilenmektedirler. Sosyal etkinin bir
boyutu bir baflka ünitenin konusu olan tutum de¤ifltirmeyle ilgilidir. Bu ünitede üç
tür toplumsal etki üzerinde duraca¤›z. Bunlar; uyum, itaat ve otoriteye boyun e¤-
medir.

Ancak daha önce davran›fllar›n nas›l edinildi¤ini ve bu süreçle ilgili kimi temel
kavramlar› k›saca an›msamakta yarar vard›r. Bu çerçevede kültür ve ifllevlerini ele
alaca¤›z.

KÜLTÜR - KÜLTÜRLEME - KÜLTÜRLENME -
KÜLTÜRLEfiME
“Do¤an›n ya da tanr›n›n yaratt›klar›na karfl›l›k, insano¤lunun yaflayarak yaratt›¤›,
ö¤rendi¤i, ö¤retti¤i, aktard›¤›, gelifltirdi¤i maddi manevi anlamda her fley kültür-
dür” (Güvenç, 2002, s.74). Kültürleme ise; bir toplumdaki kültürü, o toplumun
bireylerine kazand›rma sürecidir. Kültürleme süreci sayesinde Arap-Araba, Türk-
Türke benzer. Yemekte bizim çatal-kafl›k, Japonun çubuk kullanmas› ya da Arab›n
elle yemesi de kültürlenmenin ürünüdür. Ya da bizim göbe¤imizi çatlatarak güldü-
¤ümüz bir f›kraya diyelim ki Amerikal›’n›n kös-kös bakmas› da kültürlerimiz ara-
s›ndaki fark nedeniyledir.

Kültürlemeye toplumbilimciler sosyalizasyon (toplumsallaflt›rma), e¤itimciler
ise “e¤itim süreci” diyorlar. Kültürleme sonucunda toplumda geçerli olan bilgi, tu-
tum ve davran›fllar› kazan›r›z.

De¤iflik aile, e¤itim, meslek ve bölgelerden gelen ve belli bir yer ve zamanda bir-
birini etkileyen akran gruplar› aras›ndaki etkileflime de kültürlenme denilmektedir.

Kültürleflme sürecinden ise, iki ya da daha çok kültürün etkileflime girmesi an-
lafl›lmal›d›r. Lütfen ileriki sayfalarda verilen bilgileri okurken, özellikle kültürleme
ve kültürlenme terimlerinin anlam›n› hep akl›n›zda bulundurunuz.

UYUM
Uyum bir kiflinin inanç ve davran›fllar›n›, grup standartlar›na göre de¤ifltirme e¤i-
limidir. Grup normlar›na uyma, bazen toplumsal uyumu gerçeklefltirmek ve top-
lum içinde kabul görmek için ödenen bir bedeldir. Öte yandan bazen bireycili¤i
yüceltir ve insanlar›n bask› alt›na al›narak “ Herkes öyle yap›yor” diye tam tersi için

Sosyal Etki ve Sosyal Güç

Kültür: Do¤an›n ya da
tanr›n›n yaratt›klar›na
karfl›l›k, insano¤lunun
yaflayarak yaratt›¤›,
ö¤rendi¤i, ö¤retti¤i,
aktard›¤›, gelifltirdi¤i maddi
manevi anlamda her fleydir.

Kültürleme: Bir toplumdaki
kültürü, o toplumun 
bireylerine kazand›rma 
sürecidir.

Uyum: Bir kiflinin inanç ve
davran›fllar›n› grup 
standartlar›na göre
de¤ifltirme e¤ilimidir.



zorlanmas›ndan kayg›lan›r›z. Uyumluluk bir toplum için ne zaman iyi, ne zaman
zararl›d›r? Birleflik Devletler Anayasa Mahkemesi 1992 karar örne¤inde, devlet
okullar›nda tanr›n›n ad›n› içeren ve tanr›sal bir görüflü destekleyen konuflmalar ya-
p›lmayacakt›. Okuldaki dini törenler çocuklar›n dini inançlara uymaya zorlama gi-
bi özel riskler içeriyor. Okul ba¤lam›, inançs›zlara inanan ço¤unlu¤un kendi dini
uygulamalar›n›, Ortodokslu¤a inanmaya zorlama gibi görünebilir.

Muzaffer fierif’in Uyum Araflt›rmalar›
‹lk en iyi bilinen uyum araflt›rmalar›, Türkiye do¤umlu Muzaffer fierif taraf›ndan
1935’de yap›lan toplumsal normlar›n geliflimiyle ilgili çal›flmalar›d›r (Franzoi, 2000).
Muzaffer fierif liderli¤indeki çal›flma oldukça basit görünüyordu; karart›lm›fl bir
odaya oturtulan kolej ö¤rencisi erkek deneklere, tek bir ›fl›k noktas› izlettirilir. On-
lara, noktan›n hareket edece¤ini, bu hareketin hangi yöne ve ne kadar oldu¤unu
tahmin etmeleri söylenir. Ifl›k noktas› gerçekten dura¤an olmas›na ra¤men, denek-
lere karanl›kta hareket ediyormufl gibi görünüyordu. Baz›lar› birkaç santimlik bir
hareket, baz›lar› ise birkaç metrelik bir hareket alg›lar. 

fierif bu çal›flman›n devam›nda, denekleri ikili-üçlü gruplara ay›rd› ve ifli tekrar-
lamalar›n› istedi. Ama bu sefer her denek, yapt›¤› tahmini sesli olarak söyler. ‹lk
denemede deneklerin tahminleri oldukça farkl›d›r; ama giderek tahminler biri bi-
rine yaklafl›r.

Bu grupça yap›lan denemeden sonra, denekleri tek tek bir kez daha ayn› ›fl›k
testinden geçirdi. Ald›¤› cevaplar; önceki deneyde grupça benimsenen yan›ta çok
yak›nd›. Yani grup normlar›n›n sürdü¤ünü gözledi. Sosyal normlar›n etkilili¤ini,
özellikle gençlerin günlük yaflamdaki grup standartlar›na uygun giyinme, saçlar›n›
buna göre kestirme ve okulda buna göre davranmalar› fleklinde görebiliriz.

Akran Bask›s›na Uyma
‹nsanlar kendilerince flüpheli olmayan bir durumla karfl›laflt›klar›nda, kendi alg›la-
malar›na güvenirler ve kendi ba¤›ms›z kararlar›n› verebilirler. Ancak herhangi bir
grupta ve belli bir konuda, az›nl›kta kald›¤›m›z da s›kça karfl›lafl›lan bir durumdur.
Elbette e¤er ço¤unlu¤un fikrinin ya da yapt›¤›n›n do¤ru oldu¤unu düflünürsek, fik-
rimizi de¤ifltirip ço¤unlu¤un kan›s›na uyabiliriz. Ama, kendi düflüncenizin yüzde
yüz do¤ru, grubunkinin ise yanl›fl oldu¤una emin oldu¤unuz bir durumu düflünün.
Bu durumda grubun bask›s›na boyun e¤er miydiniz?

Bu soruya yan›t vermek için Asch isimli araflt›rmac› taraf›ndan 1955 y›l›nda bir
deney yap›ld›. Asch bir masan›n çevresindeki arkadafllar›n›n aras›na bir denek

oturtur ve flekildeki kartlar› kullanarak
deneyini yapar. Masan›n çevresindeki-
lere önce A kart›n›, sonra da B kart›n›
gösterir ve; B’deki hangi çizginin A’daki
ile eflit oldu¤unu saptamalar›n› ister.
B’deki çizgilerden birisi, kesin olarak
A’daki ile ayn› uzunluktayd›. Denekler
cevaplar›n› s›ras›yla ve sesli biçimde ve-
rirler. Önce birinci denek, sonra da s›ra-
s›yla di¤erleri. As›l denek beflinci s›ra-
dan oturuyordu. Hangi cevab›n do¤ru
oldu¤u belliydi ve do¤ru yan›t› verme-
de pek yan›lan olmam›flt›.
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Üçüncü denemede, birinci denek çizgilere yine dikkatlice bakt› ve -önceden al-
d›¤› talimata uyarak- aç›kça yanl›fl cevab› verdi. Sonraki denek de ayn› yanl›fl ce-
vab› verdi. Üçüncü ve dördüncü denekler de ayn›s›n› yapt›lar. S›ra as›l dene¤e gel-
di¤inde biraz rahats›z olmufltu. Çünkü ona göre, di¤erlerinin verdi¤i cevap aç›kça
yanl›flt›. Ama o da; kesinlikle yanl›fl oldu¤unu bile bile, di¤erlerine uyarak ayn› ce-
vab› verdi.

Yukar›da belirtildi¤i gibi, ilk dört denek deneyi yapanlar›n iflbirlikçisiydi ve ön-
ceden tasarlanan senaryo uyar›nca cevaplar verdiler. Fakat 5. denek bunu bilmi-
yordu ve o da ilk dört denekten farkl› cevap vermektense yanl›fl cevap vermeyi
tercih etmiflti. Bu tercih, akl›n nas›l karar verdi¤i sorusunun yan›t› bak›m›ndan son
derece anlaml›d›r. Uyumlu dene¤in, kesin bir karara varamad›¤› ve ço¤unluk tara-
f›ndan etki alt›na al›nd›¤› düflünülebilir. Uyum e¤ilimi toplumumuzda o kadar faz-
la ki, oldukça iyi düflünen insanlar bile, bazen siyaha beyaz diyebiliyorlar.

‹nsanlar bazen, yapt›klar› dünya görüfllerine ters düflse bile ald›rmazlar. Ço¤u
durumda bireyler kendi yarg›lar›na grup farkl› düflüncede olsa bile inanmaya de-
vam ederler. Ama cevaplar›n›n ne oldu¤u soruldu¤unda, onlar da di¤erlerinin
yapt›¤› gibi yanl›fl olana yönelirler. Bu bizim uyumdan kast›m›z›n ne oldu¤unu
aç›kl›yor.

UYUM DAVRANIfiININ NEDENLER‹
‹nsanlar iki ana sebepten dolay› uyum gösterir; do¤ru davranmak, ve be¤enilmek
için (Cialdini&Trost, 1998). Bu, tutum de¤iflikli¤i analizi ile tutarl›d›r. Bilgili, hofl ve
güvenilir bir kifli taraf›ndan kurulan ikna edici bir iletiflim ile insanlar etkilenebilir..
Benzer flekilde insanlar grup üyelerinin do¤ru oldu¤unu düflündüklerinde ve grup
üyeleri taraf›ndan benimsenmek istendiklerinde, grup davran›fllar›na uymalar› çok
daha mümkün hale geliyor.

Bilgisel Etki; Do¤ru Davranma Arzusu
Uyumun bir nedeni, di¤er insanlar›n davran›fllar›n›n yararl› bilgiler içermesidir. Bu
bilgisel etki olarak bilinir. Bilgisel etkiye dayanan uyum e¤ilimi iki temel sürece
dayan›r; birincisi grubun bilgisine ne kadar güvendi¤imiz, ikincisi de kendi karar›-
m›za ne kadar güvendi¤imizdir. Grubun bilgisine olan güvenimiz artt›kça onlara
uyum e¤ilimimiz de o kadar artar. 

Bazen de bunun tam tersi olabilir; yani güven, do¤rudan bireyin kendi görü-
flünden kaynaklanabilir. ‹lk çal›flmalar gösterdi ki, görevin zorlu¤u ve karmafl›kl›¤›
artt›kça gruba olan uyum seviyesi de artar. Bu, kiflinin kendi görüflüne olan güven-
sizli¤inden kaynaklanmaktad›r. Bir baflka çal›flmadaki bulgulara göre, biz konu
hakk›nda kendimizi ne kadar yetersiz ya da bilgisiz hissedersek uyum seviyesi o
kadar artar.

Normatif Etki; Be¤enilme Arzusu
‹nsanlar›n uyum göstermelerinin bir baflka nedeni de takdir toplamak ya da ay›p-
lanmaktan çekinmeleridir. Biz genelde kabullenilmek, be¤enilmek ve iyi muame-
le görmek isteriz. Normatif etki, biz toplum içinde kabul görmek için davran›flla-
r›m›z› de¤ifltirdi¤imiz zaman oluflur. Örne¤in; bilinçli beslenen arkadafllar›m›zla
birlikteyken, pek be¤enmesek de salata ve bal›¤› tercih edebiliriz. Fakat yaln›z ol-
du¤umuzda kendi özel tercihlerimize yöneliriz. Bu örneklerde söz konusu olan
uyum, topluluk içinde d›fla dönük bir davran›flt›r; ancak kiflisel tercihimizin de¤ifl-
mesi gerekmez. Tabii ki toplum normlar›na uymak için davran›fllar›m›z› de¤ifltirdi-
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¤imizde kendi inançlar›m›zda da de¤iflme olabilir. Davran›fllar›m›z› de¤ifltirmenin
nedeni “biliflsel uyumsuzluk”tur. Biliflsel uyumsuzluk, tutars›z davrand›¤›m›z› fark
etti¤imizde yaflad›¤›m›z rahats›zl›k duygusudur. ‹nsanlar yarad›l›fl olarak, uyum-
suzluklar› düzeltme ya da ortadan kald›rma e¤ilimindedirler. 

“Dost dosta bakar, kendini oda yakar” özdeyifli bir uyum davran›fl› olarak nas›l aç›klana-
bilir?

‹NSANLAR NE ZAMAN UYUM GÖSTER‹R
Baz› durumlara uyum göstermeye di¤erlerinden daha meyilliyizdir. Grubun ortak
bir düflünceye sahip olmas› ve bizim gruba olan vaadimiz uymam›z› etkiler. Buna
ek olarak bireycilik ya da tekcilik tutkusu gibi kiflisel farkl›l›klar da bizim gruba
uyup uymamam›z› etkiler.

Grubun Büyüklü¤ü
Uyum gösterme genellikle grubun büyüklü¤ü ile artar. Bir odan›n içinde oldu¤u-
nuzu ve odan›n rahats›z edici derecede so¤uk oldu¤unu hayal edin. Odada bir
baflka kifli oldu¤unda ve bu kifli de s›caktan flikayet ediyorsa, bu durumda onun
hata yapt›¤›n› ya da atefli olabilece¤ini düflünürsünüz. Ama odada 4 kifli varsa ve
hepsi de s›caktan flikayet ediyorsa hatan›n sizde oldu¤unu düflünürsünüz.

Asch (1955. Aktaran: Franzoi, 2000) bu konuyla ilgili baz› çal›flmalar›nda, grup
elemanlar›n›n say›s›n› 2’den 15’e kadar de¤ifltirdi. Bulgular›nda 2 kiflinin 1 kifliye
göre, 3 kiflinin 2 kifliye ve 4 kiflinin 3 kifliye göre daha fazla uyma bask›s› yapt›¤›-
n› gördü. Ancak flafl›rt›c› biçimde, 4 kifliden sonras›nda tatmin edici bir de¤iflme ol-
mad›¤›n› saptad›.

Grup Bütünlü¤ü
Birey, ittifak halindeki bir grupla karfl›laflt›¤›nda, grubun uyum bask›s› çok büyük
olabilir. Buna karfl›l›k grupta görüfl birli¤i yoksa, uyum seviyesinde büyük bir dü-
flüfl olabilir. Grup kararlar›n› reddeden bir kifli bile olsa, uyum seviyesi düfler. Bu
fenomenin en etkileyici yan›, uyumsuz kiflinin kim oldu¤unun fark etmiyor gibi
görünmesidir. Ancak uyumsuz kiflinin prestij, güvenilirlik ve bilgi düzeyi uyum se-
viyesini etkiler. Örne¤in ço¤unlu¤a karfl› gelmeye e¤ilimli bir jüri üyesi, di¤er jüri
üyelerinin de kararlar›n› etkileyebilir.C›l›z da olsa ayr›l›kç› bir ses, di¤erlerini de
buna teflvik eder ve rejim tehlikeye girer. 

Grubun Vaadi
Grup ve üyeleri aras›ndaki ba¤›n gücü de uyumu etkiler. “Vaat”, bireyi grup ya da
iliflkilerin içinde tutmaya yarayan olumlu ya da olumsuz tüm güçleri kapsar. Bire-
yi etkileyen olumlu güçler, di¤er grup üyelerini be¤enme, grubun önemli amaç-
lara ulaflabilece¤ine inanma, grup üyelerinin birlikte verimli çal›flabilece¤ine inan-
ma ve gruba dahil olarak kazanç elde etmeyi ummad›r. Bireyleri birlikte çal›flmak-
tan hofllanan, bir tak›m kadar iyi iflleyen, yüksek moralli gruplarda uyum bask›s›
daha güçlüdür.

Olumsuz güçler ise, bireyi gruptan ayr›lmaya sürükler ve vaadi azalt›r. Örne¤in,
baz› insanlar gruplar›nda, ifl arkadafllar›n› sevdikleri ya da güvendikleri için de¤il,
sadece paraya ihtiyaç duyduklar› için kal›rlar. 

60 Sosyal  Psiko lo j i - I

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1



Bireycilik Arzusu
‹nsanlar bazen, farkl› görünmek için kendi düflüncelerinde de¤ifliklik yaparlar. Ba-
z›lar› grupla birlikte hareket etmeye ve grup karar›na uymaya daha uygundurlar,
baz›lar› da öne ç›kmak isterler. Ayr›ca afl›r› bireyci kiflili¤i olanlar daha az itaatkar,
daha elefltirel ve daha kabad›rlar. 

Az›nl›k Etkisi: Gruplarda Yenilik
Ço¤unlu¤a uyma etkisi toplumsal hayat›n temel kal›plar›ndan biridir. Fakat, ço-
¤unlu¤un gücüne yapt›¤›m›z vurgu az›nl›¤›n etkilili¤ini görmemize engel olmama-
l›d›r. Bazen yeni bir fikir ve eflsiz bir görüfle sahip bir az›nl›k, ço¤unlu¤un pozis-
yonunu de¤ifltirebilir. Bir çal›flmada 6 kiflilik çal›flma gruplar›na slaytlar gösterildi
ve slaytlardaki renk farklar› soruldu. Asl›nda slaytlar›n hepsi maviydi, sadece ton-
lar›nda farkl›l›klar vard›. Tecrübesiz kontrol grubundaki deneklerin neredeyse ta-
mam› slaytlar› mavi olarak tan›mlad›. Deneysel gruptaki 2 iflbirlikçi sürekli olarak
mavi slaytlar› yeflil olarak nitelendirdiler. Deneyin en bafl›nda, tüm grup üyelerinin
göz bozukluklar›n›n olmad›¤› aç›klanm›flt›; dolay›s›yla yeflil cevaplar› renk körlü¤ü
olarak yorumlanamazd›. Deneklerin yaklafl›k 1/3’ü en az bir tane yeflil slayt gördü-
¤ünü söyledi ve verilen kararlar›n % 8’i slaytlar›n yeflil oldu¤unu gösterdi. Aç›kça-
s› az›nl›k grup, tecrübesiz ço¤unluk üzerinde fark edilebilir bir etki yaratm›flt›.

Az›nl›¤›n davran›fl biçimi önemlidir. Etkili olabilmek için güçlü ve tutarl› olma-
l›d›r. Bu davran›fl biçimi ço¤unluk taraf›ndan az›nl›¤›n kendi pozisyonuna olan gü-
veninin iflareti olarak yorumlan›r. Az›nl›k kendi pozisyonunda fazla ›srarl› olursa,
ço¤unluk kendi görüflünün do¤rulu¤unu sorgulamaya bafllar. Eninde sonunda, ço-
¤unluk üyelerinin baz›lar›, az›nl›¤›n yönlendirmesiyle kendi pozisyonunu de¤iflti-
rip “dönüflebilir”. E¤er yeterince kifli kendi görüflünü de¤ifltirirse, az›nl›k yeni ço-
¤unluk haline gelebilir.

BOYUN E⁄ME - ‹TAAT
‹nsanlar› etkilemenin temel yollar›ndan biri de onlardan istekte bulunmakt›r. 

Bazen isteklere hiçbir neden olmadan uyar›z. Bir çal›flmada araflt›rmac›lar, foto-
kopi makinesini kullanmak için bekleyen insanlara gitmelerini, çünkü çok fotoko-
pi çekeceklerini söyleyerek yaklaflt›lar; ve insanlar da bu iste¤e hiç düflünmeden
uydular. Ellen Langer bu davran›fl› dikkatsizlik olarak tan›ml›yor. Çünkü kifliler is-
te¤e hiç düflünmeden uyuyorlar. Genelde, al›flkanl›klar›m›z hariç; biri bizden s›ra-
dan bir fley istedi¤inde ve buna bir neden gösterdi¤inde, uymak zorunday›zd›r. Bu
gibi durumlarda düflünerek güç harcama yerine, basitçe iste¤e uyar›z. Düflünme-
den yapma insan davran›fllar›n›n ço¤unu aç›klayamasa da ; insan davran›fllar›n›n
çok ilginç bir yönüdür.

‹nsanlar› Etkileme Yollar›
‹nsanlar birbirlerini çeflitli yollarla etkileyebilir. Bu etkileme biçimlerini ortaya koy-
mak için yap›lan bir çal›flmada; etkilemek için kullan›lan afla¤›daki alt› ana gücü
belirlenmifltir.

Ödüller
Bu yolardan birisi, ifli yapt›rmak için insanlara yard›mda bulunmak ya da ödül ver-
mektir. Baz› ödüller oldukça kifliseldir, örne¤in bir arkadafltan gelen onaylama gü-
lümsemesi. Di¤erleri ise -örne¤in para- kiflisel de¤ildir. Bazen insanlar› etkilemek
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için anlafl›l›r pazarl›klar yap›l›r. Bir patron çal›flan›na, bir projeyi hafta sonuna ye-
tifltirmesi halinde ikramiye verebilir. Bazense herhangi somut bir anlaflma yoktur;
örne¤in kiflinin çok çal›flmas›n›n nedeni, karfl›l›¤›nda maafl›na zam yap›labilece¤i
umudu olabilir.

Bask›
Bask› fiziksel güç kullan›m›ndan, ceza tehdidine veya onaylamama iflaretlerine ka-
dar geniflletilebilir. Örne¤in, yönetici çal›flan›n› e¤er ifle geç kalmaya devam eder-
se onu disiplin cezas›yla tehdit edebilir. 

Uzmanl›k
Özel bilgi, uzmanl›k ve deneyin güç kaynaklar›d›r. Uzmanlara güvenir ve tavsiye-
lerine uyar›z. Çünkü bilgilerinin kiflisel hedeflere ulaflmada yard›m› olaca¤›n› bili-
riz. Örne¤in güvenilir bir doktor alerji için her gün üç küçük hap yutmam›z› tav-
siye ederse, haplar›n ne içerdi¤ini bilelim ya da bilmeyelim ilac› büyük olas›l›kla
kullan›r›z.

Bilgi
S›kça insanlara bilgi vererek ve onlara do¤ru hareket yönünü göstererek onlar› et-
kilemeye çal›fl›r›z. Mesela bir arkadafl›n›z size en sevdi¤iniz grubun çalaca¤›n› söy-
leyerek sizi konsere gitmek konusunda etkilemeye çal›flabilir. Bu olayda etkileyen
kifli uzman olmak zorunda de¤ildir. 

Yasal Otorite
Baz› durumlarda bir kifli, bir di¤erinin nas›l davranmas› gerekti¤ini söyleme hakk›-
na sahiptir. Yaramaz bir ö¤rencisine fazladan ödev yapmas›n› söyleyen bir ö¤ret-
men ya da askerlerine savaflmay› emreden bir generalin kulland›¤›, yasal otorite-
dir. Veli, çocuk, polis, vatandafl gibi sosyal roller; yasal haklara ve sorumluluklara
dair insan iliflkilerini dikte ederler. Çok küçük çocuklar bile doktor ya da hemflire-
lerin isteklerini emir kabul ederler. 

Birinin bir olay ya da durumdaki otoritesini anlaman›n pek çok yolu vard›r. Bir
hakimin siyah cübbesi, doktorlar›n beyaz önlü¤ü, polislerin mavi üniformas› oto-
rite ve statü göstergeleridir. 

Acizli¤in Gücü
Raven’a göre acizli¤in gücü de insanlara bir fleyleri yapt›rman›n etkili yollar›ndan
biridir. Bir iflin üstesinden gelmekte yetersiz kiflilere yard›m etmek bir sosyal so-
rumluluk olarak kabul edilir. Fakirlere yard›m, küçük bir çocu¤un botlar›n› ç›kar-
mas› için annesinden yard›m istemesi buna örnek olarak gösterilebilir. 

Tüm ö¤retmenler ö¤rencilerini etkileme gücüne sahiptir. Virginia Richmond ve
James McCroskey’in yapt›¤› araflt›rmaya göre ö¤retmenler, etkileme güçlerini iki
yönde kullan›yorlar. Birinci tip ö¤retmen uzmanl›k gücünü kullan›yor. Ö¤renciler-
se ö¤retmenin uzmanl›¤›na güvenip onu dinliyorlar. ‹kinci tipte ise, ö¤retmen ar-
kadaflça yaklaflt›¤› için ö¤rencileri onu memnun etmek için isteklerine uyuyorlar. 

Bunlara k›yasla, zorlama ve yasal otoritenin ö¤rencilerde daha az etkili oldu-
¤u görüldü.

Boyun e¤dirme teknikleri aras›nda birbirinin z›dd› olan iki teknik hangisidir? Aralar›nda
nas›l bir z›tl›k vard›r?
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Boyun E¤dirme Teknikleri
Toplumsal etkilerle ilgili olarak yap›lan bir grup araflt›rma, insanlara nas›l boyun
e¤dirilece¤iyle ilgilidir. Afla¤›da bu konuda yap›lan araflt›rmalarla belirlenmifl kimi
teknikler tan›t›lmaktad›r.

Önce Küçük, Sonra Büyük Rica Tekni¤i (Foot-in-the door Tekni¤i)
Uyumu artt›rman›n bir yolu da, kifliye önce küçük bir istek kabul ettirmektir. Kifli-
lerin küçük iste¤i kabul ettikten sonra büyük iste¤i kabul etmeleri daha kolay ola-
cakt›r. Buna önce küçük, sonra büyük rica (foot-in-the-door) tekni¤i denir. Bu bir-
çok reklam kampanyas›nda aç›kça ya da üstü kapal› biçimde kullan›l›r. Reklamc›-
lar, müflterileri bir ürünü sat›n almaya ikna etmek bu tekni¤i s›kça kullan›rlar. Rek-
lamc›lar görünüfle göre ürünle ilgili herhangi bir ba¤lant›n›n ilgiyi artt›rarak müflte-
riyi gelecekte al›m yapacaklar›n› düflünüyorlar.

Freedman ve Fraser’›n klasik çal›flmas› bu etkiyi kan›tlam›flt›r (1966). Bu çal›fl-
mada, araflt›rmac›lar kap› kap› dolaflarak; kad›nlara, “güvenli sürüfl komitesi” ad›-
na çal›flt›klar›n› söyler ve bir kampanya için kad›nlar›n deste¤ini istediler. Kad›nlar-
dan istedikleri, eyalet senatörlerine gönderilmek üzere haz›rlanan dilekçeyi imza-
lamalar›d›r. Bu dilekçede senatörlerin güvenli sürüfl için yasa ç›karmalar› isten-
mektedir. Kad›nlar›n tümü dilekçeyi imzalarlar. Birkaç hafta sonra baflka bir arafl-
t›rma grubu kad›nlara gider ve ön bahçelerine “ Lütfen dikkatli sürün” yazan bir ta-
bela asmalar›n› ister. Önceki dilekçeye destek veren kad›nlar›n %55’i tabelay› as-
may› kabul ederken; imza kampanyas› için istekte bulunmayan kad›nlarda tabela
asmay› kabul etme oran› %17 de kal›r. Kad›nlara küçük iste¤i kabul ettirmek bü-
yük iste¤in kabul edilme oran›n› üçe katlam›flt›r.

Önce Büyük, Sonra Küçük Rica Tekni¤i (The door in the face Tekni¤i)
Bu teknik bazen yukar›da aç›klanan ile z›t, ama oldukça etkilidir. Tekni¤e göre ön-
ce çok büyük bir istekte bulunmak, kabul edilmeyince daha küçük bir istekte bu-
lunmak küçük iste¤in kabulünü artt›r›r. Buna önce büyük, sonra küçük rica (the
door in the face) tekni¤i denir. Çünkü ilk istek sald›rgan biçimde büyüktür ve he-
defte kap›y› isteyenin yüzüne çarpma iste¤i uyand›r›r. 

Bir çal›flmada (Cialdini ve arkadafllar›, 1975; Aktaran: Franzoi, 2000) deneklere,
toplumsal bir çal›flma için gönüllü olup olamayacaklar› sorulur ve hemen arkas›n-
dan, bu çal›flma için uzun bir zaman dilimi ay›rmalar› gerekti¤i belirtilir. Denekle-
rin neredeyse hepsi kat›lmay› reddeder. Bunun üzerine, daha küçük bir zaman di-
limin için sorumluluk almalar› önerilir ve afla¤›da da belirtilece¤i gibi, deneklerin
yar›s›, bu ikinci öneriyi kabul eder. Ayn› araflt›rmada, bir baflka denek grubundan
sadece küçük isteklerde bulunulur; üçüncü gruba ise iki seçenek sunulur. Al›nan
sonuçlar oldukça çarp›c›d›r: Yap›lan küçük istekleri kabul oran› %17 olur. Seçe-
nekli koflulda deneklerin %25’i kabul eder; büyük iste¤in önce verildi¤i koflulda
ise küçük iste¤i kabul eden deneklerin oran› %50 olur. 

Bu tekni¤e, ikinci el araba sat›fllar› ile iflçi ve iflveren temsilcileri aras›nda yap›-
lan ücret pazarl›klar›nda; hatta kurumlar y›ll›k bütçelerini haz›rlarken s›kça baflvu-
rulur. ‹zlenen taktik; önce büyük bir fley istemek, sonras›nda daha az›na raz› ol-
makt›r. Bafltaki istek ne kadar büyük olursa, elde edilecek olan da o kadar büyük
olur. Bunun sa¤layan düflünce mekanizmas› fludur: Sen iste¤ini küçülttü¤ünde,
karfl›ndaki senin uzlaflmak istedi¤ini düflünecektir. Ayn› teknik hay›r için para iste-
me gibi bir faaliyette de uygulanabilir. Mesela e¤er baflta istenilen 50 milyon, son-
radan 5 milyona düflürülmüflse, bu çok bir para de¤ildir. 

Yukar›daki her iki teknik de istek toplum yarar›na ise daha etkili olmaktad›r. 
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Giderek Artan Ricalar Tekni¤i (The low ball Tekni¤i)
Arka arkaya gelen flu istekleri nas›l kabul edece¤inizi bir düflünün: Araflt›rmac›lar
önce, sizi arar ve sabah›n erken saatlerinde bafllayacak olan bir çal›flmaya kat›lmak
isteyip istemeyece¤inizi sorarlar. ‹kinci durumda ise, bir deneye kat›lmay› isteyip
istemeyece¤inizi sorar. Siz kabul ettikten hemen sonra da deneyin saatini size söy-
ler. Robert Cialdini ve beraberindekiler (1978) bu iki prosedürü karfl›laflt›rd›klar›n-
da ikinci yaklafl›m›n çok daha etkili oldu¤unu gördüler. Mesela ö¤renci deneklere
deneyin sabah›n erken saatlerinde oldu¤u baflta söylendi¤inde kabul edenlerin
oran› %25 idi. Sonradan söylenenlerin oran› ise %55 idi. Ve neredeyse hepsi sabah
erkenden randevuya geldiler.

Sadece O De¤il Tekni¤i (The that’s not all) 
Diyelim ki sat›fl eleman› potansiyel bir müflteriye mikro dalga f›r›n›n özelliklerini
anlat›r ve fiyat› hakk›nda bilgi verir. Müflteri tam f›r›n› al›p almamak konusunda
düflünürken sat›fl eleman› ekler; “ancak hepsi bu kadar de¤il, e¤er f›r›n› bu gün
al›rsan›z hiçbir ek ücret ödemeden beflli mikro dalga tava setine de sahip olacak-
s›n›z.” Asl›nda tepsi seti daima f›r›nla birlikte verilmektedir. Ancak sat›fl eleman› bu
güne ya da size özel fleklinde sunarak müflteriyi etkileyip sat›n almay› gerçeklefltir-
mesini umar. Tekni¤in esas›, önce ürünü yüksek fiyatta gösterme, müflteri fiyat ko-
nusunda düflünürken de fiyatta indirim yapma ya da ilave bir ürün koyarak onun
karar›n› etkilemeye çal›flmaktad›r.

S›rad›fl› ‹stek Tekni¤i (The pique Tekni¤i)
Önerilen ilginç bir teknik de insanlar›n bazen hiç düflünmeden istekleri reddetme-
sinden do¤mufltur. Bilirsiniz pek çok flehirde dilenciler yayalardan para isterler.
Ço¤u yaya sürekli olarak tekrarlanan istekleri duymazl›ktan gelir, kafas›n› baflka
yöne çevirip geçer gider. 

Bu durumda dilencinin baflar›l› olmak için bir flekilde yayan›n dikkatini çekme-
yi baflarmas› gerekir. Bu konuda yap›lan bir araflt›rma için kolej ö¤rencisi bayan-
larla iflbirli¤i yap›ld›. K›zlar bir dilenci gibi yayalara yaklaflt›lar. Dilenciler yayalar-
dan klasik isteklerde bulunduklar›nda “bi çeyrekli¤in var m›?” gibi, yayalar›n ilgisi-
ni çekmekte pek de baflar›l› olamad›lar. Daha sonra, “17 sent vermen mümkün
mü?” gibi al›fl›lmad›k bir flekilde para istediklerinde, sonuçlar oldukça farkl›yd›. Bu
yöntemle para istendi¤inde, para verenlerin say›s› % 37 oldu. Klasik yöntemde ise
%23. Görünüfle göre, s›ra d›fl› istek, hedefin geri çevirme refleksini durdurup ama-
ca ulaflmay› baflard›. 

D›fl Bask›ya Direnme
fiimdiye kadar gördük ki d›fl bask› genelde boyun e¤meyi artt›r›yor. Ancak acaba
boyun e¤menin s›n›r› nedir?

Bazen çok fazla bask› kiflinin, istenilenin tam tersini yapmas›na neden olabilir.
Buna tepki denir. Tepki teorisindeki temel düflünce, kifliler kendi kiflisel özgürlük-
lerine sahiptirler; bu özgürlüklerin tehdit edildi¤ini hissettiklerinde, bu tehdide
karfl› ellerinden gelen ne varsa yaparlar.

Israrla yap›lan içki karfl›t› bir mesaj›n kiflisel özgürlü¤e karfl› bir tehdit olarak
alg›lanabilece¤i ve daha ›l›ml› bir mesajdan daha etkisiz olabilece¤i denencesinin
testi için yap›lan bir çal›flmada, araflt›rmac›lar iki mesaj›n etkilerini karfl›laflt›rd›lar.
Güçlü olan mesajda, içmenin zararlar› aç›klan›yor ve her makul insan›n bunu ka-
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bul etmesi gerekti¤i söyleniyordu. Il›ml› mesajda ise içmenin zararlar› anlat›l›yor ve
sa¤l›k aç›s›ndan b›rak›lmas› tavsiye ediliyordu. Bu mesajlar çok içki içen yükseko-
kul ö¤rencilerine verildi ve ö¤renciler ilerleyen günlerde ne kadar içki içecekleri-
ni buna göre planlad›lar. Birinci mesaj›n verildi¤i ö¤renciler gerçekten de ›l›ml›
mesaj›n verildi¤i ö¤rencilerden daha fazla alkol tükettiler.

OTOR‹TEYE BOYUN E⁄ME
Her sosyal grupta, örgütlenmede, insanlar›n yasal otoriteden gelen emir ve kural-
lara uyum sa¤lamas› önemlidir. Savafl dönemlerinde generaller askerlerinden itaat
beklerken uymayanlar› da cezaland›r›rlar. ‹taat kavram› yasal otoritenin bask› uy-
gulayabilece¤i inanc›na dayan›r.

Bizim inanç ve de¤erlerimizle otoriteninkiler çat›fl›rsa ne olur? Kendi inanc›m›z
do¤rultusunda giderek ceza riskini göze al›r m›y›z? Yoksa otoritenin kurallar›na m›
uyar›z? Herbert Kelman ve Lee Hamilton (1989) (Aktaran: Taylor, Peplau, ve Sears,
2000), otoritenin etik ve yasal olmayan faaliyetlerini otorite suçlar› olarak adland›r-
m›fllard›r. Örne¤in, terörist ya da askerler iflkence yap›lmas› emri ile bunu uygular-
larsa, otorite suçu ifllenmifl olur.

Milgram Deneyleri
Stanley Milgram 1960’larda, laboratuar ortam›nda yapt›¤› deneylerle, otoriteye ita-
at konusunu incelemifltir. Yap›lan deney özet olarak flöyleydi: Araflt›rma için gaze-
te ilan›yla seçilen deneklerden, afla¤›daki gibi bir ö¤retmen rolü oynamalar› isten-
di. Elektrikli sandalyeye ba¤lanm›fl bir ö¤renciye kelime çiftleri okuyacak; sonra
ö¤renciden bu kelimeleri hat›rlamas›n› isteyecekti. Ö¤renci her hata yapt›¤›nda,
denek (ö¤retmen rolünü oynayan) elektrik floku veren bir kola basarak onu ceza-
land›racakt›.

Ö¤renci elektrikli sandalyeye ba¤lan›rken denek onu izledi; sonra da yan oda-
da, üzerinde 15 volttan bafllay›p 450 volta kadar ç›kan de¤erlerin yaz›l› oldu¤u bir
voltaj jeneratörünün önüne oturtuldu. Ö¤retmen cezay› 15 ila 450 volt aras›nda flok
veren bu makine ile gerçeklefltirecekti. Jeneratördeki voltaj de¤erlerinin üzerinde
“hafif flok”tan “fliddetli flok”a kadar etiketler yap›flt›r›lm›flt›. Bir anahtara bas›ld›¤›n-
da zil sesi duyuluyor, ›fl›klar çak›yor ve voltmetrenin göstergesi sa¤a dönüyordu.

Araflt›rmaya bafllarken ö¤retmen rolünü oynayan dene¤e, ö¤renci her hata yap-
t›¤›nda flok jeneratöründe bir üst kademeden flok uygulamas› talimat› verilir.

Tahmin edece¤iniz gibi, ö¤renciye hiçbir flok verilmiyordu. Her fley bir senar-
yoydu. Ö¤renci rolünü oynayan kifli durumu biliyordu; ve flok verilmeye baflland›-
¤›nda neler yapmas› gerekti¤i kendisine söylenmiflti: fiok verileye baflland›¤›nda
önce m›r›ldand›¤›, itiraz etti¤i duyulmaya bafllan›r. fioklar yükseldikçe ba¤›rmaya,
küfretmeye, 300 volt verildi¤inde duvarlar› tekmelemeye bafllar. fiok jeneratörün-
de 300 voltun üzerinde “afl›r› fliddetli flok” yaz›l› etiket vard›r. Bir sonraki flok dü¤-
mesine bas›ld›¤›nda yan odadan hiçbir ses duyulmaz. Ö¤retmen rolünü oynayan
denekler; bu ›zd›rap verici uygulaman›n durdurulmas› için araflt›rmac›ya yalvar›p-
yakar›rlar. Ama araflt›rmac›, “Devam etmeniz gerekiyor”, “devam etmek zorundas›-
n›z”, “baflka seçene¤iniz yok devam edeceksiniz” ... gibi ifadelerle, denemenin sür-
dürülmesinde ›srar eder. 

Otoriteye itaat, ö¤retmen rolünü oynayan dene¤in, devam etmeyi reddedince-
ye kadar verece¤i maksimum flok düzeyiyle ölçülüyordu. Araflt›rmac›, deneklerin
(ö¤retmen rolünü oynayanlar›n) yüzde 65’inin, ifllem boyunca itaat etmeye devam
etti¤ini ve flok kademelerinin sonuncusu olan 450 volta kadar gitti¤ini gördü. Hiç
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bir denek, ö¤rencinin duvar› tekmelemeye bafllad›¤› noktadan önce, yani 300 vol-
tu vermeden önce durmad›.

Araflt›rmay› yapan Milgram; normal insanlar›n, otoritenin güçlü bask›s›na maruz
b›rak›ld›klar›nda, y›k›c› davran›fllar sergileyebilecekleri fleklinde yorumlam›flt›r.
Hayat› boyunca sorumluluk sahibi ve nazik bir adam bile otorite tuza¤›na düflebi-
lir. Bir baflka araflt›rmac› bunu, “normallik tezi”olarak isimlendirdi ve; kötülü¤ün il-
la ki anormal insanlar taraf›ndan yap›lmayaca¤›, ortalama insanlar›n da kendilerini
önemsiz ve de¤ersiz hissettiklerinde y›k›c› davran›fllar sergileyebilece¤ini söyledi. 

Yasal otoritelere itaat edilmesi için yap›lan bask› çok güçlü olmas›na ra¤men
bireyler beklendi¤i gibi itaat etmeyebilirler. Örne¤in H›ristiyanlar›n, Musevileri Na-
zi zulmünden korumak için kendi hayatlar›n› riske ettiklerini biliyoruz. Acaba o in-
sanlar›n Nazi politikalar›na karfl› gelmelerinin sebebi neydi? Daha genel olarak ifa-
de edersek; biz nas›l oluyor da otoriteye karfl› gelecek kadar prensip sahibi oluyo-
ruz? Birçok faktörün etkili oldu¤u söylenebilir. Bir kere kurban›n çekti¤i ›zd›rap
çok fazla oldu¤unda itaat ortadan kalkmaktad›r. Bir baflka neden, kurban›n çekti-
¤i ›zd›rab›n nedeni olarak kendimizi görüyorsak otoriteye karfl› geliyoruz. Üçüncü-
sü, insanlar›n bir durum için otoriteye karfl› ç›k›ld›¤›n› gösteren modeller varsa,
benzer davran›fl göstermektedirler. Dördüncüsü, bireylerin, otoritenin davran›fl›n›n
alt›nda yatan nedenleri de¤erlendirmek için yüreklendirilmesi de otoriteye karfl›
ç›kmay› getirmektedir.

Suç amaçl› çete üyelerinin, çete reisinin isteklerini itiraz etmeden-sorgulamadan yerine
getirmeleri nas›l aç›klanabilir?
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Tutum ve davran›fllar›n nas›l edinildi¤ini aç›k-

layabilmek.

Bir toplumun sahip oldu¤u maddi ve manevi de-
¤erler o toplumun kültürüdür. Kültürel de¤erle-
rin bir toplumdaki bireylere kazand›r›lmas› ise
kültürlemedir. Kültürleme süreci insanlara tutum
ve davran›fllar›n kazand›r›lmas› sürecidir.

Uyum göstermenin temelindeki süreçleri tan›m-

layabilmek.

Uyum, bir kimsenin düflünce ve davran›fllar›n›,
grup ölçütleriyle tutarl› olacak flekilde de¤ifltir-
mesidir. ‹nsanlar be¤enilmek ve do¤ru davran-
mak için uyum gösterirler.

Uyumu etkileyen faktörleri aç›klayabilmek.

‹nsanlar bir gruba kat›lm›fl ise ve gruba güçlü
duygular besliyorsa daha çok uyarlar. Ayr›ca gru-
bun boyutu, kültürel de¤erler, az›nl›k etkisi, bi-
reycilik etkisi, gruba vaat uyumu etkileyen fak-
törlerdir.

‹nsanlar› etkilemenin yollar›n› sayabilmek.

‹nsanlar birbirlerini çeflitli yollarla etkileyebilir.
Bu araflt›rma insanlar› etkilemenin alt› gücü ola-
rak ödüller, bask›, uzmanl›k, bilgi, gönderme
yapma gücü, yasal otoriteyi göstermektedir. Ya-
sal otoritenin özel bir durumu acizli¤in gücüdür.

Boyun e¤dirme tekniklerini s›ralayabilmek.

Araflt›rmalar insanlar› etkileyebilecek çok çeflitli
boyun e¤dirme stratejilerinin olabilece¤ini gös-
termifltir. Örne¤in, küçük bir iste¤i kabul ettir-
mek, ötekilerinin kabulünü kolaylaflt›rmaktad›r.
Kabulü zor büyük bir istek daha az›n›n kabulü-
nü kolaylaflt›r›r. Yine istekleri birleflenlerine ay›-
r›p s›rayla sunmak bir baflka itaat sa¤lama tekni-
¤idir. Bunlara “hepsi bu kadar de¤il...”, “s›rad›fl›
istek” teknikleri de eklenebilir.

Otoriteye itaati aç›klayabilmek.

Otoriteye itaat boyun e¤dirmenin özel bir biçi-
midir. Toplumsal düzen aç›s›ndan otoriteye uy-
mak önemlidir. Ancak inanç ve de¤erlerin otori-
teninkilerle çat›flmas› durumuyla karfl›lafl›labilir.
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1. Kültürleme sürecinin aç›klamas› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. ‹nsano¤lunun üretti¤i manevi de¤erler
b. Kültürün kazand›r›lma süreci
c. Tutum ve davran›fl kazanma süreci
d. Kültürlerin etkileflimi
e. Akran gruplar› aras›ndaki etkileflim

2. fierif’in yapt›¤› araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre afla¤›-
dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Denekler, dura¤an ›fl›k noktas›n› hareketli ola-
rak alg›lad›.

b. Deneklere göre ›fl›klar farkl› yönlere do¤ru ha-
reket ediyordu.

c. Deneklere göre ›fl›klar farkl› h›zlarda hareket
ediyordu.

d. Denek gruplar›, tahminlerini karfl›l›kl› paylaflma-
lar›n›n sonucunda, yan›tlar benzer hale geldi.

e. Gruplardaki deneklerin yan›tlar›, grubun da¤›l-
mas›yla grup de¤erlerinden farkl›laflt›.

3. Afla¤›dakilerden hangisi bir grup normu olamaz?

a. Vücudun ayn› bölgelerine dövme yapt›rma.
b. Benzer flekilde giyinme.
c. Saçlar› ayn› biçimde kestirme.
d. Düflüncede özgürlük tan›ma.
e. Ortak eylemde bulunma.

4. Afla¤›dakilerden hangisi grubun uyumunu art›ran
faktörlerden biridir?

a. Görevin zorluk derecesinin düflüklü¤ü
b. Konuya iliflkin bilgi düzeyimizin yüksekli¤i
c. Takdir görmeme
d. Grubun küçük olmas›
e. Grup üyeleri her konuda iyi anlafl›yorsa.

5. Afla¤›daki koflullardan hangisinde daha iyi uyum
sa¤lan›r?

a. Grup büyük ise
b. Grup demokratik ise
c. Birey muhafazakar ise
d. Grup üyeli¤inden menfaat beklememe
e. Be¤enilmeyen kurallar elefltirilerek

6. Grup bütünlü¤ü için afla¤›daki durumlardan hangisi
tehlike oluflturmamaktad›r?

a. Tek tük ayk›r› seslerin ç›kmas›
b. Baz› üyelerin birbirini sevmemesi
c. Grubun büyük olmas›
d. Bireyin öznel düflüncelerinin farkl› olmas›
e. Üstlenilen görevlerin zor olmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi insan davran›fl›n› etkileme-
de kullan›lan güçlerden biri de¤ildir?

a. Bilgi
b. Köken
c. Bask›
d. Ödül
e. Otorite

8. Bir iflin üstesinden gelemeyen insanlara yard›m et-
mek, güç türlerinden hangisine bir örnektir?

a. Ödül
b. Acizli¤in gücü
c. Gönderme yapma gücü
d. Uzmanl›k
e. Bask›

9. Boyun e¤dirme tekniklerinden hangisi önce küçük
bir iflin kabul edilmesini sa¤lay›p, sonra daha büyük ifl-
ler isteme olarak tan›mlan›r? 

a. Önce büyük, sonra küçük tekni¤i
b. Acizli¤in gücü
c. Hepsi bu kadar de¤il
d. S›ra d›fl› istek
e. Önce küçük, sonra büyük rica tekni¤i

10. Otoriteye itaat aç›s›ndan afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. Bir boyun e¤me biçimidir.
b. Bir uyum biçimidir.
c. Toplumsal iflleyifl aç›s›ndan önemlidir.
d. Otoritenin emirlerine uymak etik ve yasald›r.
e. Otoriteye karfl› gelmenin cezas› vard›r.

Kendimizi S›nayal›m
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Üniversitede Afl›r› ‹çki Tüketimi

Afl›r› içki tüketimi flehrin k›y›s›ndaki üniversitede sürek-
li bir problemdi. Lousiana State Üniversitesi’ndeki ö¤-
renci birli¤i üyeleri, diplomalar›n› ald›ktan sonra kutla-
ma gecesi e¤lencelerine bafllad›lar. Kampus d›fl›ndaki
partide bafllad›klar› e¤lenceye Murphy’nin bar›nda de-
vam ettiler. Görgü tan›klar› gece yar›s› genç adamlar›n
çok sarhofl olduklar›n› ve bardan al›flverifl arabas›yla ç›-
kar›ld›klar›n› söylediler. Polis geldi¤inde dördü bilinç-
siz neredeyse iki düzine kendinden geçmifl adam bul-
du. Sabaha karfl› Benjamin Weyne hayat›n› kaybetti.
‹statistiklere göre üniversitedeki alkol tüketimi alarm
veriyordu. 1997 y›l›nda 116 yüksekokul ö¤rencisi üze-
rinde yap›lan bir araflt›rmaya göre, hemen hemen üni-
versitedeki erkeklerin yar›s› afl›r› içki tüketiyordu. Afl›-
r› içki tüketimi kaynak olarak erkek ve k›z yurtlar› gö-
rünüyordu. Buradaki ö¤rencilerin % 80’i afl›r› içki tü-
ketti¤ini aktarm›flt›. Buna ek olarak potansiyel bir sa¤-
l›k sorunu olan afl›r› içki tüketimi içenlere s›k s›k prob-
lemler ç›kart›yordu. Buna ek olarak ö¤rencilerin %
32’sinin içtikten sonra neler yapt›klar›n› hat›rlamad›kla-
r› % 24’ünün arkadafllar›yla kavga etti¤i ve % 20’den
fazlas›n›n korunmas›z cinsel aktivitede bulundu¤u or-
taya ç›kt›.

Kaynak: Taylor, Peplau ve Sears, 2000.

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültür - Kültürleme -Kül-
türlenme - Kültürleflme” konusunu tekrar oku-
yunuz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “fierif’in Uyum Araflt›rmala-
r›” konusunu tekrar okuyunuz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uyum” konusunu tekrar
okuyunuz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uyum” konusunu tekrar
okuyunuz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uyum” konusunu tekrar
okuyunuz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uyum” konusunu tekrar
okuyunuz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Gücün Temeli”
konusunu tekrar okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Gücün Temeli”
konusunu tekrar okuyunuz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Boyun E¤dirme Teknikleri”
konusunu tekrar okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Otoriteye ‹taat” konusunu
tekrar okuyunuz.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Bu özdeyiflteki; insan›n dostuna bakarak kendisini ate-
fle atmas›; dost hat›r› için, zarar görece¤ini bile bile bir
eylemde bulunma ya da dostuna güvendi¤i için onun
yöntemini izleme anlam›na gelmektedir.   Birinci du-
rumda kifli dostunun-arkadafllar›n›n düflüncelerine –ka-
t›lmad›¤› halde- ayr› kalmamak için onlara kat›l›r. ‹kin-
ci durumda; birey kendi bilgisine-do¤rusuna güvenme-
mektedir. ‹nsanlar›n karar vermesi ya da seçim yapma-
s› gereken konudaki bilgisi ne kadar az ise baflkas›na
uyma olas›l›¤› o derece fazlad›r. Bir baflka olas›l›k tak-
dir toplama, be¤enilme iste¤i olabilmektedir. 

S›ra Sizde 2

Birbirinin z›dd› olan iki boyun e¤dirme tekni¤i “Önce
Küçük Sonra Büyük Rica Tekni¤i” ile “Önce Büyük Son-
ra Küçük Rica Tekni¤i”dir.  Birincisinde azar-azar yedi-
re-yedire ya da al›flt›ra-al›flt›ra kabul ettirme söz konu-
sudur. Küçük istek kabul edilirse sonrakileri kabul et-
mek kolaylaflmaktad›r. ‹kinci yaklafl›m bunun tersi bir
stratejiyi temsil eder. Bunda önce kabul edilemeyecek-
yap›lamayacak bir taleple gelinir. Olumsuz yan›t al›nd›-
¤›nda “tamam senin dedi¤in gibi olsun ama bari…) di-
ye daha küçük olan talep dile getirilir. Zaten o ilk bü-
yük iste¤in olmayaca¤›-kabul edilmeyece¤i bafltan bili-
nir. Amaç ve as›l olan sonraki-küçük olan› kabul ettir-
mektir. Pazarl›k yap›lan sat›fl ifllemlerinde uygulanan
taktik önce büyük sonra küçük istek takti¤idir.  

S›ra Sizde 3

Bu örgütlerde otoriteye boyun e¤me söz konusudur.
Yasal örgütlerin ifl yapt›rmada bask› uygulayabilece¤i
inanc› yasa d›fl› örgütlerde de-çok daha fazlas›yla- ge-
çerlidir.  Daha fazlas›yla dememin nedeni, otorite ko-
numundaki kiflinin iste¤ine karfl› gelmek çok ciddi so-
nuçlar do¤urabilecektir. Sözgelimi hayat›ndan m› ol-
mak yoksa söyleneni mi yapmak!... Hayatta kalmay›
seçen örgüt üyeleri  reisin emirlerini yerine getirmek;
bir baflka deyiflle    “otorite suçlar›n›” ifllemek zorunda-
d›rlar. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
tutum kavram›n› tan›mlayabilecek;
tutumlarla ilgili kavramlar› ö¤renecek;
tutum bileflenlerini inceleyecek;
tutum de¤ifliminde kuramsal yaklafl›mlar› aç›klayabilecek;
tutumlar›n nas›l ölçüldü¤ünü ö¤renebilecek;
tutumlar ve ifl tatmini iliflkisini kurabileceksiniz.
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G‹R‹fi
“Tutum” bireylerin di¤er bireylere, olaylara, objelere karfl› gelifltirdikleri duygu,
düflünce, davran›fl ve tav›r al›fl biçimleridir. Oluflturduklar› tutum sonucunda birey-
ler davran›fllara yönelirler. Örne¤in yolda kaza geçirmifl birini gördü¤ümüzde her
bireyin bu olaya karfl› gelifltirdi¤i farkl› davran›fl biçimleri vard›r. Kimi yard›m et-
meye gider, kimi sadece bakar, kimi de hiçbir fley olmam›fl gibi uzaklafl›p gider.
Ayn› olaya bireyler farkl› farkl› tutum gelifltirirler. Tutumlar gözlenemezler ama in-
sanlar›n davran›fllar› de¤erlendirilerek, onlar›n tutumlar›n›n nas›l oldu¤u veya ne
tür bir nitelik tafl›d›¤› anlafl›labilir. Örne¤in kaza geçirene yard›m eden kiflinin yar-
d›msever bir tutuma sahip oldu¤unu, uzaklafl›p giden kiflinin ise duyars›z bir tutu-
ma sahip oldu¤u söylenebilir.

Ancak insanlar›n tutumlar› de¤iflen çevreye, kifliliklerine, yaflanan olaylara, de-
¤iflen demografik özeliklerine ba¤l› olarak zamanla de¤iflebilir. Bu nedenlerle de-
¤iflen çevresel koflullar ve küreselleflme süreciyle birlikte tutum konusu önem ka-
zanm›flt›r. Bugün pek çok sektörde tutum konusu üzerinde durulmakta ve tutum
araflt›rmalar›na önem verilmektedir.

TUTUM NED‹R?
Tutumlar uzun y›llard›r sosyal psikolojinin önemli konular›ndan biri olmufltur. Bunun
nedeni hem sosyal alg›m›z› hem de davran›fllar›m›z› etkilemeleridir (Pratkanis, Brec-
ker ve Greenwald,1989). Tutum konusunda sosyal psikologlar›n yapm›fl olduklar›
pek çok tan›m bulunmaktad›r. Bunlardan birine göre; “Tutum, bir bireye atfedilen ve
onun bir psikolojik obje ile ilgili düflünce, duygu ve davran›fllar›n› düzenli bir biçim-
de oluflturan e¤ilimdir”, fleklinde tan›mlanmaktad›r (Ka¤›tç›bafl›, 2008, s.110). Yine ba-
z› yazarlar tutumla ilgili yapt›klar› tan›mlar› flöyle s›ralayabiliriz: (Güney, 2009, s.121).

• Tutum yaflant›lar ve deneyimler sonucu oluflan, insanlar›n davran›fllar›n›
yönlendiren, belirli bir objeye ya da kimseye karfl› ruhsal ve zihinsel bak›m-
dan haz›r olufl veya vaziyet al›fl biçimidir (Allport, 1935, s.810).

• Tutum, kiflinin kendi iç dünyas› ile ilgili olarak, belirli de¤er yarg›lar›na ve
inançlar›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan coflku ve tan›ma süreçleridir (Krech-
Crutchfield, 1970, s.152).

• Tutum kifli tepkisinin ilgili oldu¤u bütün objeler ve durumlar üzerinde yön-
lendirici ve dinamik etki gösteren ve tecrübe ile organize olan isteklili¤in zi-
hinsel ve sinirsel bir durumudur.

Tutum ve Tutum De¤iflimi

Tutum: Bir bireye atfedilen
ve onun bir psikolojik obje
ile ilgili düflünce, duygu ve
davran›fllar›n› düzenli bir
biçimde oluflturulan
e¤ilimdir.



• Tutum bireyin çevresindeki bir simgeyi, nesneyi ve olay› olumlu ya da olum-
suz bir biçimde de¤erlendirme e¤ilimidir (‹nceo¤lu, 2004,s.15).

• Tutum, kiflinin sahip oldu¤u de¤erler sistemine ba¤l› olarak bir simgeyi, bir
nesneyi bir kifliyi ya da dünyay› iyi veya kötü, faydal› veya zararl› yönleriy-
le alg›lad›¤› bir ön düflünce fleklidir (Tolan, ‹sen, Batmaz, 1985, s.259).

• Kiflinin belirli bir nesne, fikir veya kifliye karfl› gelifltirdi¤i, biliflsel veya duy-
gusal unsurlar› bulunan ve davran›flsal bir e¤ilim içeren oldukça kal›c› bir
sistemdir (Freedman, Sears, Carlsmith, 2003, s.338).

Tutum Kavram›n› genel olarak nas›l tan›mlayabilirsiniz?

TUTUMLA ‹LG‹L‹ KAVRAMLAR
Tutumu aç›klarken yararlanabilece¤imiz kavramdan söz edebiliriz. Bunlar inanç-
lar, de¤erler, normlar, ideolojiler, sosyal temsillerdir.

‹nançlar
‹nsanlar, yaflanan olaylar karfl›s›nda tutumlar›n›, baz› inançlar›na göre flekillendirir-
ler. ‹nançlar, bireylerin kendi duygular›n›n (iç alemlerinin) bir yönü ile ilgili alg›la-
r›n ve tan›mlar›n meydana getirdi¤i sürekli duygular a¤›d›r (Eren, 1998, s.119). ‹n-
sanlarda ilk inançlar, do¤a olaylar›n›n iyi ve kötü flekilde cereyan etmesinin alg›la-
n›p, zihinlerde yer etmesinden do¤mufltur. ‹nsanlar, s›rr›na eremedikleri bask›,
korku, dehflet olaylar›ndan ya da aksine onlara iyi fleyler sa¤layan hareket ve olay-
lardan etkilenerek tutumlar›na yön vermifllerdir. Ancak, tutumlar›n oluflmas›nda
çevresel olaylardan etkilenmeyi belirleyen, do¤ufltan kazan›lan yeteneklerin de ro-
lü vard›r.

‹nançlar, bilgi, kanaat ve iman› kapsayan psikolojik bir olayd›r. ‹nançlar, ço¤u
hallerde bireysel ilkelerin kayna¤› haline gelirler. Bizler bilgi, kanaat ve inançlar›-
m›z› aç›¤a vurmak istedi¤imiz zaman, bunu davran›fl ve tutumlar›m›zla belli etme-
ye çal›fl›r›z. O halde, tutumlar belirli de¤er yarg›lar›n›n ve inançlar›n arkas›nda
gizlidirler.

‹nançlar ve tutumlar, insanlar için bir çok önemli hizmetlerde bulunur. Bunla-
r›n belli bafll›lar›, insan kiflili¤ine ve kararlar›na devaml›l›k kazand›rma, günlük çe-
flitli olaylar› ve faaliyetleri yorumlamak yoluyla anlama kavuflturma ve kiflisel amaç-
lara ulaflmak için mevcut alternatif yollar› karfl›laflt›rma ve bu yollar›n seçimine yar-
d›mc› olma olarak belirlenebilir.

De¤erler
De¤erler ile tutumlar aras›nda bir ayr›m vard›r. Genellikle tutum ve de¤erler ara-
s›nda ayr›lmalar›n› zorlaflt›ran yak›n bir iliflki ise de; de¤erler, davran›fl›n ard›nda
yatan tutumlar› yans›tmaktad›r. Bir tan›ma göre de¤er, “Bir sosyal grubun veya
toplumun kendi varl›k, birlik iflleyifl ve devam›n› sa¤lamak ve sürdürmek için üye-
lerinin ço¤u taraf›ndan do¤ru ve gerekli olduklar› kabul edilen, onlar›n ortak duy-
gu, düflünce amaç ve menfaatini yans›tan, genellefltirilmifl temel ahlaki ilke ve
inançlar olmaktad›r” (fiimflek, Akgemici, Çelik, 1998, s.155).

Her bireyin herhangi bir konuya veya kiflilere karfl› belirgin de¤erleri vard›r.
Her bir birey, bir kuruma girerken nelerin olmas› veya nelerin olmamas› hakk›nda
belirgin düflüncelere sahiptir. Bu düflüncelerin temelinde de¤erler yatar. De¤erler,
çevremizde oluflan insanlarla kurmufl oldu¤umuz iliflkilerle ö¤renilir. Bunun d›fl›n-
da, içinde yaflad›¤›m›z toplumun kültürel yap›s› da bizim belirli de¤erlerle donat›l-
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mam›z› sa¤lar. Eflitlik, demokrasi, adalet, baflar›, bar›fl gibi de¤erler, kültür içersin-
de belirli pekifltirmelerle sahip oldu¤umuz de¤erler bütünüdür. ‹nsanlar›n sahip
oldu¤u de¤erler nispeten tekrarl› ve tutarl›d›rlar. Yani kolay kolay de¤iflmezler.

Normlar
Normlar, bir toplumda davran›fllar›n uygun olup olmad›¤›n› gösteren standartlar
veya kurallar sistemidir. Di¤er bir deyimle, normlar belirli durumlarda beklenilen
davran›fl ve davran›fl kal›plar›d›r. Bireylerin s›k s›k baflkalar›n›n davran›fllar›na ilifl-
kin beklentileri vard›r. Normlar, bu davran›fllar›n istenilir veya istenmedik oldu¤u-
nu belirler.

‹deolojiler
‹deoloji hayat›m›zda insanlar›n toplumsal hayat›n› düzenleyen, insanlar›n yaflar-
ken dünya hayat›n›n öncesi ve sonras›na dair edindi¤i fikirlerdir. Baflka bir ifade
ile ideoloji genel olarak siyasi ya da toplumsal eylemi yönlendiren düflünce, inanç
ve görüfller sistemi; bir topluma bir döneme ya da toplumsal bir s›n›fa özgü inanç-
lar bütünü; bir toplumsal durumu yans›tan düflünceler; dizgesi insanlar›n kendi
varolufl koflullar› ve iliflkilerinden do¤an yaflam tarzlar›yla ilgili tasar›mlar›n tümü-
dür (Çetin Y›lmaz antoloji.com/ideoloji.25 Ekim,2010). Tan›mlardan da anlafl›ld›¤›
gibi bireyler içinde yaflad›klar› toplumun ideolojik yap›s›na göre tutum davran›flla-
r› gelifltirirler.

Sosyal Temsiller
‹nsanlar›n olaylara verdi¤i tepkiler, birlikte yaflad›¤› toplum üyelerinin ortaklafla
paylaflt›klar›na göre belirlenir. Toplumsal yaflamda, özel tutumlar›n çerçevesi genifl
temsili yap›lar taraf›ndan flekillenir. ‹nsanlar›n tutumlar› içinde yaflad›klar› grup ya
da toplumlar› yans›t›r. Yani insanlar, temsil ettikleri grup ya da toplumlar› yans›t›r-
lar. Yani insanlar, temsil ettikleri grup ya da toplumlara göre tutum gelifltirirler
(Güney, 2009, s.123).

TUTUMUN B‹LEfiENLER‹
Bir tutum, bireyin düflünce, duygu ve davran›fl e¤ilimlerini birbirleriyle uyumlu ha-
le getirir. Tutumlarda genellikle birbirleriyle uyum halinde bulunan üç faktöre tu-
tumun bileflenleri denir. Bunlar tutumun duyusal, biliflsel ve davran›flsal bileflenle-
ridir (Moorhead, Griffin, 1989, s.84).

Duyusal Bileflen
Bireyin tutum, bireyin nesnesine iliflkin duygu ve de¤erlendirmelerinden oluflur.
Örne¤in ald›¤›m›z bir dersi çok sever, di¤erinden hiç hofllanmaz, bir di¤erine
karfl› herhangi bir tav›r almay›z. E¤er seçti¤imiz ders bizim için zorunlu bir ders
ve bu dersten hofllanm›yorsak bu bizde bir kayg› yarat›r. Bir nesneye olumlu tu-
tumu olan birey bu nesneyi olumlu olarak de¤erlendirecek ve olumlu duygular
besleyecektir.

Biliflsel Bileflen
Tutumun biliflsel bilefleni bireyin tutum nesnesine iliflkin düflünce, bilgi ve inanç-
lar›ndan oluflur. Örne¤in, herhangi bir derse olan olumlu tutumlar›m›z› gerçeklefl-
tiren fleyler o dersin çok iyi bir kitab› olmas›, uygun bir zamanda konmas›, hoca-
s›n›n yetenekli olmas› ve çok büyük bir çal›flmay› gerektirmemesi olabilir.

755.  Ünite  -  Tutum ve Tutum De¤ifl imi



Davran›flsal Bileflen
Bu bileflen bireyi tutum nesnesine iliflkin davran›fllarda bulunmaya e¤ilimli k›lar.
Örne¤in, dersini sevdi¤imiz bir hocan›n bir di¤er verdi¤i dersi almak isteriz. Ancak
niyetler her zaman gerçek davran›fllar›n ortaya ç›kmas›na neden olmazlar. Örne-
¤in, sevdi¤imiz hocan›n dersi, erken bir saate konmuflsa, o zaman en az onun ka-
dar sevdi¤imiz baflka bir hocan›n dersini de seçebiliriz (Özkalp, K›rel, 2010, s.107).

Biliflsel, duygusal ve davran›flsal bileflenler yerleflmifl ve güçlü tutumlarda tam
olarak bulunurlar. Baz› daha zay›f tutumlarda ise özellikle davran›flsal öge çok za-
y›f olabilir. Birbirinden farkl› ögelere sahip oldu¤una göre, tam geliflmifl bir tutum
yal›n de¤il karmafl›kt›r. Ögeler, bir tutumu kendi içinde tutarl›¤› olan bir sistem ha-
line sokar. Baflka bir de¤iflle, tutum bireyi davran›fla haz›rlay›c› karmafl›k bir e¤i-
limdir (Ka¤›tç›bafl›, 2008, s.112).

Tutum gelifltirmede biliflsel bileflen neden önemlidir?

TUTUM VE DAVRANIfi
Tutum kavram›nda da belirtildi¤i gibi, tutumun davran›fla yol açt›¤›n› ve davran›-
fl›n gözlemi sonucu tutumun var oldu¤u söylenebilir. Burada kafam›zda flu sorular
oluflabilir: Tutum ve davran›fl aras›nda tutarl›l›klar var m›d›r? Tutum, tek bafl›na
davran›fl› meydana getirebilir mi? Ya da bir kimsenin bir konuda tutumu biliniyor-
sa o konudaki davran›fl› önceden tahmin edilebilir mi?

Bu sorular›n hem kurumsal hem de uygulamal› önemi büyüktür. Çünkü, e¤er
cevab›m›z olumlu ise, o zaman tutum hakk›nda bilgi sahibi olmakla bireylerin dav-
ran›fllar›n› önceden tahmin etme olas›l›¤› ortaya ç›k›yor demektir ki bu da sosyal
bilimlerin uygulama alan›ndaki önemini çok artt›r›r. Ayn› zamanda tutumlar›n öl-
çülmesinin de¤eri ortaya ç›km›fl olur.

Bugüne kadar yap›lan tutum araflt›rmalar›nda, tutumlar›n davran›flla iliflkili ve
tutarl› oldu¤u ispatlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak, bunlardan elde edilen sonuçlar çe-
liflkilidir. Tutumlarla gerçek davran›fllar aras›ndaki iliflkiyi inceleyen klasik bir arafl-
t›rma, La Piere taraf›ndan yap›lm›flt›r (Baysal, Tekarslan, s.259). La Piere, Çinli bir
çiftle, 66 otel ve motele, 184 lokantaya gitmifl ve üçüncü s›n›f bir motel d›fl›nda her
yerde kabul görmüfllerdir. Hatta 72 lokantada normalin üzerinde iyi kabul gördük-
leri izlenimini edinmiflledir. Bu iki y›ll›k deneyden sonra La Piere, gittikleri bütün
bu kurulufllara posta ile bir soru formu yollayarak Çinli müflteri kabul edip etme-
yeceklerini sormufltur. Soru formlar›n›n ancak yar›s›na cevap gelmifl ve bunlar›n
%92’si Çinli Müflteri kabul etmeyeceklerini bildirmifltir. Geri kalanlar ise karars›z
yan›tlar vermifllerdir. Önceki olumlu davran›fl ile mektupta belirtilen tutum aç›kça
birbirine uymamaktad›r.

Bu araflt›rmalarda elde edilen sonuçlar›n tutars›zl›k, göstermesinin çeflitli ne-
denleri olabilir. Bu nedenlerden en önemlisi, tutum ölçme yöntemlerinin yeterli ol-
may›p, tutumlar› do¤ru ölçmemifl olma olas›l›¤›d›r. Tutumlarla davran›fllar aras›n-
daki iliflkileri k›s›tlayan etkenler flöyle s›ralanabilir: (Baysal, Tekarslan, s.260).

Çevresel Etkenler: Aç›k bir tepki hem de çevrenin etkisi alt›ndad›r. E¤er çev-
renin etkisi güçlü ise tutumun tepkiye katk›s› azal›r; dolay›s›yla tutum ve davran›fl
aras›ndaki efl yönlü iliflki de azal›r.

Tutum D›fl› Etkenler: Tutum ölçme yöntemleri tutumsal tepkiyi etkileyebilir.
Ölçme yöntemleri öyle bir ortamda uygulanmal›d›r ki, bireyde “Toplumca arzula-
n›r” tepkilere yol açmas›n; yaln›z kiflisel tutumunu yans›ts›n. Bilimsel araflt›rmalar-
da test ortam›n›n katk›s›n› bütünüyle ortadan kald›rmak güç, hatta olanaks›zd›r. 
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Ölçüm Hatas›: Tutumla davran›fl aras›ndaki iliflkiyi azaltan bir etken de ölç-
mede teknik sorunlard›r. (Örne¤in ölçme hatas› ya da sorular›n anlafl›lma güçlü¤ü
gibi) Ölçme yöntemlerinde güvenirlili¤in düflük olmas› (anlafl›lmaz sorular, dikkat-
siz yan›tlay›c›lar, yeterli bilgiye sahip olmayan bilgi ifllem uygulay›c›lar›) tutum ve
davran›fl aras›ndaki iliflkinin yanl›fl saptanmas›na neden olur.

Sonuç olarak, tutumlar›n davran›fllar üzerindeki do¤rudan etkili oldu¤u, ancak
bunun nedenlerinin saptanmas›n›n oldukça güç oldu¤u söylenebilir. Çünkü tu-
tumlar›n davran›fllar› etkilemesi sürecinde normlar, de¤erler, al›flkanl›klar, kiflilik,
ö¤renme süreçleri ve çevresel faktörler rol oynamaktad›rlar. Bu nedenlerle, araflt›r-
malarda de¤iflik ölçüm tekniklerinin farkl› aral›klarla uygulanmas›, insanlar›n de-
¤iflken varl›klar olduklar›n›n unutulmamas› gerekti¤i söylenebilir.

TUTUMLARIN DE⁄‹fi‹M‹NE KURAMSAL
YAKLAfiIMLAR
Sosyal psikoloji bilim dal›nda tutum konusunda ilk yo¤un çal›flmalar 1920’ler de
tutumlar›n ölçülmesi ile bafllam›flt›r. Bu konuda Thurstone (1928), “Tutumlar Ölçü-
lebilir” adl› makalesiyle bu hareketin öncüsü olmufltur. Bu devrede çeflitli sosyal
sorunlarla ilgili olumlu ve olumsuz tutumlar ölçüldü. ancak ölçme tekniklerinin ge-
liflmesine karfl›n tutum kavram› bak›m›ndan önemli bir geliflme ortaya ç›kmad›
(Ka¤›tç›bafl›, 2008, s.156).

Tecrübeler bireyler tutum gelifltirirken d›fl dünya ile iliflki kurduklar›n› göster-
mifllerdr. ‹nsanlar bulunduklar› ortamda yaln›z de¤ildirler. Kifli etraf›ndaki de¤iflik-
li¤i izler. Bu de¤iflimlerden yeni bilgi elde eder, elde etti¤i bilgi ve oluflturdu¤u
inanç ve de¤er sistemi do¤rultusunda d›fl dünyaya uyum sa¤lamaya çal›fl›r. ‹flte bu
uyum iste¤i, zamanla tutumlar›n de¤iflmesine yol açar (Erdo¤an, 1997, s.366).

Tutumlar›m›z neden de¤iflir?

Bilim adamlar› neden tutumlar›m›z›n de¤iflti¤ini, nelerin etkili oldu¤unu belir-
lemek için de¤iflik araflt›rmalar yapm›fllard›r. Bu araflt›rma sonuçlar›n› da de¤iflik
kurallara ba¤layarak tutum de¤iflimini aç›klamaya çal›flm›fllard›r. Burada her biri
çok genifl kapsaml› olan tutum de¤iflim kuramlar›na k›saca de¤inilmeye çal›fl›la-
cakt›r (Baysal, Tekarslan, 1996, s.270-276). Bu kuramlar› befl grupta toplayabiliriz:

• Ö¤renme kuramlar›,
• ‹fllevsel kuramlar,
• Biliflsel tutarl›l›k kuramlar›,
• Alg›sal yaklafl›mlar,
• ‹kna edici iletiflim.

Ö¤renme Kuramlar›
Bu kuramlar, tutumlar›n koflulland›rma yolu ile de¤ifltirilebilece¤ine iflaret etmek-
tedir. Ö¤renme, bireyin tutum konusunu birtak›m iyi veya kötü deneyimlerle ilifl-
kilendirmesi sonucu oluflur. Deneyim hofla gitmifl ise, o tutum konusuna karfl› tu-
tum olumludur ve daha sonraki karfl›laflmalarda bu olumlu tutum devam eder. Ör-
ne¤in ödüller, ek prim, terfi, s›navdan yüksek not almak, övgüler olumlu tutum ka-
zan›lmas›na iliflkin pekifltiricilerdir.
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‹fllevsel Kuramlar
Bu kuramlarda, tutumlar›n bireyin bir tak›m amaçlar›na hizmet ettikleri, di¤er bir
anlat›mla bireyin gereksinimlerinin karfl›lamada araçsal olduklar› belirtilmektedir.
Bu kuramc›lar, tutum ifllevlerini dört grupta incelemektedirler:

• Araçsal ifllev,
• Benlik koruyucu ifllev,
• De¤er ifade edici ifllev,
• Bilgi ifllevi.
Araçsal ifllev, bireyin en fazla ödül ve en az cezay› isteyece¤i varsay›m›na da-

yan›r. Buna göre birey, ödüllendirici ya da ödül vadeden konulara karfl› olumlu,
cezaland›r›c› ya da cezaya götürücü konulara karfl› olumsuz tutum sahibi olur.

Benlik koruyucu ifllev, bireyin bilmek istemedi¤i öz-alg›lamalar›ndan kendi-
ni koruma iste¤i ile ilgilidir; birey belirli konulara karfl› tutumlar gelifltirerek, bu tür
tutumlar sayesinde öz-sayg›s›n› zedeleyici duygulardan kurtulur. Örne¤in, kendini
çirkin bulan birinin, yaflam›n› bir ideolojiye adayarak bu flekilde toplumda sayg›n-
l›k kazanmaya çal›flmas› gibi.

De¤er ifade edici ifllev, bireyin merkezi de¤erleri ile tutarl› tutumlar› gösterme
iste¤ine dayan›r. Bu ifllevi yerine getiren tutumlar, bireyin öz kimli¤ini koruma,
olumlu bir öz-görüntü yaratma iste¤inden kaynaklan›r. Eski de¤erleri bireyin kim-
li¤ine temel olacak öz-görüntüsünü yans›tmad›¤› durumda, birey tutum de¤ifltirir.

Bilgi ifllevi, insan›n bilgi edinme ve bu bilgiyi esasta kargafla halindeki çevre-
ye anlam verecek flekilde örgütleme gereksinimine dayanmaktad›r. Basite indirge-
me özellikleri ve son derece karmafl›k bir toplumsal ortam karfl›s›nda, oldukça
benzer tepki gösterme kolayl›¤› sa¤lamalar› aç›s›ndan bu tutumlar bireye bugünkü
ve gelecekteki deneyimlerinde becerili olaca¤› duygusunu verir. Yeni bilgiler edin-
dikçe veya bilgi de¤ifltikçe bu tür tutumlarda da de¤iflme olur.

Biliflsel Tutarl›l›k Kuramlar›
Bu yaklafl›m›n savunucular›na göre insanlar›n biliflleri aras›nda bir tutarl›l›k e¤ilimi
mevcuttur. Bu e¤ilim tutumlar›n oluflmas›na bir temel teflkil eder. Bu yaklafl›m›n
gelifliminde önemli rol oynayan sosyal bilimcilerin gelifltirdikleri kuramlara göre
kifliler birbirleri ile tutars›z olan birçok inanç ve de¤ere sahiptir. Ama yaflamlar›
içinde bunlar› birbirleriyle tutarl› hale getirmeye çal›fl›rlar. Tutarl›l›k konusunda
sosyal bilimcilerin gelifltirdikleri kuramlar› flöyle s›ralayabiliriz (Güney, 2009, s.125).

Biliflsel Denge Kuram›
Kuram›n savunucusu olan Heider, kiflileraras› iliflkiler konusunu incelemifltir. E¤er
iki birey (A ve B) birbirinden hofllan›yorlarsa, bu iki bireyin bir üçüncü tutum ko-
nusuna (bu bir nesne ya da birey olabilir) karfl› tutumlar›n›n da ayn› olmas› bekle-
nebilir. Di¤er bir anlat›mla bu üç unsur birbirleriyle olumlu ya da olumsuz flekilde
iliflkili olabilir (fiekil 1) Böyle bir üçlü iliflkide A’da B’de üçüncü tutum konusunda
hofllanm›yor olabilir. Bu flekilde üç olumlu ya da iki olumsuz iliflki söz konusu ol-
du¤unda, dengeli bir durum var demektir. E¤er yaln›z bir olumsuz ya da üç olum-
suz iliflki söz konusu ise, o zaman dengesiz bir durum vard›r ve Heider’in denge
durumu sa¤lanmaya çal›fl›l›r (Tekarslan, K›l›nç,fiencan, Baysal, 2000,s.215).
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Biliflsel Uygunluk Kuram›
Biliflsel uygunluk kuram›nda bir bireyin sadece baflka bir birey ya da nesneye kar-
fl› olumlu veya olumsuz tutumun etkisi üzerinde durulmaktad›r. Bir kiflinin iki fark-
l› tutum nesnesine karfl› de¤iflik tutumlar› söz konusu oldu¤unda bu iki tutum nes-
nesinin birbiriyle iliflkili duruma gelmesi sonucunda, kiflinin tutumlar›nda biliflsel
uyuflum sa¤lamak amac›yla bir de¤iflme olur. Biliflsel uygunluk kuram›na göre bu
tutumda ortalama bir de¤iflme meydana gelecektir (Güney, 2009, s.126). Örne¤in
ailesinin düflüncelerine önem veren bir çocuk, annesinin onun sevmedi¤i bir arka-
dafl›na iliflkin olumlu fleyler söylemesi, hem annesine, hem de arkadafl›na karfl› tu-
tum de¤ifltirmesine neden olabilir. Hangisine karfl› tutumunun gücü az ise ona kar-
fl› olan tutumunu de¤ifltirebilir.

Biliflsel Tutars›zl›k Kuram› 
Festinger’in (1957) biliflsel çeliflki kuram› insanlar›n tutumlar›n› davran›fllar› yönün-
de nas›l de¤ifltirdiklerini anlamaya yard›mc› olmaktad›r. Bu kurama göre e¤er bir
insan psikolojik olarak (mant›ksal olmas› gerekli de¤ildir). ayr› iki bilifle sahipse bu
ayr›l›k (uyumsuzluk/çeliflki) rahats›zl›k vericidir ve kifli bu uyumsuzlu¤u azaltma-
ya çal›fl›r. Çeliflki, bilifllerin birini yada ikisini de de¤ifltirerek yada yeni bir bilifl edi-
nilerek çözümlenebilir. Örne¤in kifli sigara içiyorsa ve sigaran›n sa¤l›¤a zararl› ol-
du¤unu biliyorsa biliflsel bir çeliflki yaflar çünkü bu iki bilgi psikolojik olarak birbi-
riyle uyuflmazd›r. Unutulmamas› gerekir ki bu uyuflmazl›k mant›ksal de¤il psikolo-
jiktir. Bu çeliflkiyi çözmek için kifli sigaray› b›rakabilir ama bu zordur ve olmas› az
olas›d›r. Buna alternatif olarak kifli sigaran›n sa¤l›¤a zararl› oldu¤u bilgisini de¤ifl-
tirebilir ve örne¤in sigaran›n asl›nda iddia edildi¤i kadar zararl› olmad›¤›n› düflün-
meye bafllayabilir. Ya da, sigaran›n sa¤l›¤a zararl› oldu¤unu kabul eder fakat siga-
ray› stresini azaltmak için ve zevk ald›¤› için içti¤ini söyleyebilir. Bu kurama göre
kifliler belirli bir davran›flta bulunuyorlarsa tutumlar›n› yapt›klar› bu eyleme göre
de¤ifltirme e¤ilimdedirler. Tutumlar davran›fllar› takip ederler, bunun tersi olmaz.

‹nanç veya tutumlarla aç›k davran›fllar aras›ndaki tutars›zl›ktan hareket etme bu
kuram›n temel noktas›n› oluflturmaktad›r. ‹nsanlar yaflad›klar› iç çat›flmalar› nede-
ni ile bu çeliflkiden kurtulmaya çal›fl›rlar.
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Alg›sal Yaklafl›mlar
Bu yaklafl›mlar, tutum de¤iflimi sürecini, inanç ya da kan›larda bir de¤iflim de¤il de
tutum konusunun alg›lanmas›nda bir de¤iflim olarak ele almaktad›r. Alg›sal yakla-
fl›mlar çok yeni ortaya at›lm›fl olup, henüz tutum de¤iflimi olgusuna aç›kl›k getir-
mifl de¤ildirler.

‹kna Edici ‹letiflim
Tutum de¤iflimi konusunda önemli rol oynayan di¤er bir kuramsal yaklafl›m ikna
edici iletiflim modelidir. Bu modele göre bir iletiflimin etkili olmas› befl ba¤›ms›z
de¤iflkene ba¤l›d›r: Kaynak, mesaj, araç, al›c›, erek. Bu de¤iflkenler, bireyin dikkat,
kavrama, kabul, saklama ve sözlü ya da davran›flsal eylem gibi özelliklerini de¤i-
flik ölçülerde etkilemektedirler.

‹kna edici iletiflimle tutum de¤ifltirme konusunda yap›lan araflt›rmalar›n önemli
say›labilecek baz› bulgular›n› flöyle s›ralayabiliriz:

• Tutum de¤ifliminde yüz yüze iliflkiler bile iletiflimden daha etkili olmaktad›r.
• ‹nan›rl›l›¤› yüksek olan kaynaktan gelen bilgiler, daha çok tutum de¤iflimi

yaratmaktad›r.
• Al›c›ya kat›lma olana¤› tan›yan iletiflim, tutum de¤iflimine yol açmaktad›r.
• Tutum de¤ifliminde grup önemli bir etkendir.
• Gerçeklere dayanan bilgi sonucu elde edilen tutum, bu bilginin de¤iflmesi

ile kolayca de¤iflmektedir.

‹kna Edici ‹letiflim en çok hangi sektörde kullan›l›r? Örnekle aç›klay›n›z.

TUTUMLARIN ÖLÇÜLMES‹
Tutumlar› do¤rudan ölçmek mümkün de¤ildir. Bütün sosyal ve psikolojik de¤ifl-
kenlerin ölçülmesinde oldu¤u gibi tutumlar›n ölçülmesinde de zorluk ve belirsiz-
liklerle karfl›lafl›labilir. Bu nedenlerle araflt›rmac›lar pek çok tutum ölçme tekni¤i
gelifltirmifllerdir. Donald T. Campell testleri; flu dört bafll›k alt›nda toplam›flt›r (fie-
rif, 1996, s.499).

1. Gizlenmemifl yap›land›r›lm›fl. Likert’in klasik do¤rudan tutum testleri,
2. Gizlenmemifl yap›land›r›lmam›fl: Aç›k uçlu görüflme ve anketleri, biyografi

ve denemeler,
3. Gizlenmifl-yap›land›r›lmam›fl: Tipik “projektif”testler,
4. Gizlenmifl-yap›land›r›lm›fl: Tutumlar› nesnel bir flekilde test etmeye çal›flan

testler.
Tutum ölçekleri bugün iflletmelerde, pazarlama ve reklam sektöründe s›kça kul-

lan›lmaktad›r. Yöneticiler iflletmelerinde plan ve programlar›nda çal›flma koflullar›-
n›n düzenlenmesi, çal›flanlar› inanç ve tutumlar›n›n bilinmesinde, çal›flanlar›n daha
verimli çal›flabilmesi için gerekli önlemleri almakta kullanabilirler. Reklam sektö-
ründe de bireylerin ürüne iliflkin tutum ve davran›fllar›n› saptamak ve tutum de¤ifl-
tirerek sat›n almaya yöneltmek amac›yla tutum ölçekleri s›kl›kla kullan›lmaktad›r.

Tutum de¤iflimine yol açabilecek hangi iletiflim kaynaklar› vard›r? Örneklerle tart›fl›n›z.

TUTUMLAR VE ‹fi TATM‹N‹
Örgütsel davran›flta tutumlar, bireyin ifle iliflkin duygu, düflünce veya ifli sevme ve
sevmeme derecelerini belirtti¤inde, bu konu ifl tatmini olarak incelenmektedir. Ge-
nel anlamla ifl tatmini, bireyin ifle verdi¤i de¤er ve ifl tecrübelerinin ç›kard›klar› so-
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nuca göre pozitif duygusal durumlar› veya memnuniyetleri olarak adland›r›lmakta-
d›r (Hellriegel, Slocum, Woodman, 1986,s.78). ‹fl, bireylerin de¤er veya ihtiyaçlar›-
n› karfl›lad›¤›nda pozitif duygular ve düflünceler ortaya ç›kar. Bu durum da bireyin
ifle iliflkin olumlu tutumlar sergilemesine, yani ifl tatminine neden olur.

‹fl tatmini ölçeklerinde kiflinin, iflinin belirli yönlerini belirleyen befl tatmin un-
suru yer almaktad›r. Bunlar, ücretler, ödüller, yöneticiler, iflin kendisi ve çal›flma
arkadafllar›d›r.Bu unsurlar olumlu beklentiler do¤rultusunda gerçekleflti¤inde bi-
reyler tatmin olacaklar; gerçekleflmedi¤inde de ifl tatminsizli¤i yaflayacaklard›r.

‹fl tatmini veya tatminsizli¤i kifliden kifliye de¤iflebilir. Çünkü, ifl hayat›nda bire-
yin önem verdikleri konular ayr›d›r. ‹fl tatmini, bireyin kendi alg›lamalar›na göre
önemli olan bir tak›m faktörlerin birey taraf›ndan de¤erlendirilmesinin bir sonucu-
dur. ‹fl tatmininin üç önemli boyutu vard›r: (Özkalp, K›rel, 2001,s.129). Birincisi, bi-
reyin ifline karfl› olan duygusal bir tutumudur. Bu nedenle, do¤rudan gözlemlene-
mez ancak iflyerine yans›yan davran›fllar›ndan anlafl›l›r. ‹kincisi, ifl ile ilgili sonuç-
lar taraf›ndan tayin edilir. Yani bireyin önem verdi¤i fleyler ne derece olumlu ne
derece olumsuz biçimde karfl›lan›yorsa, ifl tatminini tayin eden fley bu sonuçlardan
kaynaklanmaktad›r. E¤er örgüt içinde bir grup, di¤er gruptan daha fazla çal›flt›¤›-
n›, ancak bunun karfl›l›¤›nda daha az ödüllendirildiklerini düflünüyorlarsa, bu
gruptaki insanlar›n ifllerine veya yöneticilerine ve arkadafllar›na olumsuz tutumlar›
olacakt›r. Çünkü, bu kifliler tatminsizdirler. E¤er bunun karfl›t› bir durum söz ko-
nusu ise, o zaman da tatmin duygular› içinde, iflyerlerine ve patronlar›na olumlu
tutumlar sergileyeceklerdir. Üçüncü olarak da ifl tatmini birbirleriyle ilgili tutumlar-
dan oluflur.

‹fl tatmini ile ilgili alt› önemli ifl unsurundan söz edilmektedir. Bunlar:
• ‹flin kendisi,
• Ücret,
• Terfi sistemi,
• Dan›flmanl›k,
• ‹fl arkadafllar›
• Çal›flma koflullar›d›r.
‹flin Kendisi: ‹flin birey için tafl›d›¤› anlam, ö¤renme f›rsatlar› ve sorumluluk-

lard›r. Bireyin kendi kendine karar verebilmesi, iflin yarat›c›l›k yetene¤ini kullana-
bilmesi imkan vermesi, yap›lan iflin zevkli olmas› motivasyonu artt›r›r.

Ücret: Bireyin yapt›¤› ifl karfl›l›¤›nda elde etti¤i maddi ödül anlam›ndad›r. Bu-
nun miktar› ve di¤er çal›flanlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda eflitli¤i önem kazan›r. Yapt›¤›
iflin karfl›l›¤›n› ald›¤›na inanmak motivasyonu artt›r›r. Çünkü, çal›flanlar ald›klar› üc-
rete bakarak yönetimin kendileri hakk›nda ne düflündü¤ünü tahmin ederler. ‹yi bir
ücret, bireyin ifle iliflkin olumlu tutum gelifltirmesine yard›mc› olur.

Terfi Sistemi: Bireyin iflte ilerleme olana¤›n›n olup olmamas›d›r. Terfi ya da
kariyer geliflim f›rsatlar›n›n adaletli ve istenilen zamanda de¤erlendirilmesi ifl tatmi-
ni yarat›r. Terfi sistemlerin örgütte aç›k, net bir flekilde belirlenmesi, baflar›, k›dem
ve süreyle iliflkili olarak yürütülmesi ifl tatminini artt›r›r.

Dan›flmanl›k: Dan›flman›n bireye verece¤i teknik bilgi ve davran›flsal destek
anlam›ndad›r. Çal›flanlar›n bafl›ndaki dan›flmanlar›yla olan iliflkiler de orta düzeyde
bir tatmin kayna¤›d›r. Tavsiyeler, problemlerin çözümü, bireyin di¤er kiflilerle olan
iliflkilerini düzenleme dan›flman›n görevleri aras›ndad›r. Kat›l›mc› bir ortam›n yara-
t›ld›¤› bir dan›flmanl›k biçimi etkili bir tatmin ortam› yaratabilir.
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‹fl Arkadafllar›: ‹nsanlar sosyal bir varl›k olduklar›ndan sürekli baflkalar› ile be-
raber olma ihtiyac› duyarlar. Özellikle ifl yerinde arkadafl gruplar›, bireyleri ifle ba¤-
lama ve tatmin aç›s›ndan çok önemlidir. Ço¤u zaman yapt›¤›n›z ifli sevmeseniz bi-
le, arkadafl grubunuzla olan iyi iliflkileriniz, yard›mlaflman›z sizi ifle ba¤layan, mem-
nuniyet duyman›z› sa¤layan unsurlard›r.

Çal›flma fiartlar›: Çal›flma flartlar› veya ifl ortam›n›n koflullar› da ifl tatmini üze-
rinde etkili olan faktörlerden biridir. Özellikle ço¤u birey için ifle gidifl gelifl saatle-
ri, yap›lan iflin tehlikeli olup olmamas›, iflyerinin temizlik, ›fl›kland›rma, nem ve gü-
rültü aç›s›ndan sa¤l›k koflullar›na uygun olmas›, ifl tatminini etkileyen unsurlard›r
(Özkalp, K›rel, 2010, s.130-132).

Afla¤›daki flekilde çal›flanlar›n ifl tatminlerini etkileyen kaynaklar ve etkileri bir
tablo yard›m› ile özetlenmeye çal›fl›lmaktad›r.

‹flyerinizde sizi en çok tatmin eden örgütsel faktörler nelerdir? Bunun kiflilikle iliflkisini
tart›fl›n›z.

Kaynaklar Etkileri

‹flin Kendisi Yarat›c›l›k gerektiren ifller kiflisel baflar›y›

oluflturdu¤u için tatmini artt›r›r.

‹flin Kendisi(Fiziksel Talepler) Yorucu ‹fller ifl tatminsizli¤i yarat›r.

‹flin Kendisi(Kiflisel Talepler) Bireyin kiflili¤i ile uygun ifller tatmin yarat›r.

Ödüllendirme Sistemleri Do¤ru ve adaletli bir performans de¤er-

lendirme sistemi yarat›r.

Çal›flma Koflullar›(Fiziksel) Çal›flma koflullar› ile fiziksel ihtiyaçlar ara-

s›ndaki tutarl›l›k tatmin yarat›r.

Çal›flma Koflullar›(Kiflisel amaç-lara ulaflma kolayl›¤›) Amaçlara ulaflmada kolayl›klar sa¤layan ça-

l›flma koflullar› tatmin sa¤lar.
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Tablo 5.1
‹fl Tatmini Etkileyen
Faktörler

Kaynak: Landy FJ.
And Trumbo D.A.
Psychology of Work
Behavior.
Homewood, III
Dorsey, 1980, s.410.
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Tutum kavram›n› tan›mlayabilmek.

Tutum bireylerin di¤er bireylere, olaylara, obje-
lere karfl› gelifltirdikleri duygu, düflünce, davra-
n›fl ve tav›r al›fl biçimleridir.

Tutumla ilgili kavramlar› ö¤renebilmek.

Tutumu, aç›klarken baz› kavramlardan yararla-
n›lmaktad›r. Bu kavramlar inançlar, de¤erler,
normlar, ideolojiler ve sosyal temsillerdir.
‹nançlar ise bireylerin kendi duygular›n›n bir yö-
nü ile ilgili alg›lar›n ve tan›mlar›n meydana getir-
di¤i sürekli duygular a¤›d›r. De¤erler ise neyin
iyi, güzel, kötü, çirkin oldu¤u konusunda payla-
fl›lan fikirlerdir. Normlar toplumda davran›fllar›n
uygun olup olmad›¤›n› gösteren standartlar ve
kurallar sistemidir. ‹deolojiler, insanlar›n toplum-
sal hayat›n›n öncesi ve sonras›nda dair edindi¤i
fikirlerdir. Sosyal temsiller ise, insanlar›n temsil
ettikleri grup ya da toplumlara göre tutum gelifl-
tirmelerine yard›mc› olurlar.

Tutum bileflenlerini inceleyebilmek.

Bir tutum bireyin düflünce, duygu ve davran›fl
e¤ilimlerini birbiriyle uyumlu hale getirir. Tutum-
larda genellikle birbirleriyle uyum halinde bulu-
nan üç faktöre tutumun bileflenleri denir. Bunlar
tutumun duyusal, biliflsel ve davran›flsal bileflen-
leridir.

Tutumsal de¤ifliminde kuramsal yaklafl›mlar›

aç›klayabilmek.

Kifli etraf›ndaki de¤iflikli¤i izler, bu de¤iflimler-
den yeni bilgiler elde eder, elde etti¤i bilgi ve
oluflturdu¤u inanç ve de¤er sistemi do¤rultusun-
da d›fl dünyaya uyum sa¤lamaya çal›fl›r. ‹flte bu
uyum iste¤i zamanla tutumlar›n de¤iflmesine yol
açar. Tutum de¤iflim kuramlar› befl grupta top-
lanm›flt›r. Bunlar;
• Ö¤renme kuramlar›
• ‹fllevsel kuramlar
• Biliflsel tutarl›l›k kuramlar›
• Alg›sal yaklafl›mlar
• ‹kna edici iletiflimdir.

Tutumlar›n nas›l ölçüldü¤ünü ö¤renebilmek.

Tutumlar› do¤rudan ölçmek pek mümkün de¤il-
dir. Bütün sosyal ve psikolojik de¤iflkenlerin öl-
çülmesinde oldu¤u gibi tutumlar›n ölçülmesinde
de belirsizliklerle karfl›lafl›l›r. Bu nedenle pek çok
tutum ölçekleri kullan›lmaktad›r. Örnek olarak
vermek gerekirse Likert tipi tutum ölçekleri, gö-
rüflme teknikleri, anketler, biyografik çal›flmalar,
bunlardan baz›lar›d›r.

Tutumlar ve ifl tatmini iliflkisini kurabilmek.

‹fl, bireylerin de¤er veya ihtiyaçlar›n› karfl›lad›-
¤›nda pozitif duygular ve düflünceler ortaya ç›-
kar. Bu durumda bireyin ifle iliflkin olumlu tu-
tumlar sergilemesine, yani ifl tatminine neden
olur. ‹fl tatmininin üç önemli boyutu vard›r. Bun-
lardan birincisi bireyin ifline karfl› olan duygusal
tutumu, ikincisi ifl ile sonuçlar taraf›ndan tayin
edilmesi, üçüncüsü de ifl tatmininin birbirleriyle
ilgili tutumlardan oluflmas›d›r. ‹fl tatmini ile ilgi-
li befl önemli ifl unsurundan söz edilmektedir.
Bunlar:
• ‹flin kendisi,
• Terfi sistemi,
• Dan›flmanl›k,
• ‹fl arkadafllar›,
• Çal›flma koflullar›d›r.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi tutumla ilgili yanl›fl bir ifa-
dedir?

a. Tutum, uyulmas› gereken kurallar sistemini be-
lirler.

b. Tutum, yaflant›lar ve deneyimler sonucu oluflur.
c. Tutum, bireyin iç dünyas› ile ilgilidir.
d. Tutum, kiflinin sahip oldu¤u de¤erlerle ilgilidir.
e. Tutum, kiflilik özelli¤ine ba¤l› olarak de¤iflebilir.

2. Bireyin çevresindeki bir simgeyi, nesneyi olay› olum-
lu ya da olumsuz bir biçimde de¤erlendirme e¤ilimine
ne ad verilir?

a. Norm
b. ‹nanç
c. De¤er
d. Tutum
e. Beklenti

3. Afla¤›dakilerden hangisi bir de¤er de¤ildir?

a. Adalet
b. Sadakat
c. Asalet
d. Yard›m severlik
e. Baflar›

4. Bir araba markas›ndan hofllan›p, di¤erinden hofllan-
mamam›z hangi tutum bileflenine örnektir?

a. Alg› bilefleni
b. De¤er bilefleni
c. Duyusal bileflen
d. Biliflsel bileflen
e. Davran›flsal bileflen

5. Afla¤›dakilerden hangisi ideolojilerle ilgili yanl›fl bir
ifadedir?

a. Siyasi eylemi yönlendiren düflünce
b. ‹nanç ve görüfller sistemi
c. Belirli durumlarda beklenen davran›fl kal›plar›
d. Toplumsal bir s›n›fa özgü inançlar bütünü
e. ‹nsanlar›n varolufl koflullar›, yaflam tarzlar› ile il-

gili tasar›mlar›n›n tümü.

6. Afla¤›dakilerden hangisi tutum de¤ifliminden yarar-
lan›lan mesleklerden biri de¤ildir?

a. Pazarlamac›lar
b. Reklamc›lar
c. E¤itimciler
d. Politikac›lar
e. Sanatç›lar

7. Kendini çirkin bulan birinin yaflam›n› bir ideolojiye
adayarak bu flekilde toplumda sayg›nl›k kazanmaya ça-
l›flmas› hangi tutum de¤iflim kuram›na bir örnektir?

a. Araçsal ifllev
b. Benlik koruyucu ifllev
c. De¤er ifade edici ifllev
d. Bilgi ifllevi
e. Ö¤renme ifllevi

8. ‹nsanlar›n tutumlar›n› davran›fllar› yönünde nas›l de-
¤ifltiklerini anlamaya yard›mc› olan tutum de¤ifltirme
kuram› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Biliflsel Uygunluk Kuram›
b. Biliflsel Tutars›zl›k Kuram›
c. Biliflsel Denge Kuram›
d. Biliflsel Alg› Kuram›
e. Biliflsel ‹letiflim Kuram›

9. Afla¤›dakilerden hangisi gizlenmemifl yap›land›r›l-
m›fl tutum ölçüm tekniklerinden biridir?

a. L›kert tipi ölçek
b. Projektif testler
c. Görüflme anketleri
d. Biyografik teknikler
e. Denemeler

10. Afla¤›dakilerden hangisi ikna edici iletiflim modelin-
de kullan›lan de¤iflkenlerden biri de¤ildir?

a. Alg›
b. Kaynak
c. Mesaj
d. Araç
e. Al›c›

Kendimizi S›nayal›m
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Bir Tutum Ölçek Kullan›m Örne¤i

Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje
ile düflünce, duygu ve davran›fllar›n› düzenli bir biçim-
de oluflturan bir e¤ilimdir (Smith, 1968).
Tutum gözlenebilen bir davran›fl de¤il, davran›fla haz›r-
lay›c› bir eylemdir. Öyleyse bireyler ilk önce o tutum
objesi hakk›nda baz› bilgiler edinirler. Sonra onu duy-
gusal bir tepki olarak ifade eder. En sonunda da onu
davran›fla dönüfltürür. Sahip oldu¤u bilgileri, davran›fla
dönüfltürme aflamas› boyunca çevreden gelen tepkilere
de cevaplar verir (Ka¤›tç›bafl›, 1968).
Asl›nda bir bireyin bir konu hakk›ndaki tutumunu ö¤-
renmek çok zordur, özellikle bunu tutum ölçekleri ile
yapmak, Tutum ölçe¤i gelifltirmek çok u¤rafl gerektiren
bir ifltir. Daha önce yüksek lisans tezimde fizik labora-
tuar›na yönelik bir tutum ölçe¤i gelifltirmifltim. Ölçe¤i
gelifltirme aflamas› yaklafl›k 6 ay sürmüfltü. Ölçe¤in ista-
tistiksel analizlerini yapt›¤›mda sonuçlar oldukça iyiydi.
Ölçe¤in Cronbac-Alfa iç tutarl›k katsay›s›=0,8930,Cron-
bach-Alfa iç tutarl›l›k katsay›s›=0,8930; KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin) de¤eri 0,854, Barlet Testi de¤eri 33863707
olarak bulundu. Faktör analizi sonucunda ölçe¤in tek
faktörlü oldu¤u sonucuna var›ld›. Sonuçlara bak›ld›¤›n-
da oldukça güvenilir ve geçerli bir ölçek gelifltirildi. Öl-
çek hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için lütfen afla-
¤›daki linki t›klay›n›z.
Fizik laboratuar› tutum ölçe¤i

Tutum ölçekleri ile ilgili baz› yeni düflüncelerimi dene-
mek istedim ve doktora tezimde yeni bir tutum ölçe¤i
gelifltirmeyi planlad›m. Bu ölçe¤in mevcut tutum ölçek-
lerine göre baz› farkl›l›klar› vard›. Bu farkl›l›klar:
Tutum maddelerinde genel ifadelerin yan› s›ra özel ör-
nekler ve örnek olaylar ile ö¤rencilerin hareket ve kuv-
vet konusuna yönelik tutumlar› ölçülmek istendi.

Amaç:

Gelifltirilen tutum ölçekleri incelendi¤inde, genellikle
genel yarg›lardan bahsedilmektedir. Mesela; “Fizik ko-
nular›n› severim” ifadesi çok geneldir. Fizikle ilgili pek
çok konu vard›r, tutum maddesinde bunlardan hangile-
ri bahsedilmektedir. Ö¤renci fizikle ilgili her konuyu
sevmeyebilir veya seviyorum deyip asl›nda sevmeyebi-
lir. Bu tutum maddesi ile ö¤rencinin gerçekteki duygu-
lar›n› anlamak zordur. Bunun yerine daha özelleflmifl
bir tutum maddesi haz›rlanabilir. Mesela; “Hareketimi
s›n›rlayan nedenleri merak ederim (Mesela; bir cismi
nas›l daha kolay kald›rabilirim? Nas›l daha h›zl› koflabi-
lirim?). Burada genel bir ifade bir örnekle aç›klanm›flt›r.
Burada da asl›nda yar› genel bir tutum maddesi örne¤i
verildi. “Muzaffer bey, evinin çat›s›n› yeniletmek istiyor.
Bunun için eski kiremitlerin afla¤›, yenilerinin ise yuka-
r› ç›kar›lmas› gerekmektedir. Bunun için kald›raç, pa-
langa ve e¤ik düzlem gibi araçlar kullanarak bir düze-
nek kurmas›na yard›m etmek hofluma gider.” gibi bir
tutum maddesinde örnek bir durum verilerek, ö¤renci-
nin bu durum karfl›s›nda nas›l davranaca¤› ö¤renilmek
istenmektedir. Bu tutum maddesi ile ö¤rencinin verece-
¤i cevaplar daha gerçekçi olacakt›r. Bu tutum maddesi-
ne ö¤renci olumlu cevap verirse, ö¤renci fizikle ilgili
ö¤rendi¤i konular› günlük hayatta uygulamaya meyilli-
dir, olumsuz bir cevap verirse ö¤renci ya bu olayda fi-
zik kurallar›n› uygulayabilece¤ini bilemiyordur, ya da
bu konu ile ilgili fikir yürütmek istemiyordur ya da bu-
nun baflka sebepleri vard›r. Asl›nda tutum, gözlenebi-
len bir davran›fl de¤il, davran›fla haz›rlay›c› bir e¤ilim-
dir. Yani tutum gözle görülmez, fakat gözle görülebilen
baz› davran›fllara yol açt›¤›ndan bu davran›fllar›n göz-
lenmesi bu tutumun var oldu¤u öne sürülebilir. Bu se-
beple bu çal›flman›n amac›, ö¤rencilerin hareket ve kuv-
vet konusuna yönelik tutumlar›n› ö¤renmek ve bu tu-
tumlar› davran›fla dönüfltürüp dönüfltüremediklerini tes-
pit etmek.

Kaynak: http://www.bestoffrm.com/66183-tutum-ol-
ce¤i-gelifltirme.html.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutum Kavram›” konusunu
tekrar okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutum ‹le ‹lgili Tan›mlar”
konusunu tekrar okuyunuz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutumlarla ‹lgili Kavram-
lar” konusunu tekrar okuyunuz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutum Bileflenleri” konusu-
nu tekrar okuyunuz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutumlarla ‹lgili Kavram-
lar” konusunu tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutum De¤iflimi” konusu-
nu tekrar okuyunuz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutum De¤iflim Kuramlar›”
konusunu tekrar okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Tutars›zl›k Kuram›”
konusunu tekrar okuyunuz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutum Ölçekleri” konusu-
nu tekrar okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kna Edici ‹letiflim” konu-
sunu tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde 1

Tutum, kiflinin kendi iç dünyas› ile ilgili olarak, belirli
de¤er yarg›lar›na ve inançlar›na ba¤l› olarak ortaya ç›-
kan coflku ve tan›ma süreçleridir.

S›ra Sizde 2

Biliflsel bileflen tutum nesnesine iliflkin düflünce, bilgi
ve inançlardan oluflur. Do¤ru tutum gelifltirmede bilifl-
sel bilefleni kullanmak önemlidir.

S›ra Sizde 3

Bireyler tutum gelifltirirken d›fl dünya ile iliflki kurduk-
lar›ndan, etraflar›ndaki de¤ifliklikleri izlerler. Bu de¤i-
flimlerden yeni bilgiler elde ederler böylece daha önce-
ki inanç ve de¤erleri d›fl dünyaya uyum sa¤lamaya ça-
l›fl›r. Zamanla tutum de¤iflimine yol açar.

S›ra Sizde 4

‹kna edici iletiflim en çok pazarlama ve iletiflim, reklam
sektöründe kullan›l›r. Örne¤in bir mal› sat›n alma dav-
ran›fl›ndan vazgeçip bir markaya yönelebiliriz.

S›ra Sizde 5

Tutum de¤iflimine yol açabilecek iletiflim kaynaklar›na
örnek televizyon, gazete ve billboardlar, reklam pano-
lar› olabilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
kiflileraras› çekicilik ve yak›n iliflkilerin kayna¤›n› aç›klayabilecek;
toplumsal iliflkilerin yararlar›n› sayabilecek;
yaln›zl›k duygusunun ne oldu¤unu aç›klayabilecek;
kiflileraras› çekicili¤in etkenlerini aç›klayabilecek;
cinsiyet rolleri ve çekicilik konusundaki araflt›rma bulgular›n› bilecek;
cinsiyet rolleri-çekicilik iliflkisini aç›klayabilecek;
aflk türlerini bilecek;
yetiflkinlerdeki romantik ba¤lanmay› aç›klayabileceksiniz;
romantik aflka iliflkin öteki kuramsal yaklafl›mlar› bileceksiniz.

‹çindekiler

• Ba¤lanma
• Yak›nl›k
• Benzerlik
• Toplumsal iliflki

• Tan›fl›kl›k
• Fiziksel çekicilik
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• Aflk
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G‹R‹fi
Biyolojik bir varl›k olarak dünyaya gelen insano¤lu, kendisini insan yapan bütün
de¤erleri çevresinden ö¤renme yoluyla kazanmaktad›r. Nerede nas›l davranaca¤›-
n›, nelere sevinip nelere üzülece¤ini ya da sinirlenece¤ini, güzeli, adaleti, hakk›,
hukuku, görevi, sorumlulu¤u, neleri nas›l tüketece¤ini, ne zaman ne giyece¤ini...
Özcesi yaflam biçimini flekillendiren her fleyi ö¤rendiklerinin sonucu olarak biçim-
lenmektedir. Buna “toplumsallaflma” diyoruz. S›kça, kulland›¤›m›z ya da duydu¤u-
muz “insan toplumsal bir varl›kt›r” nitelemesi; insani özelliklerin sonradan kazan›l-
d›¤›n› ve yaflayabilmek için birbirimize gereksinimimiz oldu¤unu iflaret etmektedir.
Çocu¤un annesine, gencin ailesine ve arkadafllar›na, ailenin topluma gereksinimi
vard›r. Araflt›rmalar, insanlar›n uyku d›fl›ndaki yaflamlar›n›n dörtte üçünü baflkala-
r›yla birlikte geçirdiklerini göstermektedir. 

Zamanla nereden ya da nas›l edindi¤imizi unuttu¤umuz; ancak özü ö¤renme
olan bir sürecin sonunda, “kendimiz” olup ç›kar›z. Do¤al olarak ö¤rendiklerimiz
insan iliflkilerimizdeki tercihlerimizi de etkiliyor. Bu ünitede üzerinde duraca¤›m›z
“kiflileraras› sevgi ve çekicilik”, toplumsal bir varl›k olmam›z›n çok özel ve ilginç
bir boyutudur. ‹liflki kurma yönündeki temel insan e¤iliminin alt›nda nelerin ola-
bilece¤ini irdeleyece¤iz. Neden baz› insanlarla birlikte olmaktan mutluluk duyar-
ken, baz›lar›ndan uzak durmay› tercih ederiz? Yaln›zl›¤›n ne oldu¤una, “romantik
aflk” denilen duyguya iliflkin aç›klamalar› paylaflaca¤›z. 

K‹fi‹LER ARASI ÇEK‹Ç‹L‹K VE YAKIN ‹L‹fiK‹LER‹N 
TEMEL‹
Bir insan›n, baflka baz› insanlarla (herkesle de¤il) bir arada olmay› tercih etme e¤i-
limi; psikolojide “çekicilik” ya da “kiflileraras› çekicilik” olarak isimlendirilmek-
tedir. Daha basit söylersek; kiflileraras› çekicilik, bir kiflinin baflka bir kifliye yaklafl-
ma iste¤idir. Birisini tercih edip ona yaklaflmak istiyorsak; bunun nedeni o insan
hakk›nda olumlu duygu ve de¤erlendirmelere sahip olmam›zd›r. Günlük dilde
sevmek, hofllanmak, be¤enmek gibi farkl› sözcüklerle ifade edilmek istenen de çe-
kiciliktir. Sevgi ve çekicilik, insan›n toplumsal bir varl›k olmas› nedeniyle yaflanan
olgulard›r. Toplumsal iliflkiler insan›n geliflimiyle birlikte hem çeflit olarak artar,
hem de karmafl›klafl›r. 

Yak›n iliflkilerin ilk belirtileri bebeklik ça¤›nda ortaya ç›kar. Mary Ainsworth ve
arkadafllar›, bebeklerle onlara bak›m veren insanlar (genellikle ebeveyn, ya da be-

Kiflileraras› Çekicilik ve
Yak›n ‹liflkiler

Kiflileraras› çekicilik: Bir
kiflinin baflka bir kifliye
yaklaflma, bir arada olma
iste¤idir.



be¤in bak›c›s›) aras›ndaki yak›n iliflkiyi “ba¤lanma” terimi ile aç›klam›fllard›r. Bu bi-
lim insanlar›, küçük çocuklar ve anne - babalar› aras›nda üç ba¤lanma türü tan›m-
lam›fllard›r. Bunlar, 

1. Güvenli ba¤lanma: Ebeveyn genelde çocukla birlikte iken ve çocu¤un ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamada hevesli ise ortaya ç›kar. Güvenli ba¤lanma stiline sa-
hip bebeklerin ebeveynleri, çocuklar›n gereksinimlerine daha duyarl›d›rlar. 

2. Kaç›nan ba¤lanma: Ebeveyn genelde çocu¤un ihtiyaçlar›n› karfl›lamada
hevesli - içten de¤ilse, hatta reddedici ise ortaya ç›kar. Kaç›nan ba¤lanma
stiline sahip bebeklerin ebeveynleri ço¤unlukla bedensel temastan hofllan-
mayan, azarlay›c› ve reddedicidirler; çocuklar›n›n onlara özellikle gereksi-
nim duydu¤u anlarda geri çekilme e¤ilimi gösterirler. Bebekler bafllang›çta
bu ilgi eksikli¤ini protesto ederler, ama sonuçta bu ba¤lanmalar›n› yitirirler.

3. Kayg›l› / karars›z ba¤lanma: Bak›mdan sorumlu olan kifli kayg›l› oldu-
¤unda ve çocu¤un ihtiyaçlar›na karfl›l›k veremedi¤inde ortaya ç›kar. Kayg›-
l›/karars›z ba¤lanma stiline sahip bebeklerin ebeveynlerinin; ocuklar›n ge-
reksinimlerinden çok kendi gereksinimleriyle ilgilendikleri, kendi kayg›lar›-
na odakland›klar› ve bak›m sa¤lama konusunda ço¤unlukla tutars›z olduk-
lar› görülmüfltür. Bak›c› bazen vard›r ve karfl›l›k vermiyor olabilir, ama di¤er
zamanlarda yoktur ya da ilgisiz kalmaktad›r.

Çocu¤un ba¤lanmas›, hem do¤ufltan gelen biyolojik etkenler, hem de ö¤renme
ile aç›klanabilir. Biyolojik görüfl ba¤lanman›n çocuk için hayatta kalma de¤eri üze-
rinde durur. Çocuk ve ebeveynin birbirine olan belli davran›fllar› genetik olarak
programland›¤› için ba¤lanma olmaktad›r. 

Ba¤lanman›n iki temel ifllevi vard›r. Birincisi çocuk birilerine ba¤land›¤›nda gü-
vende oldu¤u duygusunu yaflar. Dikkat etmiflsinizdir; korktuklar›nda ya da rahat-
s›z olduklar›nda hep o kiflileri arar, onlara yönelirler. ‹kincisi, çocuklar ne yapacak-
lar›n› bilmedikleri yeni bir durumla karfl›laflt›klar›nda, ba¤land›klar› insanla göz te-
mas› kurarak ondan ald›¤› iflaretlere göre davranmaktad›rlar; dolay›s›yla ba¤lanma
çevrede ortaya ç›kan durumlara uyum göstermede etkili olmaktad›r. ‹flte çocukla
ebeveyn aras›nda kurulan bu karfl›l›kl› ba¤lanma, bebeklik ça¤lar›nda ortaya ç›kar
ve tüm hayat boyunca devam eder.

Ba¤lanma ile çocuklar hangi ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor olabilir

TOPLUMSAL ‹L‹fiK‹LER‹N YARARLARI
‹nsan iliflkilerinin sa¤lad›¤› yararlar›n neler olabilece¤i konusunda birçok insan ka-
fa yormufltur. Weis (1974), toplumsal iliflkilerin insana sa¤lad›¤› getirileri-yararlar›,
befl grup alt›nda toplam›flt›r:

• Bebeklik y›llar›nda yaflanan ba¤lanma, bebe¤in en s›k gördü¤ü-birlikte ol-
du¤u insanlarla (bunlar genellikle ebeveynlerdir) aras›nda geliflen duygusal
ba¤d›r. Ba¤lanma, bebe¤in güvenlik duygusu ve çevreyi tan›mas› bak›m›n-
dan önemlidir.

• Toplumsal kaynaflma-bütünleflme: Yak›n çevremizdeki insanlarla benzer
duygu ve tutumlara sahip oldu¤umuz duygusudur. Bu toplumsal yaflam›n
bir ön-kofluludur. Bize, bir toplulu¤a ait olma duygusu verir; onlarla iliflki
kurmam›z› sa¤lar. Bu duygu daha çok arkadafl gruplar›, benzer inanc› pay-
laflan insanlar ya da konu-komfluyla iliflki kurmam›za temel olmaktad›r.

• De¤er do¤rulamas›: Biz kendimizi hep baflkalar›n›n gözüyle görürüz. Ken-
di de¤erimizi çevremizdekilerin sözlü ya da sözsüz iletilerini esas alarak be-
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lirleriz. De¤er do¤rulamas›, çevremizdeki insanlar›n takdirlerini ald›¤›m›zda,
yetenekli ya da de¤erli oldu¤umuz duygusunu hissetti¤imizde ortaya ç›kar. 

• Güven duygusu: ‹htiyac›m›z oldu¤unda yard›m›m›za koflacak birilerinin
olaca¤›ndan emin oldu¤umuzda yaflanan bir duygudur. Bu duygu nedeniy-
le çevremizde hep akraba ya da hemflehrilerimiz olsun isteriz. Yard›m ge-
rekti¤inde önce onlara baflvururuz. Hemflehri olsun çamurdan olsun”

• Rehberlik: Bir konuda ak›l dan›flmaya, yol-yordam sormaya ihtiyac›m›z ol-
du¤unda, bunu sa¤layabilecek nitelikte insanlar›n olmas›n›n verdi¤i güven
duygusu.

• Bak›m f›rsat›: ‹htiyac› olan birilerine bak›m verdi¤imizde-destek oldu¤u-
muzda sa¤lad›¤›m›z doyuma ba¤l› olarak hissettiklerimizdir. Birisine hangi
nedenle olursa olsun; isteyerek yard›mda bulunma, bize önemli birisi oldu-
¤umuz duygusunu yaflat›r.

Yukar›da say›lan yararlara daha baflkalar› da eklenebilir tabi. Bu konuda flunu
söylemek mümkündür: Toplumsal deste¤in pek çok türü vard›r; ancak bunlar›n
hiçbirisi, insan›n ihtiyaçlar›n› tamam›n› tek bafl›na karfl›layamaz. Öte yanda top-
lumsal iliflkilerimiz yeterli ve kaliteli olmad›¤›nda da, insan olarak yaln›zl›k duygu-
su yaflar›z. 

Çevrenizde hasta ya da yafll› insanlara isteyerek hatta severek bak›m veren insanlar var m›?
Bunlarla konuflun; verdikleri hizmetle ilgili ne tür duygular yaflad›klar›n› ö¤renin

YALNIZLIK DUYGUSU
Bir tan›m vermek gerekirse yaln›zl›k duygusu; toplumsal iliflkilerimizin önem ver-
di¤imiz bir yan›n›n eksik olmas› durumunda hissedilen öznel rahats›zl›kt›r. ‹liflkile-
rimiz yeterince doyurucu olmad›¤›nda ya da say› olarak yetersiz (örne¤in yeterin-
ce arkadafl›n olmamas›) olmas› nedeniyle yaln›zl›k yaflayabiliriz. “Yaln›zl›k” ve
“yaln›z olma” farkl› fleylerdir. Yaln›zl›k insan›n içinde olur ve d›flar›dan pek görül-
mez. Ama yaln›z olma, insanlardan ayr› olma ya da uzak durma anlam›na gelen
nesnel-gözlenebilir bir durumdur. 

Yaln›zl›¤›n nedenleri aras›nda bir kente tafl›nma, okul için evden ayr›lma, önem-
li bir iliflkiyi bitirmek durumunda kalma (örne¤in sevgiliden ayr›lma), hastaneye ya
da hasta yata¤›na ba¤›ml› duruma düflme say›labilir. Yaln›zl›¤›n kiflisel özelliklerle
de iliflkisi vard›r. Örne¤in depresyon, alkol ve uyuflturucu kullan›m›, okul baflar›-
s›zl›¤›, ölüm korkusu kiflisel yaln›zl›k nedenlerine örnek olarak verilebilir. Ancak
yaflamlar›yla ilgili olarak yukar›da örneklenen de¤ifliklikler olmadan da yaln›zl›k
yaflayan insanlar vard›r. Bu “kronik yaln›zl›kt›r”.

Yaln›zl›¤›, “duygusal” ve “toplumsal” yaln›zl›k olarak ay›ranlar da var. Duygu-
sal yaln›zl›k, ba¤lan›lan bir yak›n›n yoklu¤u nedeniyle yaflanmaktad›r. Sözgelimi
ebeveynlerin çocuklar›ndan, yetiflkin birisinin eflinden ya da sevgililerin birbirin-
den herhangi bir nedenle ayr› kald›klar›nda yaflad›klar› yaln›zl›k duygusal yaln›z-
l›kt›r. Toplumsal yaln›zl›k ise toplumla kaynaflma-bütünleflme, bir gruba ait olma
duygusu eksik oldu¤unda yaflan›r. Bir kifli bu yaln›zl›k türlerinin ikisini birlikte ya-
flayabilece¤i gibi tek birini de yaflayabilir. 

Yaln›zl›k Riski Olanlar
fiöyle bir soru akla gelebilir: Kimler yaln›zl›k riski alt›ndad›r? Hemen belirtmek ge-
rekir ki, hiç kimsenin ya da hiçbir toplumsal kesimin yaln›zl›¤a karfl› ba¤›fl›kl›¤›
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yoktur. Ancak bu konuda yap›lan araflt›rmalar, kimi insanlar›n yaln›zl›k yaflama ris-
kinin daha fazla oldu¤unu göstermifltir. Sözgelimi boflanm›fl ana baban›n çocu¤u
olarak büyüyenlerde, güven duygusu düflük, afl›r› utangaç olanlarda yaln›zl›k du-
rumu daha yayg›n görülmektedir. Evli olanlar, bekâr ya da evlenmeksizin birlikte
yaflayanlardan daha az yaln›zl›k yaflamaktad›rlar. Ancak evli ama yeterince arkadafl
ve tan›d›¤› olmayanlar›n yaln›zl›k yaflama olas›l›¤› yüksektir. Yine yaln›zl›k, yoksul-
lar aras›nda zenginlere k›yasla daha çok yaflanmaktad›r. Yaln›zl›k yaflla da iliflkili-
dir. Toplumdaki yayg›n kal›p yarg›n›n tersine; yaln›zl›¤›n, ergen ve genç yetiflkin-
lerde en yüksek, yafll›lar aras›nda ise en düflük oldu¤u saptanm›flt›r. Kapsaml› bir
çal›flmada 18 yafl alt›ndakilerin dörtte üçünden fazlas› (%79’u), bazen ya da s›kça
yaln›z olduklar›n› belirtilmifllerdir. 45-54 yafllar› aras›nda bu oran %53,55 ve üzeri
yafllarda ise %37 olarak bulunmufltur.

Yaln›zl›k insan›n bir zay›fl›k belirtisi olarak görülebilir mi? Ya da insano¤lunun,
yaln›zl›¤›n verdi¤i mutsuzluktan kaç›nmas› mümkün müdür? Yaln›zl›k bireyin top-
lumsal bir varl›k olmas› nedeniyle uzak durmam›z gereken insani bir ihtiyaca ifla-
ret etmektedir. Bu ihtiyac›m›z› giderecek olanak ya da yetenekler bak›m›ndan her-
kesin eflit olmas› elbette söz konusu olamaz. Ama sosyal devlet olman›n temel flar-
t›; toplumsal yaflam›n dolay›s›yla bireyin mutlulu¤udur. Zengin ve sa¤l›kl› bir top-
lumsal yaflam için, vatandafllar›n›n insanca yaflayacak olanaklara sahip k›l›nmas›n›,
insani gereksinimlerini karfl›layacak iliflki ortamlar›n›n yarat›lmas›n›; herkesten çok
devletin bir sorumlulu¤u olarak görmek gerekir. 

K‹fi‹LERARASI ÇEK‹C‹L‹⁄‹N ETKENLER‹
Niçin baz› insanlar› severken baz›lar›n› sevmez hatta yüzünü görmek istemeyiz?
Kimi ya da kimleri arkadafl olarak seçmemizi belirleyen nedir? Bu sorular›n yan›t›
olarak bir ç›rp›da akl›m›z gelenler: Bize yard›m eden, seven, olumlu de¤erlendi-
ren, iliflki kurmadan kar sa¤lad›¤›m›z vb. Afla¤›da bu sorular›n araflt›rmalara daya-
l› yan›tlar› verilmifltir. Araflt›rma sonuçlar›na göre sevgi ve çekicili¤in dört önemli
belirleyicisi vard›r: Fiziksel yak›nl›k, tan›fl›kl›k, benzerlik ve kiflisel özelliklerdir. 

Fiziksel Yak›nl›k
‹nsanlar›n arkadafl olma olas›l›klar›n›n temel bir belirleyicisi, birbirinden ne kadar
uzakta yaflad›klar›d›r. Farkl› kentlerde ya da ayn› kentin farkl› semtlerinde yaflayan-
lar›n; ayn› mahallede yaflayanlara, ayn› mahallede yaflayanlar›n ayn› apartmanda
yaflayanlara oranla arkadafl olmalar› daha zay›f bir olas›l›kt›r. Hatta ayn› apartma-
n›n ayn› kat›ndakilerde bile; kap› komflusu olanlar, iki kap› ötedekilerden önce
gelmektedir. Dolay›s›yla uzakl›k, arkadafll›kta önemli bir etmendir. 

Yak›n olman›n iliflki kurmada sa¤lad›¤› üstünlükler flöyle s›ralanabilir: Bir kere
yak›nl›k demek kolay ulafl›labilmek anlam›na gelir. Yak›nl›k iliflki kuran insanlar
aras›ndaki etkileflimin ödül-bedel dengesini de etkilemektedir. Toplumsal de¤iflim
kuram›na göre; sözgelimi bir komfluyla sohbet ederken ya da bir bilgi sorarken
ödedi¤imiz bedel fazla bir fley de¤ildir: K›sa bir hal hat›r sorma, bir-iki tümce ve
bunun için harcanan birkaç dakikad›r bedel ve ö¤rendiklerimizin karfl›l›¤› olarak
hiç de pahal› de¤ildir. Dolay›s›yla yak›nl›k ödül-bedel dengesi bak›m›ndan karl› ol-
maktad›r. Tersine uzak mesafeler aras›ndaki iliflki zaman, planlama ve para gerek-
tirir. “Gözden uzak olan gönülden de uzak olur” deyifli, ulafl›labilirli¤in iliflki s›kl›-
¤› ve sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan önemli oldu¤unu göstermektedir. 
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Tan›fl›kl›k
Yak›n›m›zda yaflayan ya da birlikte çal›flt›¤›m›z insanlar› tan›r›z ve bu tan›fl›kl›k ki-
flileraras› çekicili¤i art›rabilir. Deneysel araflt›rmalar; s›k gördü¤ümüz insanlar› da-
ha çok sevdi¤imizi göstermifltir. S›k görme sevgiyi art›rmaktad›r. Acaba bu durum
nas›l aç›klanabilir? Kimi psikologlar; insanlarda yabanc›-tan›d›k olmayan fleylerin
tehlikeli olabilece¤i korkusunun oldu¤unu ileri sürmektedirler. Tersine tan›d›k-bil-
dik fleyler insana bir rahatl›k duygusu verir. Yine s›k görmenin tan›may› sa¤lad›¤›-
na ve iyi tan›man›n sevmeyi kolaylaflt›rd›¤›na iflaret edenler vard›r. Bir baflka ne-
den, s›k gördü¤ümüz insanlar›n bize benzer oldu¤unu varsayar öyle alg›lar›z di-
yenler vard›r.

Tan›fl›kl›¤›n yak›nl›k sa¤lamadaki etkisi baz› koflullara ba¤l›d›r. S›k gördü¤ü-
müz her insan› mutlaka severiz diye bir fleyi iddia etmek yanl›fl olur. Görme s›kl›-
¤›n›n sevgiyi art›rmas›; bafllang›çta olumlu ya da yans›z olarak alg›lanan insanlar
için daha çok geçerlidir. Buna karfl›l›k genellikle ilk görüflte olumsuz izlenim edi-
nilen insanlar için bunun geçerli¤i düflük olacakt›r. ‹ki insan›n ilgi, ihtiyaç ve kifli-
lik özellikleri farkl› ise; bunlar›n birbirini görme s›kl›¤› artt›¤›nda; aralar›ndaki ça-
t›flma dolay›s›yla sevgi azalacakt›r. Benzer bir durum; s›k görme b›kk›nl›¤›na da
neden oldu¤u için sevgi azalmas›n› getirebilir.

Benzerlik
Çekicili¤i etkileyen bir di¤er durum benzerliktir. Tutum, düflünce, ilgi, de¤er vb.
bak›mdan kendimize benzeyen insanlar› sevme olas›l›¤› yüksektir. Bu tencere “yu-
varlanm›fl kapa¤›n› bulmufl” özdeyifliyle anlat›lan bir durumdur. Benzerlik kavra-
m›, etnik, din, siyaset, toplumsal s›n›f, e¤itim, yafl vb. özellikleri de kapsamaktad›r.
Araflt›rmalar ço¤umuzun yaflad›¤› ya da tan›k oldu¤u flu durumu do¤rulamaktad›r.
Okul ça¤lar›nda baflar›s›z, sald›rgan e¤ilimli ya da çekingen olan çocuklar›n genel-
likle birlikte olduklar›n› göstermifltir. Yine buna iliflkin hofl bir özdeyifl var dilimiz-
de: “Bana arkadafl›n› söyle, sana kim oldu¤unu söyleyeyim”. K›z-erkek arkadafll›k-
lar›n› inceleyen bir çal›flma¸ birlikte “duygusal iliflki yaflayanlar›n” hem tutum ve
de¤erler bak›m›ndan, hem de yafl, zekâ, boy uzunlu¤u, fiziksel çekicilik gibi özel-
likler bak›m›ndan benzer olduklar›n› göstermifltir. 

Yukar›daki ba¤lamda eflleflen insanlar›n ille de her bak›mdan ayn› olmalar› ge-
rekmez tabi. Farkl› ›rk ve özelliklere sahip insanlar yeterince birbirlerini tan›d›kla-
r›nda; pekâlâ benzerlik engellerini aflarak ya da benzer yanlar›n› bularak birlikte
olabilmektedirler.

Acaba benzerlik çekicili¤i neden etkilemektedir? Bunun bir nedeni bize benze-
yen, bizim görüfl, de¤er ve tutumlar›m›z› paylaflan insanlar; bizdeki bu de¤erlerin
do¤ru oldu¤u konusundaki güvenimizi art›rmaktad›r. Yani kendimizden hoflnut
kalmam›z› desteklemektedirler. Pek çok insan›n; “ben elefltiriye aç›¤›m” derken,
benimsedi¤i görüflün tersini ileri sürenlere karfl› nas›l sertleflti¤ine hatta kabalaflt›-
¤›na ço¤umuz tan›k olmufluzdur. Öte yanda temel konularda farkl› düflündü¤ü-
müz insanlar› psikolojik aç›dan da rahats›z edici buluruz. Bu anlafl›l›r bir durum-
dur: Bizimle ayn› düflünenleri sevmek, farkl› düflünenleri ise sevmemek; asl›nda
tutarl› bir davran›fl örne¤idir. Kald› ki toplumsal be¤enilme nedeniyle de kültür, tu-
tum, de¤er, etnik köken vb. bak›mlardan bize benzeyen insanlarla birlikte olmay›
ye¤lemekteyiz. Büyük kentlerde kurulan il, ilçe hatta köy dernekleri özünde yuka-
r›da sayd›¤›m›z özellikler aç›s›ndan benzeyen insanlar›n birlikte olma isteklerinin
bir göstergesidir. 

936.  Ünite  -  K ifl i leraras›  Çekic i l ik  ve  Yak›n ‹ l iflk i ler



Benzerlik genellikle sevgi ve birlikteli¤e yol açmakla beraber, bunun istisnala-
r› da vard›r. Biz bazen bize benzeyen birisi kötü durumlara düflmüflse; o kötülük-
lerin bizim de bafl›m›za gelebilece¤ini düflünerek ondan uzak dururuz. Bazen de
“farkl›l›k zenginliktir” anlay›fl› nedeniyle bize benzeyenlerden uzak dururuz. Fark-
l› insanlar birbirlerinin eksikliklerini tamamlar. Farkl› bilgi ve becerilere sahip in-
sanlarla birlikte olmak; baflar›l› olunabilecek alanlar›n çeflitlenmesi-genifllemesi an-
lam›na gelir. 

Olumlu Kiflisel Özellikler
Neden A kiflisini bir baflkas›ndan daha çok severiz? Neden baz› insanlar siyah göz-
lere, baz›lar› yeflile bay›l›rlar. Kimimiz için nefleli olmak önemliyken; bunu çocuk-
luk, hafiflik olarak görenler de var. Be¤eniler bazen kültürel özellik tafl›maktad›r.
Sözgelimi, güzel kad›n olmay› ince olmakla efl tutan toplumlar oldu¤u gibi; kad›-
n›n tombulcas›n›n makbul görüldü¤ü toplumlar da var. Hem bu be¤eniler zaman
içerisinde de¤iflmektedir de... Kiflileraras› çekicili¤i sa¤layan kiflisel özelliklerin ne-
ler oldu¤u konusunda yap›lan araflt›rmalar iki özelli¤e iflaret etmektedir. Bunlar
“cana yak›nl›k” ve “yetenektir”. 

• Cana yak›nl›k: Bir kimse çevresine sevecen davrand›¤›nda, olumlu de¤er-
lendirmelerde bulunduklar›nda cana yak›n olarak de¤erlendirilmektedirler.
Sevenler-sevgi dolu olanlar daha çok seviliyor. Cana yak›n insanlar›n çevre-
lerine yayd›¤› pozitif enerji; onlar›n sözlerinde kendini gösterebildi¤i gibi,
sözsüz davran›fllar› da yans›maktad›r.

• Yetenek: Genellikle becerikli, çal›flkan ya da zeki insanlar çevrelerinde se-
vilip say›l›rlar. Sözgelimi siz; dersleriniz aras›nda iyi-anlafl›l›r yazan ve konu-
flan hocalar›n›z› muhtemelen daha çok seviyorsunuzdur. Seçimler, konfe-
ranslar ya da televizyonlardaki tart›flma programlar›nda, düflüncesini söze
dökemeyen, ne dedi¤i anlafl›lmayan, m›zm›z insanlar› dinlemekten s›k›l›r
hatta onlara sinirleniriz. Ancak bu yetenekli-baflar›l› olman›n da bir s›n›r›
vard›r. ‹nsanlar karfl›lar›nda hiç hata yapmayan makineler de istemiyor. Kar-
fl›m›zdakini “insanilefltirdi¤i” için olsa gerek; arada bir küçük hatalar yap-
mak, sevgiyi olumlu etkilemektedir. 

Fiziksel Özellikler
Günlük dilde “d›fl görünüme aldanma” deyimini çok s›k kullan›r›z ama ilk karfl›lafl-
t›¤›m›z insanlar› da hep d›fl-fiziksel görünümlerini esas alarak de¤erlendiririz. Çe-
kicili¤in temel belirleyicilerinden birisi de fiziksel görünüfltür. Afla¤›da insanlar› d›fl
görünümleriyle güzel ya da yak›fl›kl› olarak nas›l de¤erlendirdi¤imize iliflkin bilgi-
ler verilmifltir.

Öteki her fley eflit oldu¤unda, fiziksel olarak çekici buldu¤umuz insanlara daha
bir yak›nl›k duyar ve severiz. Bunun bir nedeni, çekici insanlar›n öteki özellikleri-
nin de iyi olaca¤› kal›p yarg›s›d›r. “‹çinin güzelli¤i yüzüne vurmufl” deyimi; fiziksel
çekicili¤in, olumlu özelliklerle birlikte bulundu¤u kal›p yarg›s›n›n bir ifadesidir.
Çekici insanlar çevrelerinde daha popülerdirler; onlara daha özenli davran›r›z. On-
lar›n baflkalar›ndan yard›m alma, baflkalar› taraf›ndan kabul edilme ya da bir ifl için
önerilme olas›l›klar› daha yüksektir. Üniversite ö¤rencileri üzerinde yap›lan bir ça-
l›flmada ö¤renciler çekici k›zlar› “yumuflak”, “afl›k olunabilir”, “zeki” gibi ifadelerle
nitelemifllerdir. ‹ster erkek, ister kad›n olsun; kilolu olanlar genel olarak daha az
çekici bulunmaktad›rlar. 
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Ancak belirtmek gerekir ki kulak kenarlar›na 3-5 delik açman›n; saçlar› rengâ-
renk boyama ya da s›f›ra vurdurman›n; vücudu ortaya ç›karan ya da dökümlü giy-
siler giymenin, kilolu, bal›ketinde olma ya da inceli¤in, insan› daha çekici mi, yok-
sa itici mi yapaca¤›n›n evrensel kurallar› yoktur. 

Güzel ya da yak›fl›kl› olma: Hepimiz fiziksel olarak daha çekici insanlar› sev-
gili olarak seçmek ya da onlarla evlenmek isteriz. ‹stemeye isteriz de herkes um-
du¤unu bulamaz ve sonuçta ortaya ç›kan tablo; genellikle ayn› çekicilik düzeyin-
deki insanlar›n eflleflmesi olmaktad›r. Böylece “Davul dengi dengine vurmakta”,
“Tencere yuvarlan›p kapa¤›n› bulmaktad›r”.Ancak kad›n ve erke¤in çekici olma-
s›nda fiziksel görünüm kadar etkili baflka faktörler de var. Bunlardan birisi “top-
lumsal cinsiyet”tir. 

C‹NS‹YET ROLLER‹ VE ÇEK‹C‹L‹K 
Cinsiyet rolleri ve çekicili¤e iliflkin araflt›rmalarda, toplumsal cinsiyetlerine uygun
rolleri yerine getiren ve getirmeyen kiflilerin ne ölçüde çekici alg›land›klar› ince-
lenmifltir. Cinsiyet, kad›nla erke¤in anatomi ve üreme ile ilgili ifllevlerine göre ya-
p›lan ayr›md›r. ‹nsan›n davran›fllar›na ba¤l› ayr›m ise “toplumsal cinsiyet” (gender)
olarak ifade edilmektedir. Çekicilik, bir insan›n cinsiyet olarak kad›n m› erkek mi
oldu¤unda çok; toplumsal rollerini yerine getirirken kad›ns› bir izlenim mi, yoksa
erkeksi bir izlenim mi verdiklerine ba¤l›d›r. 

Biz birisini de¤erlendirirken; kad›nlarda kad›nl›¤›, erkeklerde de erkekli¤i be-
lirleyen toplumsal rollerin ne ölçüde yerine getirildi¤ine bakar›z. Belirli özellikle-
rin sadece kad›nlara ya da sadece erkeklere ait oldu¤unu varsayar›z. Sözgelimi ka-
d›nlardan baflkalar›yla ilgilenme, duygular›n› ifade etme, aileye yönelik olma gibi
davran›fllar beklenirken; erkeklerin bask›n, ba¤›ms›z, ifle yönelik olmalar› beklenir.
Dolay›s›yla çekicilik alg›s› da bu yönde ifllemektedir. 

Çekicilik alg›layan›n bak›fl›na ba¤l› bir kavram olsa da; araflt›rmalarda ortaya ç›-
kan genel sonuçlar flunlard›r. 

• Fiziksel özelliklerden çok cinsiyete uygun rollerin karfl› cins taraf›ndan çeki-
ci alg›land›¤›n› göstermektedir. Yani kad›nlar kad›ns›, erkekler erkeksi ol-
duklar›nda daha çekici olmaktad›rlar. Tersinden söylersek; insanlar erkeksi
kad›nlarla, kad›ns› erkekleri çekici olarak alg›lamamaktad›rlar. Dahas›, ka-
d›ns› olarak alg›lanan erkekler, hem kad›nlar hem de erkekler taraf›ndan
hofllan›lmayan kifliler fleklinde tan›mlanmaktad›r. 

• Belirli görevlerde güçsüz-yetersiz olarak alg›lanan kad›nlar›n, güçlü-yeterli
görünen kad›nlardan daha kad›ns› ve çekici alg›land›¤›; buna karfl›l›k sert,
so¤uk, zeki fleklindeki özelliklerle tan›mlanan erkeklerin, bu özelliklere da-
ha az sahip olan erkeklerden daha çekici alg›land›klar› belirlenmifltir. 

• Kad›nlar›n bir yanda olabildi¤ince çekici olmalar› teflvik edilirken, öte yan-
da biliflsel yeteneklerini fazla kullanmamalar›, güçlü ve sert özelliklere, sa-
hip olmamalar› tercih edilmektedir. Bunun anlam›; ba¤›ml›, boyun e¤en,
baflkalar›n›n fikrine baflvuran, çaresiz görünen kad›nlar bu özellikleri göster-
meyenlerden daha çekici alg›lanmaktad›r. Yap›lan bir araflt›rmada; ayn› ka-
d›n denek (fiziki görünümü ve bulundu¤u ortam ayn› iken) patlayan araba
lasti¤ini de¤ifltirirken iki farkl› tutum izlemifltir. Birinde güçsüz - çaresiz ne
yapaca¤›n› bilmez; di¤erinde ise kimseden yard›m istemeden lasti¤i de¤iflti-
ren konumunda olmufltur. Güçsüz çaresiz durumdayken, daha fazla yard›m
alm›fl ve çekici bulunmufltur. Bunun nedeni, yetersizlik ve güçsüzlük birer
kad›ns› özellik olarak görüldü¤ü için kad›n› çekici alg›lanm›flt›r. Erkeklerde
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ise durum bunun tam tersidir, ba¤›ms›z, güçlü, at›lgan, sert özelliklere sahip
olan erkekler bu özellikleri tafl›mayanlardan daha çekici alg›lanmaktad›r.

• Kimi araflt›rmalarda ise yap›lan iflin ya da meslekteki baflar›n›n; çekici olarak
alg›lanmada etkili olup olmad›¤› sorgulanm›flt›r. Sekreter, hemflire, tezgâhtar
gibi yard›mc› görevlerde çal›flan kad›nlar çekici olarak alg›lan›rken, erkeksi
olarak tan›mlanm›fl yöneticilik, iflletmecilik türü görevlerde baflar›l› olan ka-
d›nlar›n daha az kad›ns› ve çekici alg›land›klar› görülmüfltür. Yöneticilik ko-
numunun kad›n›n alg›lanan fiziksel çekicili¤ini azaltt›¤›; buna karfl›l›k yöne-
ticilik d›fl›ndaki bir iflin kad›n›n alg›lanan çekicili¤ini artt›rd›¤› ortaya konul-
mufltur. Bu bulgular, özellikle erkeklere uygun oldu¤u düflünülen meslek-
lerde baflar›l› olan kad›nlar›n, toplumsal cinsiyetlerine uygun olmayan bir
rol içinde görüldü¤ünü, dolay›s›yla çekici olarak alg›lanmad›klar›n› göster-
mektedir. Erkekler için de durum ayn›d›r. Erkeksi olarak alg›lanan görevler-
de bulunanlar ile erkeksi davran›fl gösterenler daha çekici olarak alg›lan-
maktad›rlar. Bir baflka flekilde söylersek; kad›nlara uygun oldu¤u düflünülen
ifllerde çal›flan erkekler olumlu alg›lanmazken, erkeksi görev oldu¤u düflü-
nülen performans, güç, otorite gerektiren ya da üst düzey yöneticilik türü
görevlerde baflar›l› erkekler, erkeksi ve çekici olarak de¤erlendirilmektedir. 

• Baz› insanlar kad›ns› ve erkeksi cinsiyet rollerine iliflkin özelliklerin her iki-
sine de sahiptirler veya baz› erkekler kad›ns›, baz› kad›nlar da erkeksi cin-
siyet rollerine yönelebilirler. Eflcinsel olarak tan›mlanan bu insanlar hem ka-
d›nlar, hem de erkekler taraf›ndan çekici alg›lanmamaktad›rlar. Bu da kifli-
lerin çekici olarak alg›lanmalar› için toplumsal cinsiyetlerine uygun davran-
malar› gerekti¤ini göstermektedir. 

• Efl seçimi: kiflilerin arkadafll›k ve aflk tercihleri incelendi¤inde; erkekler fizik-
sel olarak çekici, iyi giyinen ve kad›nl›k rollerine uygun kad›nlar› hem daha
çekici bulmakta, hem de arkadafl ya da sevgili olarak tercih etmektedirler.
Kad›nlar›n ise mali durumu iyi olan, ekonomik, toplumsal aç›dan güçlü er-
kekleri di¤erlerinden daha çekici bulduklar› saptanm›flt›r.

• Evlilik tercihlerine gelince; kad›nlar fiziksel görünümü çok iyi olmayan, ama
iyi bir gelire ve yüksek e¤itime sahip olan erkeklerle evlenmeyi ye¤lemek-
tedirler. Erkekler ise ifl olarak kendinden daha düflük konumda olan, yani
kazanc› ve e¤itim düzeyi kendinden düflük olan kad›nlarla evlenmeyi tercih
etmektedirler.

• Son olarak flu noktan›n alt›n› çizmekte yarar vard›r: Konuyla ilgili araflt›rma-
c›lar; kiflilerin esas olarak kad›n - erkek ayr›mc›l›¤› yapmad›¤›, ancak kiflisel
tercihleri söz konusu oldu¤unda, yukar›da örneklendi¤i flekilde kad›ns› er-
keksi niteliklere dikkat ettikleri görüflünde birleflmektedirler. Sözün özü, çe-
kicili¤e iliflkin alg›larda ya da tercihlerde, cinsiyet rollerine iliflkin beklenti-
lere uygun tutum ve davran›fl içinde olma etkili olmaktad›r. 

ÇEK‹C‹L‹KLE ‹LG‹L‹ ARAfiTIRMA BULGULARI
Farkl› araflt›rmac›lar taraf›ndan yap›lan araflt›rmalarda çekicilikle ilgili pek çok bul-
guya ulafl›lm›flt›r http://www.turkrock.com/ftopic81285.html.

• Evlilik düflünüldü¤ünde; fiziksel çekicilik, flört dönemindeki çekicilik kadar
önem arz etmektedir. 

• Fiziksel çekicilik insanlara soruldu¤unda ‘’bizim için karfl›m›zdakinin duyar-
l›, s›cak, sevecen, entelektüel olmas› en önem verdi¤imiz özelli¤idir’’ yan›t›-
n› vermifller. Fakat araflt›rmalara göre ‘’kiflileraras› çekicilik ve cinsel çekici-
likte ana belirleyici fiziksel çekiciliktir”.
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• Kültürler aras› çal›flmalar evrensel olarak insanlar›n fiziksel çekicili¤e önem
verdi¤ini göstermektedir. Buna karfl›n hangi özelliklerin ve neyin bireyi çe-
kici yapt›¤› konusunda kültürler aras› farkl›l›klar bulunmaktad›r. 

• ‹nsanlar yüzlerinde bir gülümseme oldu¤u zaman daha çekici alg›lanmakta-
d›rlar.

• Cinsiyet rolüne iliflkin beklentiler alg›lanan çekicilik üzerinde etkili bir fak-
tördür. Örne¤in, giriflken, rahat davranan, kendini ifade etmede güçlü¤ü ol-
mayan dominant erkekler; pasif olanlardan daha çekici alg›lanmaktad›r. 
“Kad›nl›¤›n› ön plana ç›karan kad›nlar genellikle “maço erkekler” taraf›ndan
daha çekici alg›lanmaktad›rlar. Ancak genelde erkekler; baflat olma, girifl-
kenlik, rahat davranma gibi özellikleri kad›nlar›n çekicili¤ini de¤erlendirir-
ken pek fazla dikkate almamaktad›rlar.

• Kiflililerin isimleri fiziksel çekicili¤in alg›lanmas›nda bir etkiye sahiptir. Ör-
ne¤in Tahir, Zübeyir, Recep, Zehra, Kezban gibi isimlerin sahipleri; Orkun,
Meltem, Can gibi isimlerin sahiplerinden daha çekici alg›lanmaktad›r. 

• 1980’lerde yap›lan bir çal›flma, erkeklerin uzun süreli iliflkiye girmeyi planla-
d›klar› kad›nlarda daha çok fiziksel bir tak›m özellikler arad›klar›n›; buna kar-
fl›n kad›nlar›n ise daha çok dürüstlük, at›lganl›k özelliklerine sahip, ideal sa-
hibi olan, ne istedi¤ini bilen erkekleri tercih ettiklerini ortaya koymufltur. 

• Erke¤in ‘’genç kad›n’’a olan ilgisi evrenseldir. Endüstri ve endüstri-öncesi
toplumlarda ve hatta yaz›-öncesi toplumlarda dahi bu etki gözlenmektedir. 

• ‹nsanlar çekicilik aç›s›ndan kendilerine benzer insanlarla romantik iliflkilere
girmektedirler. Hatta insanlar romantik iliflkiye girdikleri insanlar›n vücut
a¤›rl›klar› ile de benzerlik göstermektedir. 

• ‹nsanlar kendileriyle benzer tutumlara sahip olanlar taraf›ndan daha çekici
alg›lanmaktad›rlar. 

• “Z›tlar›n birbirini çekmesi konusunda cinsiyet farkl›l›klar› da bulunmaktad›r.
Kad›nlar yeni tan›flt›klar› kiflilere olan iliflkilerinde tutumlardaki benzerli¤e
erkeklerden daha fazla önem vermektedirler. Erkekler yine yeni tan›flt›klar›
kiflilerin fiziksel çekicili¤ine daha fazla a¤›rl›k verme e¤ilimdedirler’’

AfiK VE TÜRLER‹
Eskiden romanlar›n, fliir ve flark›lar›n konusu olan aflk, flimdilerde bilim için de çe-
kici bir araflt›rma konusu olmufltur. Bu konuyla ilgili bilgi ve bulgu birikiminden
ne yaz›k ki pek ço¤u ABD’yle ilgili- önemli olanlar afla¤›da özetlenmifltir.

ABD’de yap›lan araflt›rmalarda; ço¤u kimse evlilik için aflk›n gerekli oldu¤una
inanmaktad›r. Bu inanç zaman içerisinde özellikle kad›nlarda büyük art›fl göster-
mifltir. 1967 y›l›nda üniversite ö¤rencileri üzerinde yap›lan araflt›rmada; deneklere,
âfl›k olmadan evlenip evlenmeyecekleri sorulmufltur. Erkeklerin yaklafl›k üçte ikisi
(%64,6) “hay›r” yan›t›n› verirken, ço¤u kad›n “karars›z” oldu¤unu belirtmifl ve her
dört kad›ndan sadece biri “hay›r” “evlenmem” yan›t› vermifltir. Ayn› araflt›rma 1976
y›l›nda tekrarland›¤›nda; bu kez erkeklerin beflte dördünden fazlas› (%86,2), ka-
d›nlar›n ise %80’i “hay›r” yan›t› vermifltir. 1986 y›l›ndaki tekrar›nda ise oranlar s›ra-
s›yla %85,6 ile %84,9 olmufltur.

Bugün ABD’de insanlar›n ço¤u aflks›z bir evlili¤i -en az›ndan düflünce olarak-
reddetmektedir. Buna karfl›l›k geleneksel ve geri kalm›fl toplumlar; kiflisel seçim
anlam›na gelen “âfl›k olmay›-iki insan›n birbirini be¤enmesini” reddetmektedir. Bu
toplumlarda karar vericiler; baflta ebeveyn olmak üzere aile büyükleridir. Gelin
için itaatkârl›k, “namuslu” olma, ev ifllerinde beceriklilik, görünümdeki güzellik ve
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dindarl›k... gibi özellikler; damatta ise ailenin toplumsal ve ekonomik durumu, e¤i-
tim düzeyi ve para kazanma potansiyeli baflta gelen etmenlerdir. Türkiye’de görü-
cü usulünün kimi bölgelerdeki yayg›nl›¤›; “beflik kertmesi” denilen usulün varl›¤›,
ya da sokakta bir erkekle yan yana yürürken görülen k›z›n yak›nlar›nca öldürül-
mesi; giderek seyrekleflse de hala varl›¤›n› sürdürmektedir. 

Üçgen Aflk Teorisi
Robert Stenberg aflk›n üç farkl› birlefleninin oldu¤unu söylemifltir. Bu birleflenler ve
bunlar›n olas› bileflimlerinin sonucu olan aflk türleri afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r.

1. ‹çtenlik (yak›nl›k): Bir aflk iliflkisinde, kifliler aras›ndaki yak›nl›k ve ba¤l›-
l›k duygular› anlam›na gelmektedir. Taraflar›n iliflkiye yapt›¤› duygusal yat›-
r›mlard›r. ‹çtenlik faktörü birçok aflk iliflkisinde temel faktördür. Sevilen ki-
flinin iyili¤ini düflünmek, onunla yaflanan mutluluk, onunla ilgilenmek, ona
güvenebilece¤ini bilmek, karfl›l›kl› anlay›fl, kiflinin kendisini ve sahip olduk-
lar›n› sevdi¤iyle paylafl›lmas›, sevilen kifliden duygusal destek alma, ona
duygusal destek sa¤lama, sevilen kifliyle yak›n iletiflim kurma ve de¤er ver-
meyi içermektedir.

2. Tutku: Romantizme, fiziksel çekicili¤e ve cinsel birlikteli¤e yol açan dürtü-
leri içermektedir. Büyük ölçüde iliflkilerin güdüsel yönüdür. Tutku çabucak
alevlenir ve biter. Bafllang›çta keyif verici iken, al›flkanl›¤a dönüfltükçe rutin-
leflmekte ve kiflinin karfl› tarafa veya iliflkiye duydu¤u hislerin yok olmas›y-
la sonuçlanmaktad›r. 

3. Karar / ba¤l›l›k: Bu unsur, k›sa ve uzun zamanl› olmak üzere iki farkl› fle-
kilde düflünülebilir. K›sa dönem, kiflinin bir baflkas›n› sevdi¤i yönünde karar
vermesini, uzun dönem ise iliflkisini sürdürmek için iliflkiye ba¤lanmas›n›
içermektedir. Kararl›l›k ö¤esi daha çok iliflkideki biliflsel süreçlerle ilgilidir.
Bu ö¤e yak›n iliflkilerde önemli yere sahiptir ve baflar›l› iliflkinin konumu du-
rumundad›r. Stenberg bu üç birleflenin olas› birleflimlerinden yola ç›karak
sekiz de¤iflik romantik türü önermektedir. Afla¤›da k›saca aç›klanan bu aflk
türlerinin hangi birleflenlerin sonucu oldu¤u parantez içerisinde verilmifltir.

• Aflks›zl›k: Bu üç etmenden hiç birinin bulunmamas› durumudur. Aflk› kap-
samayan karfl›l›kl› etkileflimlerin söz konusu oldu¤u kifliler aras› iliflkilerdir.

• Hofllanma (içtenlik): Aflk›n yaln›zca içtenlik ö¤esi bulunmaktad›r. Her bir
efl di¤erine yo¤un bir tutku, uzun dönemli ba¤lanm›fll›k hissetmeksizin ya-
k›nl›k, ba¤l›l›k ve s›cakl›k hissetmektedir.

• Y›ld›r›m aflk (tutku): ‹lk görüflte aflkt›r. Romantik iliflkinin içtenlik ve ka-
rarl›l›k ö¤esinin olmay›p tutku ö¤esinin oldu¤u türdür. Aflk›n bu türü h›zla-
nan kalp at›fl›, hormon salg›lar›n›n artmas› gibi belirtiler gösterir. Birden bi-
re ortaya ç›kar.

• Bofl aflk (ba¤l›l›k): Bir kiflinin bir baflka kifliyi sevdi¤ine karar vermesi ve
bu aflk› devam ettirmesi ancak iliflkinin içtenlik ve tutku bar›nd›rmamas› so-
nucu bofl aflk ortaya ç›kar.

• Romantik aflk (içtenlik ve tutku): Bu aflk türünde tutku ve içtenlik ö¤eleri
vard›r. Romantik be¤enmenin yan› s›ra kiflilerin birbirlerine karfl› fiziksel ve
di¤er aç›lardan çekici gelmesi durumunda oluflur. Fiziksel ve duygusal olarak
çiftlerin birbirine karfl› ilgi duymas› gerekir. Bu aflk türünde ba¤l›l›k gerekli
de¤ildir. Bu tür aflkta gelecekte birlikte olmama durumu söz konusu olabilir
(yaz aflklar›). Bu aç›dan Romeo ve Juliet’in yaflad›klar› aflk romantik bir aflk-
t›r. Tutkulu bir flekilde birbirlerini severler ancak aflklar›n›n sonucu yoktur.
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• Arkadaflça aflk (içtenlik ve ba¤l›l›k): Burada içtenlik ve ba¤l›l›k ö¤eleri-
nin birleflimi söz konusudur. Uzun süreli, paylafl›ma dayal› bir arkadafll›kt›r.
Tutku unsuru iliflkide pek söz konusu de¤ildir. Birçok evlilik tutku bittikten
sonra arkadaflça aflka dönüflür. ‹nsanlar›n arkadafll›¤a dönüflen iliflkiler yafla-
ma düflüncesine al›flmalar› kifliden kifliye de¤iflir. Kimi insan bunu asla ka-
bullenemez, yaflam›nda romantizm olmadan yaflayamaz.

• Aptalca aflk (tutku ve ba¤l›l›k): Tutku ve ba¤l›l›k ö¤elerinin birlefliminden
oluflmakta, yak›nl›k ö¤esi bulunmamaktad›r. Filmlerde gördü¤ümüz; tan›flan
çiftin iki hafta sonra niflanlan›p sonraki ay evlenmesini buna örnek verebili-
riz. Aptalca aflk stresin oluflmas›na uygun bir ortam yarat›r, çünkü tutku or-
tadan kayboldu¤unda ya da azald›¤›nda geriye yaln›zca ba¤l›l›k kal›r. Ancak
o da zaman içinde geliflir ve derinlik kazan›r. Ba¤l›l›k, iliflkinin bafllang›c›n-
da yenidir, s›¤d›r.

• Kusursuz aflk (içtenlik, tutku ve ba¤l›l›k): Tutku, yak›nl›k, kararl›l›k, ba-
¤›ml›l›k ö¤elerinin üçünün birden yer ald›¤› yak›n iliflki türüdür. Birçok ki-
flinin arzulad›¤› aflk türüdür. Bu tür aflk› yaflamak zordur, ancak bu türü el-
de tutmak onu yaflamaktan daha zordur. Bizim için önemli olan iliflkilerde
bu aflk› yaflamak isteriz. 

K›skançl›k
Ortak (sevilen kifli) ile rakip aras›nda bir iliflki potansiyeli hissedildi¤inde ortaya
ç›kmaktad›r. Çünkü birey için de¤erli olan bir iliflkinin devam›na yönelik bir teh-
dit alg›lamas› söz konusudur. K›skançl›k iki tür tehdit içerir. Birincisi sevilen insan-
la yaflanan iliflkiye yönelik bir tehdit; ikincisi ise, sonuçta reddedilme ya da rakibe
yenilmifl olma nedeniyle kiflinin öz sayg›s›na yönelik tehdit. K›skançl›k yaflayan in-
sanlarda çökkünlük, k›rg›nl›k ve kayg› duygular› yo¤undur.

K›skançl›¤› tetikleyen birçok etken vard›r. Bunlar aras›nda en yayg›n olanlar›;
sevilen kifliye afl›r› ba¤›ml›l›k, iliflkiye verilen de¤erin yüksekli¤i ve seçeneksizlik-
tir. K›skançl›¤› güvensizli¤e ba¤layan bulgular da vard›r. Bir iliflkide yetersiz oldu-
¤u duygusu tafl›yanlar, tutum ve davran›fllar›n›n bekledi¤i düzeyde olmad›¤›n› dü-
flünenler k›skançl›k yaflamaya daha e¤ilimlidirler. 

K›skançl›k bir kültürden di¤erine de¤iflmektedir. Sözgelimi çok efllili¤in kabul
gördü¤ü toplumlarda efllerin birbirini k›skanmas› ender bir durumdur. Koca efller
aras›nda ayr›m yapmaz, bir eflten olan çocuklara ayr›cal›kl› davranmazsa; kumalar
dostça iliflkiler içinde yaflarlar. Ama tek eflli toplumlarda erke¤in bir baflka kad›nla
iliflkisi k›skançl›k yaratacakt›r. Benzer flekilde kad›n›n çok eflli olmas›na izin veren
toplumlarda da; kad›n›n kocalar› birbirini k›skanmaz. 

K›skançl›¤›n önemli bir nedeni olan efllerin birbirini aldatmalar› -eflin sadakat-
sizli¤i- erkek aç›s›ndan daha önemlidir. Çünkü kad›n aldatt›¤›nda, erke¤in bir bafl-
kas›n›n çocu¤una babal›k ediyor duruma düflebilir. Ama kad›n›n, bilmeden bir
baflkas›n›n çocu¤una bakma tuza¤›na düflmesi söz konusu de¤ildir.

Aflk Davran›fllar›
De¤iflik yafltan insanlara; romantik bir sevginin ya da eflin; aflk› en iyi ifade eden
davran›fllar›n›n neler olabilece¤i sorusuna verdikleri yan›tlar afla¤›daki yedi bafll›k
alt›nda toplanm›flt›r. 

1. Seni seviyorum demek veya di¤er sözel sevgi ifadeleri. 
2. Sar›lmak ve öpmek gibi sevginin fiziksel ifadeleri. 
3. Sözel olarak kendini ortaya koyma. 
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4. Sevgilinin yan›nda iken mutluluk, rahatlama gibi duygular›n sözsüz iletiflimi. 
5. Hediye verme, ya da sevgiliye yard›m için bir fleyler yapma gibi aflk›n ma-

teryal göstergeleri.
6. Sevgiliye gösterilen hoflgörüde isteklilik ve iliflkiyi sürdürmek için özveri.
Uzmanlar, iliflkilerin evlili¤e do¤ru nas›l ilerledi¤ini gösteren spesifik gözlemler

de yapm›fllard›r.
Aflk ve sevgi: Aflk, tutkunun, cinsel duygular›n, ac› ve hazs›n, h›rs ve güvenin,

baflkalar›n› da düflünme ve k›skançl›¤›n ayn› anda var oldu¤u bir duygusal ruh ha-
lidir. Sevgi ise bir insana s›k› s›k›ya ba¤l› olma duygusu olarak tan›mlan›r.

Aflk› ateflleyen psikolojik olgular›n çeflitli kaynaklar›: Cinsel arzular, Redde-
dilme korkusu, birisini tan›man›n heyecan› ve çevreden olas› müdahalelerin yaratt›-
¤› gerginlik vb. bunlar›n tümü aflktaki güçlü duygular›n etkenleri olabilmektedir.

YET‹fiK‹NLERDE ROMANT‹K BA⁄LANMA
Bu ünitenin bafl›nda çocuklar›n anne-baba ya da bak›c›lar›na olan duygusal ba¤›-
n› “ba¤lanma” kuram› ile aç›klam›flt›k. Ba¤lanma kuram›, insanlar›n kendileri için
önemli olan baflka kiflilerle güçlü duygusal ba¤lar kurma e¤iliminin nedenlerini
aç›klayan bir yaklafl›md›r. Bebekler, her zaman yan›nda olan insanlarla olan etki-
leflimlerini içsellefltirerek kendileri ve di¤er insanlarla ilgili “içsel çal›flan modeller”
gelifltirirler. ‹çsel modeller, bireyin kendilik imgesini biçimlendirme, yak›n iliflkile-
re yönelik beklentileri flekillendirme ve yaflant›lar›n yorumlanmas›na rehberlik et-
mektedirler. Ek olarak çocu¤un ba¤lanma stillerini de belirlerler. 

Romantik iliflkiler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; içsel çal›flan modellerin, kayg› uyan-
d›ran ya da iliflkinin devaml›l›¤›n› engelleyen bir durum (beklenmeyen bir terk edi-
lifl ya da iliflkiye yönelik bir tehdit gibi) söz konusu oldu¤unda ba¤lanma sürecini
harekete geçirmektedir. Ayr›ca bireyin içsel çal›flan modelleriyle, eflinin içsel çal›-
flan modellerinin birbirini tamamlay›c› ve karfl›l›kl› olarak da kabul görücü /onay-
lay›c› olma e¤iliminde oldu¤u da bir gerçektir.

Bebeklik döneminde yaflanan ba¤lanma sistemi, yetiflkinlerin romantik iliflkile-
rine de uyarlanm›fl ve bebeklerdeki gibi üç tür ba¤lanma stili tan›mlanm›flt›r. Gü-
venli ba¤lanma stiline sahip bireyler insanlarla yak›n iliflkiler kurmaktan ve onla-
ra ba¤l› olmaktan dolay› kendilerini rahat hissederler. Kaç›nan ba¤lanma stiline
sahip bireyler, insanlara yak›n ve ba¤l› olmaktan dolay› huzursuzluk duyarken;
kayg›l›/karars›z stile sahip yetiflkinler, insanlarla yak›n iliflkiler kurmak için yo¤un
bir istek duymakla birlikte, onlar taraf›ndan terk edilme ve reddedilme korkusu ya-
flarlar. Yetiflkinler aras›ndaki romantik ba¤lanma stillerinin efller aras›ndaki iliflkiler
sürecine nas›l yans›d›¤› afla¤›da özetlenmifltir. 

• Güvenli ba¤lanma: Efllerine kolayl›kla yaklaflabilirler ve onlara ba¤l› ol-
maktan da mutludurlar. Terk edilme ve insanlar›n onlara, onlar›n istedi¤in-
den fazla yak›nlaflmalar› yönünde kayg›lar› yoktur. Uzun süreli iliflkiler ku-
rarlar. Özellikle efllerle uzun süreli yaflanan cinsellikten hofllan›rlar ve hem
kendilerine hem de di¤er insanlara duyduklar› sayg› ve güven yüksektir.
Stres alt›ndayken sosyal destek ararlar, kendilerini açmaktan ve di¤er insan-
lar›n da kendilerini onlara açmalar›ndan hofllan›rlar. 

• Kayg›l›/karars›z ba¤lanma: Ço¤unlukla efllerine, onlar›n oldu¤undan da-
ha fazla yak›nlaflma gereksinimi içindedirler. Bununla birlikte, efllerini de
kendilerine yeterince yak›n olmamakla suçlarlar. Terk edilme korkusu, bu
ba¤lanma stilinin en belirgin özelliklerindendir. ‹liflkileri derinlikli yaflan-
makla birlikte k›sa sürelidir. Bir kay›p sonras› büyük ac› duyarlar, kendilik
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sayg›lar› de¤iflkenlik gösterir; cinsel birleflmeden çok, sar›l›p uyma tarz›nda
bir cinsel yaflam yönelimi gösterirler. ‹fl yaflamlar›nda di¤er insanlarla birlik-
te çal›flmay› tercih ederler; ancak yeterince de takdir edilmedikleri duygusu-
nu yaflarlar. Ebeveynlerini zorba ve adaletsiz olarak de¤erlendirirler. Ro-
mantik iliflkinin güvenli¤i konusunda afl›r› kayg›l›d›rlar, yo¤un bir biçimde
efle odaklan›rlar, efllerini kontrol etmeye yönelik davran›fllar gösterirler.

• Kaç›nan ba¤lanma: Efllerine güven duymazlar, insanlar›n kendilerine ba¤-
lanm›fl oldu¤u duygusu gerginlik yarat›r, iliflkilerde son derece s›n›rl› oran-
da yat›r›m yaparlar, eflleriyle cinsel iliflki s›ras›nda baflkalar›n› düfllerler; ay-
r›ca bir aflk yaflant›s› olmadan cinsel iliflkiye girme e¤ilimi de yüksektir. ‹fl
yaflam›nda yaln›z yaflamay› tercih ederler, yak›n sosyal iliflkilerden kaç›n-
mak için iflkoliklik gösterirler, ebeveynlerini azarlay›c› ve reddedici olarak
görürler. Kendileri stres alt›ndayken yaln›z kalmay› tercih ederler; bununla
birlikte eflleri stres alt›ndayken de uzaklaflma e¤ilimi gösterirler. ‹nsanlar›n
kendilerine yeterince özen göstermeyeceklerine inan›rlar ve bu nedenle
kendi kendilerine yeterli olmaya çal›fl›rlar. Bir çocu¤un bebeklik dönemin-
de ebeveynleriyle kurdu¤u yak›nl›k iliflkileri, onun yetiflkinlikteki romantik
iliflkilerine nas›l yaklaflaca¤› üzerinde etkili olabilmektedir. Ancak çocukluk-
ta olumsuz ba¤lanma yaflayan biri, sözgelimi ergenlikte kurdu¤u olumlu bir
iliflki nedeniyle çocukluktaki olumsuzlu¤un etkilerini üzerinden atabilir. 

• Bebeklerdeki ba¤lanma ile romantik ba¤lanman›n benzerlikleri: Be-
bek - ebeveyn iliflkisi ile romantik iliflki süreçleri benzerlikler göstermekte-
dir. Bir çocu¤un, ba¤lanma figürü yan›nda oldu¤unda ve gereksinimlerine
duyarl›l›k gösterdi¤inde kendisini güvende hissetmesi gibi; yetiflkinler de efl-
leriyle birlikte olduklar›nda ve gereksinimlerine yönelik doyum sa¤lad›kla-
r›nda kendilerini güvende ve rahat hissederler. Birey kendisini, gergin, has-
ta ya da tehlike içinde hissetti¤inde efli, güvenlik, rahatl›k ve koruma sa¤lar.
Bir baflka deyiflle, aflk yaflant›s›, güvenlik duygusu sa¤layan yetiflkin bir eflle
yaflanan duygusal bir ba¤d›r. 

• Bebeklerdeki ba¤lanma ile romantik ba¤lanman›n farklar›: Bu nokta-
da, bebeklik dönemi ile yetiflkinlik dönemi ba¤lanma süreci aras›ndaki fark-
l›l›klara da de¤inilebilir. Bebek ile bak›c›s› aras›ndaki ba¤ tek yönlüdür, be-
bek gereksinimlerinin giderilmesi için rahatl›k arar, bak›c› da bu iste¤e du-
yarl›l›k gösterir. Yetiflkin romantik iliflkilerindeki ba¤lanma ise, karfl›l›kl›d›r;
Efller hem bak›m alan hem de bak›m veren konumundad›r. Bir baflka fark,
yetiflkin ba¤lanmalar› genellikle yafl olarak ayn› ya da yak›n olanlar aras›n-
da geçekleflmektedir. Bir di¤er fark da, yetiflkin ba¤lanma süreci cinsel ilifl-
kide bulunma ve ortak amaçlara sahip olma gibi etmenleri de içine almak-
tad›r. Dolay›s›yla, yetiflkin romantik ba¤lanma sürecinin, ba¤lanma, ebe-
veynlik ve cinsel iliflki ö¤elerinin bir bütünü oldu¤u söylenebilir. 

ROMANT‹K AfiKA ‹L‹fiK‹N ÖTEK‹ KURAMSAL 
YAKLAfiIMLAR 
‹ki-etmen kuram›: Bu kurama göre herhangi bir heyecansal yaflant›; yo¤un fiz-
yolojik uyar›lma ve uygun biliflsel adland›rmadan oluflmaktad›r. Bu durumda ro-
mantik aflk, yo¤un uyar›lma ve “bu aflk olmal›” “benim için yarat›lm›fl” gibi adlan-
d›rmalardan oluflmal›d›r. Buna ba¤l› olarak, cinsel doyum, heyecan ve doyum ge-
reksinimi gibi olumlu duygusal yaflant›lar›n uyar›lmay› artt›rd›¤› ve böylece “âfl›k
olma” duygusunu yükseltti¤i düflünülmektedir. Bebekte gözlenen ba¤lanman›n bi-
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yolojik kökenlerinin oldu¤unu ileri süren görüfller de vard›r. Buna göre romantik
aflk, yetiflkin ortaklar aras›nda ba¤lanmay› kolaylaflt›rmak için evrim taraf›ndan ta-
sarlanm›fl biyolojik bir süreçtir. Aflk geliflti¤inde bunlar›n bir bebeklerinin olma ola-
s›l›¤› da do¤al olarak yüksek olacakt›r. (Hazan ve Shaver, 1987. Anan: Taylor, Pep-
lau ve Sears, 2007). 

Tamamlay›c›l›k kuram›: Kifli ulaflmak istedi¤i ancak ulaflamad›¤› ya da bafla-
ramad›¤› özelliklere sahip di¤er cinsten birine rastlad›¤›nda âfl›k olmaktad›r. Birey
tek bafl›nayken veya benzer biriyle ulaflamayaca¤› avantajlar› vadeden, kendisin-
den farkl› kimselere ilgi duymaktad›r. Bir birey kendine benzer birine yani kendi
cinsinden birine âfl›k olamaz. Böylece cinsel iliflkide bireyin tek bafl›na ya da ayn›
cinsten biriyle ulaflamayaca¤› zevkler elde edilmektedir.

Romantik ‹liflkilerin Sürdürülmesi
Birçok insan romantik iliflki yaflasa da bütün çiftler mutlu de¤ildir ve doyumlu ya
da mutlu olmayan çiftlerin hepsi de ayr›lmamaktad›r. ‹liflkinin doyumu her zaman
iliflkinin istikrar› anlam›na gelmemektedir. Çiftler ne kadar uzun süre birliktelerse,
bu birlikteli¤i devam ettirmeye de o kadar e¤ilimlidirler. ‹liflkilerin sürdürülmesini
ya da sürdürülememesini aç›klayan çeflitli yaklafl›mlar aras›nda en yetkin olan› ya-
t›r›m modelidir.

• Yat›r›m Modeli: Yat›r›m modeli iliflkilerin iki önemli özelli¤i olan doyum
ve ba¤lan›m aras›nda bir ay›r›m yapmaktad›r. Doyum, bireyin iliflkiye yük-
ledi¤i çekicilik ya da olumlu duygulard›r. Ba¤lan›m ise bir iliflkiyi sürdürme
ve iliflkiye ba¤l› olma e¤ilimidir. Yat›r›m modelinin temel amac› devam eden
iliflkilerden elde edilen doyumun derecesini ilgi ve süreklilik aç›s›ndan kes-
tirebilmektedir.
Bir birey kendisine fazla doyum sa¤lamayan bir iliflkiyi ba¤›ml›l›¤›n yüksek
olmas› nedeniyle sürdürebilmektedir. Bu nedenle iliflkinin sa¤lad›¤› doyum
ile iliflkiye ba¤›ml› olman›n de¤erlendirilmesine yol açan ölçütler farkl›d›r.
Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k kuram›na göre bireyler, ödüllerini (iliflkiden elde edilen
olumlu sonuçlar) en üst düzeye ç›karmak, bedelleri (iliflkinin sürmesi için
harcanan çaba) ise en alt düzeye indirmek için güdülenmifllerdir. Bir iliflki
doyuma ulaflt›r›c› oldu¤u ölçüde ba¤lan›m da güçlü olmaktad›r. Bireyler ilifl-
kileriyle ilgili zay›f seçeneklere sahip olduklar› sürece ba¤lan›m› daha fazla
hissetmektedirler. Bireyin iliflkisine ba¤lan›m› iliflkiye yat›r›mlar› oran›nda
büyümektedir.
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Kiflileraras› çekicili¤in kayna¤›n› aç›klayabilmek.

Kiflileraras› çekicili¤in ilk örne¤i bebeklikte bafl-
layan “ba¤lanma” davran›fl›d›r. Küçük çocuklar
ve ebeveynler aras›nda üç ba¤lanma türü tan›m-
lanmaktad›r. 
Güvenli ba¤lanma: Ebeveyn genelde çocukla
birlikte iken ve çocu¤un ihtiyaçlar›n› karfl›lama-
da hevesli ise ortaya ç›kar. 
Kaç›nan ba¤lanma: Ebeveyn genelde çocu¤un
ihtiyaçlar›n› karfl›lamada hevesli - içten de¤ilse,
hatta reddedici ise ortaya ç›kar. Bebekler bafllan-
g›çta bu ilgi eksikli¤ini protesto ederler, ama so-
nuçta bu ba¤lanmalar›n› yitirirler.
Kayg›l› / karars›z ba¤lanma: Bak›mdan sorum-
lu olan kifli kayg›l› oldu¤unda, çocu¤un ihtiyaç-
lar›na karfl›l›k veremedi¤inde ortaya ç›kar. Bak›-
c› bazen vard›r ve karfl›l›k vermiyor olabilir, ama
di¤er zamanlarda yoktur ya da ilgisiz olabilir.

Toplumsal iliflkilerin yararlar›n› s›ralayabilmek.

Robert Weiss, afla¤›daki alt› kavram için, sosyal ilifl-
kilerin bireylere sa¤lad›¤› ödüllerdir demektedir.
Ba¤lanma: En yak›n iliflkilerimizin bize sa¤lad›-
¤› güvenlik, rahatl›k hissidir.
Sosyal Bütünleflme: Ortak ilgi ve tutumlara sa-
hip olma duygusudur. Genellikle dostlar›m›z, ifl
ve ekip arkadafllar›m›z, ayn› dini duygular› pay-
laflt›¤›m›z insanlar, komflular›m›z vs. taraf›ndan
sa¤lan›r.
De¤erin teslimi: Baflkalar›, sahip oldu¤umuz
yetenekleri takdir edip bizi de¤erli bir insan ola-
rak gördü¤ü zaman sa¤lan›r.
Destek duygusu: ‹htiyaç duydu¤umuzda bize
yard›m edecek insanlar›n oldu¤unu bilmektir.
Acil durumlar ortaya ç›kt›¤›nda yard›m için aile-
mize koflar›z. 
Yol gösterme: Dan›flmanlar, ö¤retmenler, dok-
torlar, dostlar ve yard›m için gitti¤imiz di¤er in-
sanlar taraf›ndan sa¤lan›r.
Bak›m f›rsat›: Biz baflka birinin sorumlulu¤unu
üstlendi¤imizde söz konusudur.

Yaln›zl›k duygusunun ne oldu¤unu aç›klaya-

bilmek.

Toplumsal iliflkilerimizin önem verdi¤imiz bir ya-
n›n›n eksik olmas› durumunda hissedilen öznel
rahats›zl›kt›r. Yaln›zl›¤›n nedenleri aras›nda bir
kente tafl›nma, okul için evden ayr›lma, önemli
bir iliflkinin sona ermesi, yatalak hasta durumu-
na düflme say›labilir. Yaln›zl›¤›n kiflisel özellik-
lerle de iliflkisi vard›r: Örne¤in depresyon, alkol
ve uyuflturucu kullan›m›, okul baflar›s›zl›¤›, ölüm
korkusu kiflisel yaln›zl›k nedeni olabilmektedir.
Yaln›zl›k, “duygusal” ve “toplumsal” yaln›zl›k ola-
rak da ayr›lmaktad›r. Duygusal yaln›zl›k, ba¤-
lan›lan bir yak›n›n yoklu¤u nedeniyle yaflanmak-
tad›r. Toplumsal yaln›zl›k ise toplumla kaynafl-
ma-bütünleflme, bir gruba ait olma duygusu ek-
sik oldu¤unda yaflan›r. 

Kiflileraras› çekicili¤i belirleyen etkenleri aç›kla-

yabilmek.

Araflt›rma sonuçlar›na göre sevgi ve çekicili¤in
dört önemli belirleyicisi vard›r: Fiziksel yak›n-
l›k, tan›fl›kl›k, benzerlik ve olumlu kiflisel özel-
liklerdir. 
Fiziksel Yak›nl›k, ‹nsanlar›n arkadafl olma olas›-
l›klar›n›n temel bir belirleyicisi, birbirinden ne ka-
dar uzakta yaflad›klar›d›r. Yak›nl›¤›n iliflki kurma-
da sa¤lad›¤› üstünlüklerden birisi “ulafl›labilirlik-
tir”. Biz ulaflabilecek kadar yak›n›m›zda olan in-
sanlar› severiz. Tan›fl›kl›¤›n çekicili¤i artt›r›c› özel-
li¤i; “gözden uzak olan gönülden’de uzak olur”
deyiflinden kaynaklanmaktad›r. Biz yak›n›m›zda
olan ve “iyi” olarak bildi¤imiz insanlar› daha çok
severiz. Çekicili¤i etkileyen bir di¤er durum ben-

zerliktir. Tutum, düflünce, ilgi, de¤er vb bak›m-
dan kendimize benzeyen insanlar› sevme olas›l›-
¤› yüksektir. Olumlu kiflisel özellikler. Kiflilera-
ras› çekicili¤i sa¤layan kiflisel özelliklerin neler
oldu¤u konusunda yap›lan araflt›rmalar iki özelli-
¤e iflaret etmektedir. Bunlar “cana yak›nl›k” ve
“yetenektir”. 
Fiziksel çekicilik. Çekicili¤in temel belirleyicile-
rinden birisi de fiziksel görünüfltür. Biz ilk karfl›-
laflt›¤›m›z insanlar› hep d›fl-fiziksel görünümleri-
ni esas alarak de¤erlendiririz. Bu ba¤lamda gü-
zel ve yak›fl›kl› olanlar› tercih etmekteyiz.
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Cinsiyet rolleri-çekicilik iliflkisini aç›klayabilmek.

Afla¤›da da görülebilece¤i gibi çekicili¤e iliflkin
alg› ya da tercihlerde; cinsiyet rollerine iliflkin
beklentilere uygun tutum ve davran›fl içinde ol-
ma etkili olmaktad›r. Sözgelimi kad›nlar kad›ns›,
erkekler erkeksi olduklar›nda daha çekici olmak-
tad›rlar. Güçsüz-yetersiz olarak alg›lanan kad›n-
lar, güçlü-yeterli görünen kad›nlardan daha ka-
d›ns› ve çekici alg›lanmaktad›rlar. Buna karfl›l›k
sert, so¤uk, zeki özelliklerle tan›mlanan erkekle-
rin, bu özelliklere daha az sahip olanlardan daha
çekici alg›land›klar› belirlenmifltir. Ba¤›ml›, bo-
yun e¤en, baflkalar›n›n fikrine baflvuran, çaresiz
görünen kad›nlar daha çekici alg›lanmaktad›r.
Özellikle erkeklere uygun oldu¤u düflünülen
mesleklerde baflar›l› olan kad›nlar›n, dolay›s›yla
çekici olarak alg›lanmad›klar›n› göstermektedir.
Örne¤in sekreter, hemflire, tezgâhtar olarak çal›-
flan kad›nlar çekici olarak alg›lan›rken; erkeksi
say›lan yöneticilik, iflletmecilik türü görevlerde
baflar›l› olan kad›nlar daha az kad›ns› ve çekici
alg›lanmaktad›rlar. Benzer flekilde erkeksi olarak
alg›lanan görevlerde bulunan ve erkeksi davra-
n›fllar gösteren erkekler daha çekici bulunmakta-
d›r. Eflcinsel olarak tan›mlanan insanlar hem ka-
d›nlar, hem de erkekler taraf›ndan çekici alg›lan-
mamaktad›rlar. Bu da kiflilerin çekici olarak alg›-
lanmalar› için toplumsal cinsiyetlerine uygun
davranmalar› gerekti¤ini göstermektedir. 
Erkekler fiziksel olarak çekici, iyi giyinen ve ka-
d›nl›k rollerine uygun kad›nlar› hem daha çekici
bulmaktad›rlar. Kad›nlar›n ise ekonomik ve top-
lumsal aç›dan güçlü erkekleri di¤erlerinden daha
çekici bulduklar› saptanm›flt›r. Evlilik tercihlerine
gelince; kad›nlar fiziksel görünümü çok iyi ol-
mayan, ama iyi bir gelire ve yüksek e¤itime sa-
hip olan erkeklerle evlenmeyi ye¤lemektedirler.
Erkekler ise ifl olarak kendinden daha düflük ko-
numda olan, yani kazanc› ve e¤itim düzeyi ken-
dinden düflük olan kad›nlarla evlenmeyi tercih
etmektedirler.

Cinsiyet rolleri ve çekicilik konusundaki araflt›r-

ma bulgular›n› betimleyebilmek.

Araflt›rmalar göstermektedir ki, kiflileraras› çeki-
cilik ve cinsel çekicilikte ana belirleyici fiziksel
çekiciliktir. ‹nsanlar›n fiziksel çekicili¤e önem
vermesi evrensel bir durumdur. Evlilik düflünül-
dü¤ünde, fiziksel çekicilik, flört dönemindeki çe-
kicilik kadar önem arz etmemektedir. ‹nsanlar
yüzlerinde bir gülümseme oldu¤u zaman daha
çekici alg›lanmaktad›rlar. Dominant erkekler; pa-
sif olanlardan daha çekici alg›lanmaktad›r. Kiflili-
lerin isimleri fiziksel çekicili¤in alg›lanmas›nda
etkili olmaktad›r. 
Erkeklerin uzun süreli iliflkiye girmeyi planlad›k-
lar› kad›nlarda daha çok fiziksel özellikler ara-
d›klar›; kad›nlar›n ise dürüst, at›lgan, ideal sahi-
bi, ne istedi¤ini bilen erkekleri tercih ettikleri bu-
lunmufltur. ‹nsanlar kendileriyle benzer tutumla-
ra sahip olanlar taraf›ndan daha çekici alg›lan-
maktad›rlar. Kad›nlar yeni tan›flt›klar› kiflilerle
olan iliflkilerinde; tutumlardaki benzerli¤e erkek-
lerden daha fazla önem vermektedirler. Erkekler
ise, yeni tan›flt›klar› kiflilerin fiziksel çekicili¤ine
daha fazla a¤›rl›k verme e¤ilimdedirler. Erke¤in
genç kad›na olan ilgisi evrenseldir. 
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Aflk türlerini aç›klayabilemek.

‹çtenlik (yak›nl›k): Kifliler aras›ndaki yak›nl›k
ve ba¤l›l›k duygular› anlam›na gelmektedir. Ta-
raflar›n iliflkiye yapt›¤› duygusal yat›r›mlard›r. 
Tutku: Romantizme, fiziksel çekicili¤e ve cinsel
birlikteli¤e yol açan dürtüleri içermektedir. ‹lifl-
kilerin güdüsel yönüdür; çabucak alevlenir ve
biter.
Karar / ba¤l›l›k: K›sa dönemde kiflinin bir bafl-
kas›n› sevdi¤i yönünde karar vermesini, uzun
dönemde ise iliflkisini sürdürmek için iliflkiye
ba¤lanmas›n› içermektedir.
Aflks›zl›k: Aflk› kapsamayan, karfl›l›kl› etkileflim-
lerin söz konusu oldu¤u kifliler aras› iliflkilerdir.
Hofllanma (içtenlik): Her bir efl di¤erine yo¤un
bir tutku, uzun dönemli ba¤lanm›fll›k hissetmek-
sizin yak›nl›k, ba¤l›l›k ve s›cakl›k hissetmektedir.
Y›ld›r›m aflk (tutku): ‹lk görüflte aflkt›r. Roman-
tik iliflkinin tutku ö¤esinin oldu¤u türdür. 
Bofl aflk (ba¤l›l›k): Bir kiflinin bir baflka kifliyi
sevdi¤ine karar vermesi ve bu aflk› devam ettir-
mesidir. ‹çtenlik ve tutku içermez. 
Romantik aflk (içtenlik ve tutku): Tutku ve iç-
tenlik ö¤eleri vard›r. Romantik be¤enmeye ek
olarak; fiziksel ve di¤er aç›lardan karfl›dakini çe-
kici olarak alg›lama durumunda oluflur. 
Arkadaflça aflk (içtenlik ve ba¤l›l›k): ‹çtenlik
ve ba¤l›l›k içeren; paylafl›ma dayal› bir arkadafl-
l›kt›r. 
Aptalca aflk (tutku ve ba¤l›l›k): Tutku ve ba¤-
l›l›k ö¤elerinin birlefliminden oluflmaktad›r. Tan›-
flan çiftin iki hafta sonra niflanlan›p sonraki ay
evlenmesini örnek verilebilir.
Kusursuz aflk (içtenlik, tutku ve ba¤l›l›k): Tut-
ku, yak›nl›k, kararl›l›k, ba¤›ml›l›k ö¤elerinin üçü-
nün birden yer ald›¤› yak›n iliflki türüdür.

Yetiflkinlerdeki romantik ba¤lanmay› aç›klaya-

bilmek.

Yetiflkin sevenlerin ba¤l›l›¤› da bebeklerde oldu-
¤u gibi karfl›l›kl›d›r. Ayr›l›flta s›k›nt›, yak›nl›¤› sür-
dürmek için çaba ve birlikte zaman geçirmek.
Yine bebek ba¤lanmas› gibi, yetiflkin romantik
ba¤lanmas›n›n da biyolojik bir kökün oldu¤una
inanmaktad›rlar.
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1. Çekicilik tan›m›n›n kapsam›yla ilgili afla¤›dakilerden
hangisi söylenebilir?

a. Sevilen bir insan›n akflam yeme¤i davetine kat›l-
mak 

b. Bir tur flirketiyle görmek istenilen bir ülkeye git-
mek

c. Kendisini hep mutlu yapan do¤ayla bafl bafla
kalmak

d. ‹fl gere¤i kurum yöneticisi ile s›kça seyahat et-
mek

e. ‹fl yerinin düzenledi¤i toplant›lara kat›lmak

2. Afla¤›dakilerden hangisi “yaln›zl›¤›n” bir özelli¤idir? 
a. D›flar›dan gözlenebilir olmas›
b. Yaln›z olmayla ayn› anlama gelmesi
c. Nedeninin toplumsal olmas›
d. ‹çte yaflanmas›
e. Nedeninin duygusal olmas›

3. Afla¤›dakilerden hangisinde yaln›zl›k duygusunun
yaflanma olas›l›¤› daha fazlad›r?

a. Bekârlara oranla evliler
b. Zenginlere oranla yoksullar 
c. Gençlere oranla yafll›lar
d. Ebeveyni olanlara oranla olmayanlar
e. Utangaçlara oranla utangaç olmayanlar

4. Kiflileraras› çekicili¤i art›ran yak›nl›k etkeni bak›m›n-
dan afla¤›dakilerden hangisi daha etkilidir?  

a. Ayn› apartmanda yaflamak
b. Ayn› ülkede yaflamak
c. Ayn› kentte yaflamak
d. Ayn› mahallede yaflamak
e. Ayn› sitede yaflamak

5. Afla¤›dakilerden hangisi benzerlik etkeni nedeniyle
birbirlerini daha çekici bulurlar?  

a. Ayn› okulun farkl› s›n›flar›ndaki baflar›l› çocuklar
b. Ayn› okulda okuyan zenginlerle yoksullar    
c. Ayn› okulda okuyan ve ayn› mahallede oturan

çocuklar
d. Ayn› okulun en çal›flkanlar› ile en kavgac›lar› 
e. Ayn› okulun ayn› s›n›f›ndaki baflar›l› çocuklar

6. Afla¤›daki özelliklerden hangisi kad›n› daha çekici
yapar?

a. Erkek gibi davranmas›
b. Güçlü görünmesi
c. Cinsiyetine uygun rolleri oynamas›
d. Ba¤›ms›zl›¤›na düflkün olmas›
e. Çaresiz gözükmesi

7. Afla¤›daki ifllerden hangisini yapan kad›nlar daha
çekicidir?

a. Tezgâhtarl›k
b. Yöneticilik
c. Dan›flmanl›k
d. fioförlük
e. Pilotluk

8. Afla¤›dakilerden hangisi erkeklerin efl seçerken
önem verdikleri bir ölçüttür?

a. Kazanc›n›n kendisinden yüksek olmas› 
b. Fiziksel çekicilik
c. E¤itiminin kendisinden yüksek olmas›
d. Yapt›¤› ifl olarak kendisinden yüksek olmas›
e. Toplumdaki tan›n›rl›¤›n›n kendisinden yüksek

olmas› 

9. Aflk›n tutku birlefleni afla¤›dakilerden hangisini içerir?
a. Sevgilinin iyili¤ini düflünmeyi
b. Sevgiliyle yaflanan mutlulu¤u
c. Karfl›l›kl› anlay›fl›
d. Duygusal deste¤i
e. Çabuk alevlenir ve k›sa sürede biter

10. Afla¤›dakilerden hangisi k›skançl›¤›n bir nedeni de-

¤ildir?

a. Sevilen kifliye afl›r› ba¤›ml›l›k
b. ‹liflkiyi çok önemli-yaflamsal görme
c. ‹liflkide kendisini yeterli-kusursuz olarak görme
d. Kendi tutum ve davran›fllar›n› yetersiz bulma
e. Kiflinin baflka bir seçene¤inin olmamas›

Kendimizi S›nayal›m
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S.G.’nin a¤abeyi Ramazan G., sevdi¤i k›z› ailesinden is-
tedi. Olumsuz yan›t al›nca, S.A.’y› kaç›rarak dini nikâh
k›yd›. S.A.’n›n ailesi de kaçan k›zlar›na karfl›l›k aileden
35 bin YTL para ya da ailenin 13 yafl›ndaki k›z› S.G.’nin
‘berdel’ usulüyle o¤ullar› Muttalip A.’ya verilmesini iste-
di. S.G. ailenin erkek çocu¤u Muttalip A.’ya verildi. Zor-
la imam nikâh›yla evlendirilen S.G. befl ay kald›¤› evde
yaflad›klar›na dayanamad›. ‹laç içerek ve bileklerini ke-
serek yaflam›na son vermek isteyen S.G. bir f›rsat›n› bu-
larak evden kaç›p polise s›¤›nd›. S.G. sosyal gözetmen
nezaretinde polise verdi¤i ifadesinde, yaflad›klar›n› flöy-
le anlatt›: “S.A. karfl›l›¤›nda beni, ailenin 17 yafl›ndaki
Muttalip A.’ya ‘berdel usulü’ vermek istediler. Ailem
baflta reddetti. Bizi tehdit edip, ‘Töremizdir vereceksi-
niz’ deyince ailem vermek zorunda kald›. Muttalip A’ye
onu istemedi¤imi söyledim. Ama bana zorla sahip oldu.
E¤er birlikte olmazsam bay›lt›p sahip olaca¤›n› söyledi.
Befl ay boyunca bana defalarca sahip oldu. “ S.G.’nin
ifadeleri üzerine polis Muttalip A. ile babas› Medeni A.,
annesi Emine A.’y› gözalt›na al›nd›. Savc›l›k Muttalip
A.’y› ‘zorla al›koyma ve tecavüz’, anne ve babay› da ‘su-
ça ifltirak’ suçlamas›yla mahkemeye sevk etti. Muttalip
A. ile Medeni A.ve Emine A. tutukland›. Savc›l›k olay›n
ard›ndan S.G.’nin annesi Suzan G. ile babas› Fahrettin
G. için de yakalama karar› ç›kard›. Baba Fahrettin G. tu-
tukland›. 

Kaynak: http://www.radikal.com.tr/haber.php?haber-
no=225884 (5 Mart 2009)

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çekicili¤in Anlam›” konu-
sunu tekrar okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yaln›zl›k Duygusu” konu-
sunu tekrar okuyunuz.

3. b. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yaln›zl›k Duygusu” konu-
sunu tekrar okuyunuz.

4. a. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kiflileraras› Çekicili¤in Et-
kenleri” konusunu tekrar okuyunuz.

5. e. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kiflileraras› Çekicili¤in Et-
kenleri” konusunu tekrar okuyunuz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cinsiyet Rolleri ve Çekici-
lik” konusunu tekrar okuyunuz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cinsiyet Rolleri ve Çekici-
lik” konusunu tekrar okuyunuz  

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cinsiyet Rolleri ve Çekici-
lik” konusunu tekrar okuyunuz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Aflk ve türleri” konusunu
tekrar okuyunuz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Aflk ve türleri” konusunu
tekrar okuyunuz.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1   

Ba¤lanman›n iki temel ifllevi vard›r. Birincisi çocuk bi-
rilerine ba¤land›¤›nda güvende oldu¤u duygusunu ya-
flar. Dikkat etmiflsinizdir; korktuklar›nda ya da rahats›z
olduklar›nda hep o kiflileri arar, onlara yönelirler. ‹kin-
cisi, çocuklar ne yapacaklar›n› bilmedikleri yeni bir du-
rumla karfl›laflt›klar›nda, ba¤land›klar› insanla göz te-
mas› kurarak ondan ald›¤› iflaretlere göre davranmakta-
d›rlar; dolay›s›yla ba¤lanma çevrede ortaya ç›kan du-
rumlara uyum göstermede etkili olmaktad›r.

S›ra Sizde 2

Yatalak, Parkinson, Alzheimer, a¤›r beyin hasar› olan,
felç ya da romatizmas› olan insanlar› her türlü ihtiyaçla-
r› nedeniyle özel bak›m almalar› gerekmektedir. ‹nsan
ömrünün uzamas› nedeniyle özel bak›m gerektiren has-
talar›n say›lar› giderek artmaktad›r. Bak›mlar›n›n olduk-
ça maliyetli olmas› bir yana; bak›m sa¤layacak insanla-
r›n bulunmas›nda da ciddi s›k›nt›lar yaflanmaktad›r. An-
cak kimi ailelerde k›zlar, gelinler ya da öteki yak›nlar
aras›nda bu hizmeti veren ve bundan ciddi anlamda
psikolojik doyum sa¤layan olabilmektedir. Bu duygu,
birisine gönüllü olarak yard›m yapanlar önemli, ihtiyaç
duyulan birisi oldu¤u duygusunu yaflatmaktad›r.

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=225884
(5 Mart 2009)
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
özgeci davran›fl›n ne anlama geldi¤ini aç›klayabilecek;
özgeci davran›fl kuramlar›n› bilecek;
özgeci davran›fl karar› vermenin basamaklar›n› sayabilecek;
insanlar aras›ndaki özgeci davran›fl farkl›l›klar›n›n nedenlerini aç›klayabilecek;
yard›m etme biçimlerine örnekler verebileceksiniz.
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• Yükleme kuram›
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G‹R‹fi
Çevrenizde flu özdeyifllerdeki nitelemeleri hak eden ne çok insan vard›r: “Dünya
yansa bir tutam otu yanmaz”, “O insana günah›n› bile vermez”, “Nal›nc› keseri gi-
bi hep kendine yontar”, “Rab bana hep bana”. Siz bu özdeyifllere daha baflkalar›n›
da ekleyebilirsiniz kuflkusuz. Bu tür insanlar sadece kendi ç›karlar›n› düflünürler.
Ç›karc›l›k bir yaflam tarz›d›r onlar için. Buna karfl›l›k “yoksul babas›”, “yard›m se-
ver”, “gani gönüllü”, “bir kelebe¤i bile incitmekten sak›nan” insanlar da var çevre-
mizde. Kendilerinden önce baflkalar›n›n iyili¤ini, yarar›n› düflünüp yard›mc› olur-
lar. Ne o anda ne de gelecekte hiç bir beklentileri olmadan, herhangi bir karfl›l›k
düflünmeden insanlar›n iyili¤ine koflarlar.

Bu ünitede yukar›daki ikinci gruba giren insan davran›fllar›n› ele alaca¤›z. Hiç-
bir karfl›l›k beklemeden baflkalar›na yard›m etme ya da kötülüklerden korumaya
özgecilik denilmektedir. Acaba neden ç›kar gözetmeksizin baflkalar› için çabalar,
enerji ve zaman harcar, hatta yeri geldi¤inde hayat›m›z› feda ederiz? Özgeci davra-
n›fl›n kökeni nedir? Kimlere ya da hangi durumlarda daha çok yard›m ederiz gibi
sorulara verilen yan›tlar› paylaflaca¤›z burada

ÖZGEC‹ DAVRANIfiIN ANLAMI 
Özgecilik (altruism) kelimesi, “baflkas› için” anlam›na gelen Latince kökenli bir
kavramd›r. Özgecilik, birisine yarar sa¤lama ya da onu zarardan-kötülükten koru-
ma d›fl›nda herhangi beklentisi olmayan yard›m davran›fl›d›r. Özgeci davran›flta, bi-
rey elinden geleni isteyerek yapar. ‹nsanlara iyilik yapm›fl olman›n verdi¤i doyum-
dan baflka bir ödül ya da karfl›l›¤› yoktur. Buna göre bir davran›fl›n özgeci olup ol-
mad›¤›n›n ölçüsü, yard›m edenin niyetidir. Yard›mda bulunan›n kafas›nda, flimdi
ya da gelecekte sa¤layabilece¤ini düflündü¤ü bir yarar varsa; yap›lan iyilik özgeci
olamaz. Örnek vermek gerekirse; özgeci davran›fl bo¤ulmakta olan ya da yanan
bir evde mahsur kalanlar› kurtarmak için yaflam›n› tehlikeye atma düzeyinde ola-
bilir. Kuca¤›nda bebekle zorlanan bir bayan›n elindeki pofletleri arabas›na kadar
götürme, yafll› birisinin koluna girip caddenin karfl›s›na geçirme ya da birisine yol
tarif etme gibi s›radan olabilir. Karfl›l›ks›z olmak kofluluyla yap›lan her yard›m ve
iyilik özgecidir. Karda yokuflu ç›kmayan bir arabay› itmek, birisinin s›k›nt›s›n› din-
lemek, hatta bir telefon etmek bile özgeci davran›fla girer.

Gruplar halinde yaflayan di¤er türlerde özgeci davran›fllar göstermektedir. Kufl-
lar, köpekler, yunuslar ve flempanzelerden; kar›nca, bal ve eflek ar›lar›na kadar bir-

Özgeci Davran›fl

Özgeci davran›fl: Herhangi
bir ödül beklentisi olmadan,
birisine isteyerek yard›m
etmedir.



çok canl› özgeci davran›fllarda bulunmaktad›rlar. Bu davran›fllar ebeveyn bak›m›,
karfl›l›kl› savunma, yard›ma koflma, birlikte avlanma ve yiyecek toplama gibi ko-
nularda olmaktad›r. Do¤al yaflam› gösteren belgesel yap›mlarda özgeci davran›fl›n
pek çok ilginç örne¤ini görmek mümkündür.

Çeflitli araflt›rmalar insanlar›n ihtiyac› olan yabanc›lara yard›m etmede istekli ol-
duklar›n› göstermifltir. Ancak biz, bildik-tan›d›k insanlara yard›m etme konusunda
daha istekliyizdir.

ÖZGEC‹ DAVRANIfi KURAMLARI
Özgecilik gibi olumlu, insan olmaya yak›fl›r davran›fl› aç›klamada farkl› görüfller
ileri sürülmektedir (Taylor, Peplau ve Sears, 2007). Sözgelimi özgecili¤i evrimsel
kal›t›mla,  kültürle ya da ö¤renmeyle aç›klayan görüfller vard›r. Afla¤›da bu üç ku-
ramsal yaklafl›m k›saca aç›klanmaktad›r.

Evrimsel Yaklafl›m
Hayvanlar aras›nda var olan özgeci davran›fllar bilim insanlar›n›n da dikkatini çek-
mifltir. Sözgelimi tavflanlar y›rt›c› hayvan tehlikesi alg›lad›klar›nda, arka ayaklar›n›
kullanarak ç›kard›klar› seslerle di¤erlerini uyarmaya çal›flmaktad›rlar. Yine yunus
bal›klar›n›n; bir arkadafllar› yaraland›¤›nda, su alt›nda havas›zl›ktan ölmemesi için
onu su yüzeyine ç›kard›klar› gözlenmifltir. Bu ve benzeri birçok örnek, özgecilikle
kal›t›m aras›nda iliflki olabilece¤ini düflündürmüfltür.

Hayvanlar ve insanda görülen bu yard›m etme, gerekti¤inde -baflkalar›n›n ha-
yatta kalmas› için- kendini tehlikeye atma davran›fl›; evrimsel psikolojiyle ilgile-
nenler taraf›ndan, bir kuflaktan di¤erine aktar›lan genetik bir özellik oldu¤unu ile-
ri sürmüfllerdir. Özgeci davran›fl sahibi canl›lar genlerini paylaflt›¤› soyuna yard›m-
c› olmakta, kendi genlerinin kal›t›mla aktar›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu bak›fla göre
özgecilik DNA’n›n kal›t›mla aktar›lmas› fleklindeki bencil biyolojik amaca hizmet
etmektedir.

Evrimsel yaklafl›mdan yola ç›karak flu kestirimlerde bulunulabilir.
• Hayvanlar genetik olarak öncelikle kendilerine en yak›n olanlara yard›m et-

melidirler. Sözgelimi kendi aile üyelerine yard›mc› olma e¤ilimi, akrabalar
ya da yabanc›lardan daha yüksek olmal›d›r.

• Ebeveynler sa¤l›kl› yavrular›na, yaflama flans› düflük olanlardan daha özgeci
davranmal›d›rlar.

• Anneler yavrular›na, genellikle babalardan daha çok yard›mc› olmal›d›rlar.
Çünkü diflilerle k›yasland›¤›nda, erkekler daha çok yavrunun babas› olabil-
me gizilgücüne sahiptirler. Erke¤in pek çok difliyi dölleyebilme gücüne kar-
fl›l›k; diflilerin yaflamlar› boyunca genlerini aktaraca¤› yavru say›s› do¤urduk-
lar›yla s›n›rl›d›r. O nedenle difli do¤urdu¤u yavrusunun hayatta kalmas› için
onlara yard›m etmek durumundad›r.

Özgeci davran›fl›n insandan insana geçen genetik bir özellik oldu¤u görüflü tar-
t›flmal› bir görüfltür. ‹nsano¤lunun neslini sürdürebilmesi güdüsünün her durumda
baflat bir güdü olmama olas›l›¤› söz konusudur.

Kültürel Yaklafl›m
Özgeci davran›fl› do¤ufltan getirilen genlerle aç›klayanlara karfl› ç›kanlar; özgeci
davran›fl›n temelinde daha çok toplumsal de¤erlerin oldu¤unu ileri sürmektedirler.
Bu görüfl; evrimsel yaklafl›m›n, sadece anne babalar›n çocuklar›n› bak›p büyütme-
siyle s›n›rl› bir yard›m etme davran›fl›n› aç›klayabilece¤ini kabul etmektedir. Ancak
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evrimsel yaklafl›m, hiç tan›mad›¤›m›z birinin ihtiyac› oldu¤unda ona yapt›¤›m›z
yard›m› aç›klayamamaktad›r.

Kültürel yaklafl›ma göre toplumlar; geliflim süreci içerisinde insan ve toplum
için iyi olan çeflitli beceri, inanç, tutum ve davran›fllar gelifltirmifllerdir. Yine zaman
içerisinde iyi olan tutum ve davran›fllar toplumsal normlar›n bir parças› haline
gelmifltir. Bireyin kültürel normlar›na uygun tutum ve davran›fllar; yap›lacak bir de-
¤ifliklik ya da verilecek bir hizmetle ilgili özgeci e¤ilimleri harekete geçirebilmek-
tedir. Üç toplumsal norm yard›m etme davran›fl›yla ilgilidir: Toplumsal sorumluluk,
karfl›l›kl›l›k ve toplumsal adalet (Taylor, Peplau ve Sears, 2007). Afla¤›da k›saca
aç›klanan bu üç norm bütün toplumlarda geçerlidir.

Toplumsal sorumluluk: Bu kural, yaflamak için bize muhtaç olanlara yard›m
etmemizi söyler. Bununla ilgili pek çok örnek verilebilir. Sözgelimi ebeveynler, ço-
cuklar›n›n fiziksel ve ruhsal bak›mdan sa¤l›kl› bir flekilde yetiflmelerinden sorum-
ludurlar. Yine ö¤retmenlerin, ö¤rencilerinin ö¤renmesi ve istendik davran›fllar ge-
lifltirmesine yard›mc› olmalar› beklenir. Ayn› flekilde çal›flt›r›c›lar›n sporcular›na,
sporcular›n birbirlerine yard›m etmesi beklenir. Hemen her dinde insanlar›n ihti-
yac› olanlara yard›mc› olmalar› emredilmektedir. Pek çok yasa ve yönetmelik, top-
lumsal sorumluluk maddeleri içermektedir.

Karfl›l›kl›l›k: Bu kural, yard›m ald›¤›m›z insanlara bizim de yard›m etmemizi
söyler. Asl›nda gerçek yaflamda böyle de olmaktad›r. ‹nsanlar›n “borçlu kalma-
mak” için yard›m gördü¤ü insanlara yard›m etmek için f›rsat kollad›klar› araflt›rma-
larla da kan›tlanm›flt›r. Bu olgu afla¤›da aç›kland›¤› gibi toplumsal adalet duygu-
suyla da ilgilidir.

Toplumsal adalet: Özgeci ve olumlu sosyal davran›fl› etkileyen bir di¤er etken
adalet ve toplumsal eflitlik duygusudur. Bu ilkeye göre, bir ifle yapt›klar› katk› eflit
olan insanlar›n ald›klar› ödüler de eflit olmal›d›r. Eflitlik duygusu, bir baflkas›na iyi-
lik yapma sonucunda da görülebilir. Bir ifl yap›l›rken birisinin bize yard›m etmesi
durumunda, daha sonra onun yard›m gereksinimi oldu¤unda, bizim ona yard›m
etme e¤ilimimiz yüksek olacakt›r. Bu durum flu flekilde aç›klanabilir; birisi size iyi-
lik yapt›¤›nda, aran›zdaki eflitlik dengesi bozulmufl olur. Eflitli¤in yeniden sa¤lan-
mas› için, yard›m edenin bir gereksinimi oldu¤unda, siz de ona yard›m etme gere-
¤i hissedebilirsiniz. Yap›lacak yard›m zor olsa bile kolay kolay o kifliye ‘“hay›r” de-
nilemeyecektir. Buna göre, bir kiflinin yard›m etmesini sa¤laman›n bir yolunun, o
kifliye yard›m etmek oldu¤u, yani bir iyili¤e iyilik ile karfl›l›k verme iste¤inin olduk-
ça güçlü ve evrensel bir e¤ilim oldu¤u söylenebilir (Freedman ve ark. 1993, Gorm-
ley 1996).

‹nsanlar›n hay›r kurumlar›na ba¤›fl yapmalar›n›n alt›nda yatan da bir tür hakka-
niyet-toplumsal adalet duygusudur. Birçok araflt›rma, insanlar›n paylar›na düflen-
den fazlas›n› kazand›klar›nda, kazançlar›n›n bir k›sm›n›, hakkaniyeti sa¤lamak için
isteyerek vermeye haz›r olduklar›n› göstermifltir. Yukar›da özetlenen üç kural top-
lumsallaflma süreci yoluyla ö¤renilmekte ve insanlar onlara uygun düflecek flekil-
de davranmaktad›rlar.

Ö¤renme Yaklafl›m› 
Özgeci davran›fl› ö¤renme ile aç›klayan yaklafl›m, yard›m etmenin toplumsallaflma
süreci içerisinde ö¤renildi¤ini -ö¤retildi¤ini varsaymaktad›r. Bu yaklafl›m “koflullu
ö¤renme” kuramlar›n› esas almaktad›r. Buna göre birey, bir davran›fl› yapt› diye ya
da yapmad› diye ödül ald›¤›nda (aferin denildi¤i, bafl›n›n okfland›¤›, gülümsendi-
¤i, maddi bir karfl›l›k verildi¤i...) en az›ndan cezaland›r›lmad›¤›nda o davran›fl› be-
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nimser. Buna karfl›l›k yapt›¤› bir davran›fl ceza gördü¤ünde ya da hofl karfl›lanma-
d›¤›nda o davran›fl› benimsemez. ‹flte yard›m etme davran›fl› da bu flekilde ödül-
lendirmelerle pekifltirilerek edinilir.

Araflt›rmalar; olumlu toplumsal davran›fllar ödüllendirildiklerinde, insanlardaki
yard›m etme ve paylaflma e¤iliminin artt›¤›n› göstermektedir. Ödül davran›fl› pekifl-
tirmektedir. Ödüllendirmenin en yayg›n biçimi övgü sözleridir. Çocu¤un yard›mda
bulunma e¤ilimini yani kiflili¤ini ön plana ç›kran övgüler, yapt›¤› davran›fla vurgu
yapan övmelerden daha etkili olmaktad›r. Örne¤in çocu¤un bir konuda yard›mc›
olmaya çal›flt›¤›n› belirtip “...çok iyi ve yard›msever bir kiflisin” demek, “... bu çok
güzel bir davran›fl” demekten daha etkili olmaktad›r. Bunun nedeni, e¤ilimsel öv-
günün, çocu¤un kendisini gelecekte de yard›m etmeye devam edecek bir insan
olarak duyumsamas›na yard›mc› olmas›d›r.

Ö¤renmeyi etkin ve kal›c› yapan bir baflka etken gözlemdir. Çocuk televizyon,
sinema ya da çevresindeki baz› insanlar›n davran›fllar›n› gözler, model al›r ve kul-
lan›r. Çocuk, model al›nan kiflinin onay gören, alk›fllanan ya da hoflnut kal›nan
davran›fllar›n› kendi yaflam›nda da kullan›r. Gözlem yoluyla hem davran›fl›n ne ol-
du¤unu, hem de hangi durumlarda ya da ne zaman kullan›laca¤›n› ö¤renir.

Yükleme Kuram› ve Özgeci Davran›fl
Bir kimseye yard›m yap›l›p yap›lmamas›, yard›m›n niçin istendi¤ine de ba¤l›d›r.
Örne¤in büyük kentlerde s›kça karfl›lafl›lan dilenciler genellikle “bir ekmek paras›
ya da aç›m”, “hastanede yatan bir yak›n›n tedavisi”, “ilaç paras›”, “memleketine
dönmek için yol paras›” gibi nedenlerle para istemektedirler. Bu gerekçelerle para
isteyene yard›mda bulunma olas›l›¤›, herhalde “elbisem eskidi”, “sa¤l›k kontrolün-
den geçece¤im”, “evimde buzdolab›m yok”, “y›llard›r hiç tatil yapamad›m” diyen-
den kat kat yüksek olacakt›r. Birinci gruba giren dilencilerin iyi para toplad›klar›,
hatta bankalarda oldukça yüklü hesaplar› oldu¤u, zaman zaman gazetelere de
yans›maktad›r. Yine hastal›k nedeniyle yere düflen birisine, sarhofl oldu¤u için dü-
flene oldu¤undan daha çok yard›m ettikleri saptanm›flt›r. Bu farkl› durumlarda yar-
d›m yap›l›p yap›lmamas›n› belirleyen; durumu uygunlu¤una iliflkin inançlard›r.

Sosyal alg› ünitesinde aç›klanan ve insanlar›n hem kendilerinin, hem de baflka-
lar›n›n davran›fllar›n› aç›klayan yükleme kuram› da özgeci davran›fl› aç›klamada
kullan›labilir. Bu kurama göre insan›n bafl›na gelenler onun denetimi d›fl›ndaysa,
ona yard›m etme olas›l›¤› artmaktad›r. Birey kendi ihmali, tembelli¤i vb. nedenler-
le ma¤dur duruma düflmüflse, ona k›zg›nl›k duyulmakta, yard›mda isteksiz davra-
n›lmaktad›r. “Kendi düflen a¤lamaz” özdeyifli bu tutumu özetlemektedir.

Özetlemek gerekirse, kendi tutum ve davran›fllar› nedeniyle zarar gören, s›-
k›nt›ya düflen insanlara k›zg›nl›k duyar ona yard›mdan kaç›n›r›z. Yaflanan duru-
ma k›zg›nl›k ve öfke nedeniyle yap›lan yükleme; yard›mdan vazgeçmeye, gör-
mezlikten gelmeye neden olmaktad›r. Tersine bireyin gücünü aflan, kontrol edi-
lemez bir nedene yükleme ona olan sempatiyi, dolay›s›yla yard›m etme davran›-
fl›n› art›rmaktad›r.

ÖZGEC‹ DAVRANIfi KARAR BASAMAKLARI
Yard›m etme davran›fl›, yap›lacak yard›m›n özelli¤ine göre hiç düflünmeden ya da
enine boyuna düflünülerek belli aflamalardan geçilerek yap›l›r. Örne¤in koltu¤un
tepesinde düflmek üzere olan bir çocu¤u yakalamak için yerinden f›rlayan bir ki-
flinin -do¤al olarak- düflünmeye zaman› olmayacakt›r. Buna karfl›l›k apartman›n
ya¤mur suyu olu¤una düflmüfl kediye yard›m söz konusu oldu¤unda; yap›labile-

114 Sosyal  Psiko lo j i - I



cekleri düflünme, farkl› olas›l›klar› hesaba katmak gerekebilir. Yard›m etme karar›-
n›n verilmesi süreci, afla¤›da k›saca aç›klanan dört basamakta tamamlan›r.

Birinci basamak: Özgeci davran›flta bulunmak için; öncelikle yard›m etmeyi
gerektiren bir sorunun alg›lanmas› gerekir. Bu alg›laman›n sonunda, yard›m›n ge-
rekli olup olmad›¤› karar› verilir. Baz› durumlarda yard›m›n gereklili¤i aç›kt›r. Söz-
gelimi oturdu¤u yerde elini kalbinin üzerine bast›ran, yüzü kreç gibi beyazlaflan
birsinin yard›ma ihtiyac› var m› yok mu diye düflünülmeyecektir. Ama gecenin geç
saatinde komfludan gelen bir ç›¤l›k duyuldu¤unda; yard›m gerektirecek bir duru-
mun olup olmad›¤›na karar vermek kolay olmayacakt›r. ‹nsanlar›n yard›ma gitme-
meleri ya da geç kalmalar›n›n önemli bir nedeni, karar vermede yaflanan zorluk-
tur. Taylor, Peplau ve Sears’›n (2007), Shotland ve Huston’dan aktard›¤›na gö-
re(1979), bir olay›n yard›m gerektirip gerektirmedi¤ine karar verirken befl göster-
genin varl›¤›na bak›lmaktad›r.

• Olay›n aniden ve beklenmedik olmas›.
• Kurbana zarar verecek aç›k bir tehdit durumunun olmas›.
• Müdahale edilmedi¤i takdirde kurban›n görece¤i zarar›n daha da artacak ol-

mas›.
• Kurban›n çaresizli¤i ve yard›ma ihtiyac›n›n belirgin olmas›.
• Sonuç verecek bir müdahalenin mümkün olmas›.

Acil müdahale edilmesi gereken durumlara bir-kaç örnek verebilir misiniz?

Bir ma¤dura yard›m önerip önermemede; durumu nas›l yorumlad›¤›m›z belir-
leyici olmaktad›r. Karfl›lafl›lan bir durum için “Kol k›r›l›r yen içinde kal›r”, “kar›-ko-
ca aras›na girilmez”, “onlar dövüflür de seviflir de” diyorsak, o bizim için müdaha-
le edilmemesi gereken bir durumdur.

‹kinci basamak: Yard›m gerekir karar›ndan sonraki ad›m, “kiflisel sorumluluk
almad›r”.  Bankada s›ran›z›n gelmesini beklerken, yan›n›zda oturan bayan›n çan-
tas›n› otura¤a koyup bir süre gözden kayboldu¤unu düflünün. Bu s›rada bir bafl-
kas› gelsin ve çantay› kenara koyup otursun. Siz o yeni gelene, oran›n sahibi oldu-
¤unu muhtemelen söylemezdiniz. Ama o bayan sizden yerini tutman›z› isteseydi,
büyük olas›l›kla o kifliye müdahale ederdiniz.

Yak›nlar›m›za yard›m için sorumluluk alma e¤ilimimiz, yabanc›lardan daha faz-
lad›r. Ayr›ca yap›lacak yard›m›n gerektirdi¤i beceriye sahip oldu¤umuzda yard›m
için duydu¤umuz sorumluluk da artmaktad›r.

Üçüncü basamak: Yap›lacak yard›m›n getiri ve götürüsünün ne olaca¤›n› dü-
flünmektir. “At›lan tafl ürkütülen kurba¤aya de¤er mi?” De¤er oldu¤una karar veril-
di¤inde yard›m edilecek, de¤mez diye düflünüldü¤ünde ise vazgeçecektir. Baz›
durumlarda yard›m etmenin hemen hiçbir bedeli yoktur. Ama kimi durumlarda
fazlaca enerji ve zaman gerektirebilir. Götürünün yani ödenecek bedelin miktar›
artt›kça yard›m olas›l›¤› düflmektedir. Buna karfl›l›k yap›lacak yard›m›n getirisi faz-
la oldu¤unda, yard›mc› olma olas›l›¤› da artmaktad›r.

Yard›m etmenin getiri ve götürüsüyle birlikte sonuçlar› da hesaba kat›lmakta-
d›r. Sözgelimi yard›ma ihtiyac› olan birisine yard›m etmemek kiflide suçluluk duy-
gusuna yol açabilmektedir. Bu konuyu iflleyen birçok film yap›lm›flt›r. Öte yanda
yard›m etmeniz gerekirken yapmaman›z, baflkalar› taraf›ndan görülürse hakk›n›z-
da iyi fleyler düflünmeyecektir. Ayr›ca zorda olanlara yard›m etmeyi emreden bir
inanc›n mensubu olabilirsiniz. Bütün bunlar yard›m teklifinde bulunmam›z› etkile-
yen faktörlerdirler. Belirtmekte yarar var; yard›m›n acil olarak yap›lmas› gereken
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durumlarda -do¤al olarak- bu getiri-götürü hesab› yap›lmaz. “Paran çoksa kefil ol,
vaktin çoksa tan›k ol” özdeyifli bu kar-zarar hesab›n› aç›klar.

Dördüncü basamak: Yard›m etme karar› sürecinin son basama¤›, “yard›-
m›n biçimine karar verme ve harekete geçmedir”. Karfl› karfl›ya olunan duruma
nas›l müdahale etmek gerekir. Ne yap›l›rsa sonuç daha sa¤l›kl›-olumlu olabilir?
Bazen yard›m›n biçimini belirleme konusunda fazla zaman yoktur. Bu aciliyet
s›kça, iyilik yapmak isterken son derece olumsuz durumlar›n yaflanmas›na ne-
den olabilmektedir.

‹NSANLARDAK‹ ÖZGEC‹ DAVRANIfi FARKLILIKLARI
Bu ünitenin girifl bafll›¤› alt›nda “dünya yansa bir tutam otu yanmayan”, “insana
günah›n› bile vermeyen” türde insanlar oldu¤u gibi; “yoksul babas›”, “yard›m se-
ver”, “gani gönüllü” insanlar›n da oldu¤undan söz etmifltik. Bu bafll›k alt›nda ne-
den baz› insanlar›n yard›m etmeye daha e¤ilimli olduklar›n› yan›tlamaya çal›flaca-
¤›z. Bu konuda yap›lan çal›flmalar insanlar›n duygu durumlar› ile kiflilik özellikleri
üzerine yo¤unlaflm›fllard›r.

Duygu Durumu ve Özgeci Davran›fl
‹nsan›n kendisini keyifli, mutlu, nefleli hissetti¤inde baflkalar›na yard›m etmeye
daha istekli oldu¤unu, pek ço¤umuz bizzat yaflam›fl›zd›r. Taksitleri sizi zorlayacak
bir borç alt›na girdi¤iniz zamanki duygu durumunuz ile o borcun son taksitini
ödeyip bitirdi¤iniz an› düflünün. Küçükde olsa bir ikramiye kazanmak, bekledi¤i
bir ifl durumunun olumlu sonuçlanmas› gibi durumlarda her fley, her insan size
güzel görünür; her durumdan keyif alacak bir yan bulunur. Deyim yerindeyse ha-
valarda uçar›z.

Olumlu duygu durumu ile yard›m etme aras›ndaki iliflkinin varl›¤› araflt›rmalar-
la kesin olarak kan›tlanm›flt›r. Ancak bunun temelinde yatan›n ne oldu¤una ilifl-
kin çal›flmalar devam etmektedir (Taylor, Peplau ve Sears, 2007). Bu konuda ile-
ri sürülen iddialar vard›r. Sözgelimi olumlu duygu durumunun devam›n› sa¤la-
mak için yard›m edildi¤ini ileri sürenler vard›r. Yard›m etmek o mutlulu¤u devam
ettirmektedir. Bir baflka görüfle göre, güzel duygular içinde olmak bizi daha olum-
lu düflünmeye sevk etmektedir. Buna karfl›l›k yap›lacak bir yard›m insandaki
olumlu duygular› bozaca¤› düflünüldü¤ünde özgeci davran›fl› azaltmaktad›r. Sö-
zün özü, olumlu duygu durum yaflayan insanlar bu durumlar›n› devam ettirmek
istemektedirler.

‹nsanlardaki kötü duygu durumunun yard›m etme davran›fl› üzerindeki etkile-
rine iliflkin araflt›rma sonuçlar› bir birini tutmamaktad›r. ‹nsan›n kendisini kötü his-
setmesi, baflkalar›na yard›m davran›fl›n› azaltabilmektedir. “Kendi derdine düfl-
mek”, “Kelin ilac› olsa kendi bafl›na sürer” deyiflleri bu noktaya ›fl›k tutmaktad›r.
Buna karfl›l›k bir baflkas›na yap›lacak yard›m insandaki kötümserli¤i, karamsarl›¤›
giderecek ya da hafifletecekse, bu durum insan› yard›m etmeye yöneltebilir. Yafla-
n›lan olumsuz duygu durumundan kurtulmak için baflkalar›na yard›m etmek, her
zaman ifle yaramayaca¤› gibi; bu konudaki tek seçenek de de¤ildir. Bir dostla dert-
leflmek, mekan de¤iflikli¤i, sevilen birisin ziyaret vb. fleyler de bu konuda etkili
olabilir. Ancak baflkalar›na yard›m etmenin genel olarak insan›n kendisini iyi his-
setmesine neden oldu¤u söylenebilir.

Bireyin içinde bulundu¤u olumsuz duygu durumundan kurtulmak için birisine yard›m et-
mesi özgeci davran›fl olarak kabul edilebilir mi?
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Yard›m Etme Güdüleri: Empati ve Kötü Hissetme
‹nsanlar› hiçbir karfl›l›k beklemeden yard›m etmeye sevk eden duygular›n neler ol-
du¤u da araflt›rma konusu yap›lm›flt›r. Birilerini zor ve çaresizli içinde görmek, in-
sanda güçlü duygular uyand›r›r. Bunlardan birisi kendini kötü hissetmedir. Kö-
tü hissetme, baflkalar›n›n yaflad›¤› olumsuzluklara verilen duygusal bir tepkidir. Bir
kiflinin tan›k oldu¤u bir durum karfl›s›nda hissetti¤i sars›lma, kayg› ve çaresizlik gi-
bi duygusal tepkiler kötü hissetmedir. Buna karfl›l›k empati, bireyin kendisini bir
baflkas›n›n yerine koyarak onu duygular›n› anlama ve bunu karfl›dakine hissettir-
medir. Empati, kurban durumundaki kiflinin duygu ve düflünceleri üzerinde odak-
lan›ld›¤›nda gerçekleflir.

Kötü hissetmede korkma, kayg›lanma, isteksizlik gibi duygular yaflan›r. Yine
kötü hissetme insan›, kendi rahats›zl›¤›n› azaltmaya güdüler. Bunu da zor durum-
daki insana yard›m ederek yapar›z. Ancak kötü hissetme ile yard›m etme davran›-
fl› aras›nda zorunlu bir iliflki yoktur. Baz› insanlar çevresindeki olumsuzluklar› gör-
mezden gelerek, oradan uzaklaflarak da kendisini iyi hissetmesini sa¤layabilir. Em-
patide ise karfl›dakini anlamaya çal›flmak esast›r; duygudafll›k ve flefkate yol açar
ve bizi yard›m etmeye güdüler. Amac› da baflkalar›n›n kendisini iyi hissetmesine
yard›mc› olmakt›r. Dolay›s›yla empati özgeci bir davran›flt›r.

Biz kendimize benzer insanlara empati duymaya daha e¤ilimliyiz. Denetlene-
meyen durumlar nedeniyle ya da elinde olmayan nedenlerden ötürü s›k›nt› yaflan
insanlara daha çok empati duyar›z. Empati, bir durumu yaratan nesnel koflullar
üzerine odaklan›larak da art›r›labilir. Yani kendimizi zor duruma bulunan birisinin
yerine koymak, duruma onun gözüyle bakmak empatiyi dolay›s›yla yard›m etme-
yi art›rmaktad›r.

YARDIM ETME B‹Ç‹MLER‹
Araflt›rmalar yard›m gerektiren bir durumda baflka insanlar›n da olmas›, yard›m gerek-
tiren durumun yafland›¤› çevre ve zaman s›n›rl›l›¤›n›n getirdi¤i bask›n›n yard›m etme
biçimlerini etkiledi¤ini göstermifltir. Bu üç de¤iflken afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r.

Baflkalar›n›n Varl›¤›
Araflt›rmalar, baflkalar›n›n olmas› durumunda yard›m etme davran›fl›n›n azald›¤›n›
ortaya koymufltur. Bu durum için getirilen aç›klamalardan birisi, yard›m gerektiren
ortamda baflkalar›n›n da olmas›n›n “sorumluluk da¤›lmas›” na neden oldu¤udur.
Zor durumdaki bireye çevrede yard›m edebilecek baflka kimse yoksa; yard›m et-
me sorumlulu¤u bütünüyle ona ait olacak, dahas› yard›m yapmazsa suçlanacakt›r.
Ama birçok insan olaya tan›k olmuflsa, o zaman sorumluluk paylafl›lacak demek-
tir. ‹nsanlar yard›m gerektiren durumu insanlar›n uzaktan görüyor ya da duyuyor
olmalar› halinde her biri bir di¤erinin yard›m için gerekeni (örne¤in polise haber
vermeyi) yapm›fl olabilece¤ini varsayabilir.

Araflt›rmalar bir grupta lider konumunda olan›n, kurbana yard›m etmeye daha
e¤ilimli oldu¤unu göstermifltir. Baflkalar›n›n varl›¤› söz konusu oldu¤unda duru-
mun yard›m gerektirecek kadar acil olup olmad›¤› yorumu da farkl›laflabilmekte-
dir. Çevredeki insanlar›n bir duruma tepkisiz kalmas› ya da görmezden gelmesi,
ortada yard›m gerektirecek bir durumun olmad›¤› fleklinde alg›lanabilir.

Tan›klar›n etkisiyle ilgili üçüncü bir yorum, “de¤erlendiriliyor olma kayg›s›”
olabilmektedir. Birileri bizi seyrediyorsa, yanl›fl yapma ya da baflaramama korkusu
biz harekete geçmeden al›koyabilir. 

1177.  Ünite  -  Özgeci  Davran›fl

Kötü hissetme: Baflkalar›n›n
yaflad›¤› olumsuzluklara
verilen duygusal bir tepkidir.



Çevresel Koflullar
Yard›m yap›lmas› gereken durumla ilgili çevresel koflullar, yard›m davran›fl›n› etki-
leyebilmektedir. Sözgelimi arabas› ar›za yapm›fl bir kifliye yard›m etme olas›l›¤› ha-
va güneflli ya da ya¤murlu oldu¤unda m› daha yüksektir? Karanl›k ve ›ss›z bir so-
kakta m› yoksa hareketli, ayd›nl›k bir bulvarda m›? fiehirleraras› bir yolda m› yok-
sa flehir içinde mi?

Yukar›daki sorular› san›r›m ço¤unuz do¤ru yan›tlad›n›z. Yard›m etme davran›-
fl› havan›n çok s›cak ya da çok so¤uk olmad›¤› günlerde daha yüksek bulunmufl-
tur. ‹lginçtir; lokantada yemek yiyenler, havalar›n güzel oldu¤u günlerde daha çok
bahflifl b›rakmaktad›rlar. Araflt›rmalarda, zorda kalm›fl yabanc›lara yard›m söz ko-
nusu oldu¤unda, küçük yerleflim birimlerinde yard›m etmenin daha yüksek oldu-
¤u bulunmufltur. Yabanc›ya yard›m etme davran›fl› ile kent büyüklü¤ü aras›ndaki
iliflki birçok araflt›rmada benzer sonuçlar vermifltir. Yani kent büyüdükçe yard›m
etme davran›fl› azalmaktad›r.

Yabanc›lara yard›m etme davran›fl›n›n küçük yerleflim birimlerinde yüksek, büyük kentler-
de ise düflük olmas› sizce nas›l aç›klanabilir?

Zaman Bask›s›
Zaman bask›s›n›n yard›m etme davran›fl› üzerindeki etkisi son derece güçlüdür. ‹n-
sanlar geç kalmamak, bir toplant›ya, bir randevuya yetiflmek gibi zaman bask›s› al-
t›nda olduklar›nda yard›m etme davran›fl› azalmaktad›r.
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1197.  Ünite  -  Özgeci  Davran›fl

Özgeci davran›fl›n ne anlama geldi¤ini aç›kla-

yabilmek.

Özgecilik, birisine yarar sa¤lama ya da onu olas›
kötülüklerden koruma amac›yla yap›lan yard›m
davran›fl›d›r. Özgeci davran›fl, iste¤e ba¤l›d›r. Ya-
ni birey s›k›nt› içerisindeki birisine isteyerek yar-
d›mda bulunur ve bir muhtaca iyilik yapm›fl ol-
man›n verdi¤i doyumdan baflka bir karfl›l›k da
beklemez. Buna göre bir davran›fl›n özgeci olup
olmad›¤›n›n ölçüsü, yard›m edenin niyetidir.
Gruplar halinde yaflayan öteki hayvan türlerinde
de özgeci davran›fllar görülmektedir Araflt›rmalar
insanlar›n ihtiyac› olan yabanc›lara yard›m etme-
de de istekli olduklar›n› göstermifltir; ancak bil-
dik-tan›d›k insanlara yard›m etme konusunda da-
ha istekliyizdir.

Özgeci davran›fl kuramlar›n› tan›mlayabilmek.

Baflkalar›na isteyerek ve karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etmeyi evrimsel kal›t›mla,  kültürle ve ö¤-
renmeyle aç›klayan görüfller vard›r. Evrimsel
yaklafl›m, hayvan ve insanlarda görülen yard›m
etme davran›fl›n›; bir kuflaktan di¤erine aktar›lan
genetik bir özellik olarak görmektedir. Özgeci
davran›fl sahibi canl›lar genlerini paylaflt›¤› soyu-
na yard›mc› olmakta, kendi genlerinin kal›t›mla
aktar›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Ancak, yard›m etme
davran›fl›n›n insandan insana geçen genetik bir
özellik oldu¤u görüflü tart›flmal›d›r. ‹nsano¤lu-
nun neslini sürdürebilmesi güdüsünün her du-
rumda baflat bir güdü olma olas›l›¤› söz konusu
olmad›¤› ileri sürülmektedir. Kültürel yaklafl›-
ma göre, özgeci davran›fl›n temelinde daha çok
toplumsal de¤erler bulunmaktad›r. Olumlu top-
lumsal davran›fllar bireylerin yarar›na oldu¤u için
toplumsal normlar›n bir parças› olmufltur. Bire-
yin içinde yetiflti¤i kültürel normlar aras›nda üç
tanesinin yard›m etme davran›fl›yla ilgili oldu¤u
saptanm›flt›r: Toplumsal sorumluluk, karfl›l›kl›l›k
ve toplumsal adalet. Toplumsal sorumluluk,
yard›m›m›za muhtaç olan insanlara yard›m etme-
mizi söyleyen bir normdur. Karfl›l›kl›l›k, yar-
d›m ald›¤›m›z insanlara bizim de yard›m etmemi-
zi söyler. Toplumsal adalet ise, eflit ifle eflit ödül
ilkesini öne ç›karmaktad›r. Eflitlik duygusu, bir
baflkas›na iyilik yapma sonucunda da görülebilir.

Bir ifl yaparken birisinden yard›m almam›z, ge-
reksinimi oldu¤unda, bizim ona yard›m etme e¤i-
limimizi art›rmaktad›r. Yard›m etme davran›fl›na
ö¤renme yaklafl›m›, bunun toplumsallaflma sü-
reci içerisinde ö¤renildi¤ini -ö¤retildi¤ini varsay-
maktad›r.

Özgeci davran›fl karar› vermenin basamaklar›n›

aç›klayabilmek.

Yard›m etme karar›n›n verilmesi süreci dört ba-
samakta tamamlan›r. Birinci basamak yard›m et-
meyi gerektiren bir sorunun alg›lanmas› basa-
ma¤›d›r. Bu alg›laman›n sonunda, yard›m›n ge-
rekli olup olmad›¤› karar› verilir. ‹kinci basamak,
kiflisel sorumluluk almad›r. Üçüncü basamak,
Üstlenilecek sorumlulu¤un getiri ve götürüsü-
nün ne olaca¤›n› düflünmektir. Elde edilecek
sonuç göze al›nanlara de¤melidir. Yard›m etme-
nin getiri ve götürüsüyle birlikte sonuçlar› da he-
saba kat›lmaktad›r. Yard›m etme karar› sürecinin
son basama¤›, yard›m›n biçimine karar ver-
me ve harekete geçmektir.
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120 Sosyal  Psiko lo j i - I

‹nsanlar aras›ndaki özgeci davran›fl farkl›l›kla-

r›n›n nedenlerini aç›klayabilmek.

Duygu durumu insandaki özgeci davran›fl üze-
rinde etkili olmaktad›r. Sözgelimi keyifli, mutlu,
nefleli olundu¤unda yard›m etme iste¤i de art-
maktad›r. Bu durum gözlemlerimizle de araflt›r-
ma bulgular›yla da tutarl›l›k göstermektedir. Bu-
nun nedeni olarak, güzel duygular içinde olmak
insan› daha olumlu düflünmeye sevk etti¤i ileri
sürülmektedir. Buna karfl›l›k insan›n kendisini
kötü hissetmesi, baflkalar›na yard›m davran›fl›n›
azaltabilmektedir. Ancak, yard›m etmek insanda-
ki kötümserli¤i, karamsarl›¤› giderecek ya da ha-
fifletecekse, bu durum insan› yard›m etmeye yö-
neltebilir.
Empati ve kötü hissetme de özgeci davran›fl üze-
rinde etkili olmaktad›r. Birilerini zor ve çaresizli
içinde görmek, iki tür duygunun ortaya ç›kmas›-
na neden olmaktad›r: Kötü hissetme ve empati.
Kötü hissetme, baflkalar›n›n yaflad›¤› olumsuz-
luklara verilen duygusal bir tepkidir. empati, bi-
reyin kendisini bir baflkas›n›n yerine koyarak onu
duygular›n› anlama ve bunu karfl›dakine hisset-
tirmedir. 

Yard›m etme biçimlerine örnekler verebilmek.

Yard›m gerektiren bir durumda; çevrede baflka-
lar›n›n olmas› yard›m etme davran›fl›n azaltmak-
tad›r. Grup içerisinde lider konumunda olan›n,
kurbana yard›m etmeye daha e¤ilimli oldu¤u
saptanm›flt›r. Çevredeki insanlar›n bir duruma
tepkisiz kalmas› yard›m gerektirecek bir duru-
mun olmad›¤› fleklinde alg›lanabilir. Yard›m ya-
p›lmas› gereken durumla ilgili çevresel koflullar,
yard›m davran›fl›n› etkileyebilmektedir. Ayr›ca
zaman bask›s›n›n yard›m etme davran›fl› üzerin-
deki etkisi oldukça güçlüdür. ‹nsanlar geç kal-
mamak, bir yerlere yetiflmek gibi zaman bask›s›
alt›nda olduklar›nda yard›m etme davran›fl› azal-
maktad›r.
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1217.  Ünite  -  Özgeci  Davran›fl

1. Afla¤›dakilerden hangisi özgeci bir davran›flt›r?
a. ‹htiyac› olan birisine borç para vermek
b. Fala bakt›rmak
c. Avukat tutmak
d. Tan›d›k arac›l›¤›yla beklemeden iflini yapt›rmak
e. Sal›ncaktan düflüp yararlanan bir çocu¤u hasta-

neye götürmek 

2. Hayvanlar söz konusu oldu¤unda afla¤›dakilerin
hangisinde özgeci davran›fl say›lmaz?

a. Yard›ma koflma
b. Avlanma
c. Tehlike oldu¤unda uyarma
d. Oynaflma
e. Sald›r›ya karfl› koyma

3. Afla¤›dakilerden hangisi özgecili¤in evrimsel olabi-
lece¤ine kan›t olarak kullan›lmaktad›r?

a. ‹nsan›n toplumsal bir varl›k olmas›
b. Hayvanlar›n grup liderli¤i için dövüflmeleri
c. Hayvanlar aras›ndaki yard›mlaflma
d. ‹nsan›n sosyal bir varl›k olmas›
e. Hayvanlar›n tehlike hissettiklerinde kaçmas›

4. Afla¤›dakilerden hangisi kültürel yaklafl›m›n evrim-
sel yaklafl›m›n özgeci davran›fl anlay›fl›na yöneltti¤i bir
elefltiridir?

a. Canl›lar›n neslini sürdürme güdüsü hiçbir za-
man baflat bir güdü de¤ildir.

b. Evrimsel yaklafl›m yabanc› birine yapt›¤›m›z yar-
d›m› aç›klayamamaktad›r.

c. Canl›larda yavru sahibi olma, çiftleflmeden zevk
alman›n do¤al bir sonucudur.

d. Yavrular yeterince büyüdüklerinde kendi baflla-
r›na b›rak›lmaktad›rlar.

e. Hayvanlar aras›ndaki yard›mlaflman›n belli ku-
rallar› yoktur.

5. Afla¤›dakilerden hangisi özgeci davran›fl›n karfl›l›kl›-
l›k normuyla ilgili davran›flt›r?  

a. Yap›lan bir iyili¤in karfl›l›¤›n› vermek
b. Çocu¤un sa¤l›kl› yetiflmesi için çaba göstermek
c. Vatandafl›n iflini yokufla sürmemek
d. Bir futbol tak›m›nda galibiyet için iflbirli¤i yapmak
e. Ö¤retmen olarak ö¤rencilerin yetiflmesi için ça-

ba göstermek

6. Afla¤›daki kavramlardan hangisi özgeci davran›fl› ö¤-
renmeyle aç›klayan görüfle uygun de¤ildir?

a. Kal›t›m
b. Ödül
c. Ceza
d. Pekifltirme
e. Koflullu ö¤renme

7. Afla¤›dakilerden hangisi birisine yard›m edip etme-
me karar›n› verirken  etkili olan durumlardan biri de-

¤ildir?

a. Yard›ma ihtiyac› olan›n yaflam›n› tehlikede ol-
mas›

b. Yard›ma ihtiyac› olan›n cinsiyeti
c. Müdahale edilmezse tehlikenin artmas› olas›l›¤›
d. Kurban›n kurtulma olas›l›¤›n›n zay›f olmas›
e. Yap›lacak yard›m›n olumlu sonuç vermesi olas›-

l›¤›n›n yüksek olmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi yard›m etme davran›fl›n› en-
gelleyecek etkenlerden biri olabilir?

a. Çevrede yard›m edecek baflkalar›n›n olmamas›
b. Yard›m etme konusunda söz verme
c. Yap›lacak yard›m›n fazla zaman alacak olmas›
d. Yard›m alacak olan›n tan›d›k olmas›
e. Yard›ma ihtiyac› olan›n erkek olmas›

9. Afla¤›daki duygu durumlar›n›n hangisi özgeci dav-
ranma olas›l›¤›n› art›r›r?

a. K›zg›nl›k
b. Öfke
c. Sinirlilik
d. Nefle
e. Korku

10. Empati için afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
a. ‹nsanda çaresizlik duygusu yarat›r
b. Kayg›ya neden olur
c. Sars›lma etkisi yapar
d. Korkuya neden olabilir
e. Özgeci bir davran›flt›r 

Kendimizi S›nayal›m
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Kurtarmak ‹steyen Öldü

A¤r›’n›n Patnos ilçesinde su deposunda mahsur kalan
çoban› kurtarmaya köy imam›, gazdan zehirlenerek öl-
dü. Zehirlenen çoban ise tedavi alt›na al›nd›. Akyemifl
mezras›nda hayvanlar› otlatan iki çobandan Mehmet
Güler’in (25) yard›m›na köylülerin tarlada olmas› nede-
niyle tek bafl›na koflan köy imam› Hüseyin Tafl (28) de-
poya indi ancak gazdan zehirlenerek öldü. Depoya inen
imam›n da ç›kmamas› üzerine çoban›n arkadafl› bu kez
bütün köylüleri yard›ma ça¤›rd›. Kurtarma çal›flmalar›
s›ras›nda çok say›da kifli k›sman zehirlenirken, uzun sü-
re metan gaz›na maruz kalan çoban Güler kurtar›ld›
(Cumhuriyet Gazetesi, 15 Temmuz 2009).

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özgeci Davran›fl›n Anlam›”
konusunu tekrar okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özgeci Davran›fl›n Anlam›”
konusunu tekrar okuyunuz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özgeci Davran›fl Kuramla-
r›” konusunu tekrar okuyunuz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özgeci Davran›fl Kuramla-
r›” konusunu tekrar okuyunuz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özgeci Davran›fl Kuramla-
r›” konusunu tekrar okuyunuz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özgeci Davran›fl Kuramla-
r›” konusunu tekrar okuyunuz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özgeci Davran›fl Karar Ba-
samaklar›” konusunu tekrar okuyunuz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özgeci Davran›fl Karar Ba-
samaklar›” konusunu tekrar okuyunuz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nsanlardaki Özgeci Dav-
ran›fl Farkl›l›klar›” konusunu tekrar okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nsanlardaki Özgeci Dav-
ran›fl Farkl›l›klar›” konusunu tekrar okuyunuz.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Birisinin kalp krizi geçiriyor olmas›, bir araba kazas›,
kaç›r›ld›¤›n› hayk›ran bir çocuk, bisikletinden düflerken
çarpt›¤› kafas›ndan kanlar akan birisi, yoksulluk içinde
yaflayan, silahl› çat›flmada vurulan... Bu örneklere siz
daha baflkalar›n› da ekleyebilirsiniz.

S›ra Sizde 2

Daha önce de belirtildi¤i gibi özgeci davran›fl kiflinin
niyetiyle tan›mlan›r. Özgeci davran›fltan söz edebilmek
için, yap›lan bir yard›m›n hiçbir karfl›l›k beklenmeden
yap›lmas› temel kofluldur. Kendi s›k›nt›s›n› hafifletir di-
ye birisine yard›mda bulunmak, özgeci davran›fl tan›-
m›ndaki “karfl›l›k beklememe” ilkesine ters düflmekte-
dir. Bu ba¤lamda öte dünyas› içi fakir fukaraya yard›m
eden, mal›n›-can›n›n sadakas› diye yoksula para veren-
lerin yapt›klar› özgeci davran›fl olarak görülemez. Bu
anlamda öte dünya kayg›s›yla yap›lanlar özgeci de¤il
bencil davran›fllard›r. Vars›n özgeci davran›fl olmas›n,
yap›lan fley kötü müdür? diyebilirsiniz. Yan›t; hiç kötü
olur mu, elbette de¤il.

S›ra Sizde 3

Büyük kentlerde yard›m gerektiren kimi durumlar (söz-
gelimi iki insan›n sokak ortas›nda kavga etmesi), özel
olarak senaryolaflt›r›l›p oynan›rken; yard›ma koflanlara
zarar verilmesi (üzerlerindeki de¤erle eflyalar›n çal›n-
mas›) nedenlerden birisi olabilir. Bu olaylar›n s›kça ya-
flanmas› ve kitle iletiflim araçlar›nda yer almas›; insanla-
ra karfl› bir güven eksikli¤i yaratmaktad›r. Kent yaflam›
bir yanda insanlar aras›ndaki iliflkileri zay›flat›rken, öte
yanda insanlarda b›kk›nl›k ve çaresizlik duygular› ya-
ratmaktad›r. Bütün bunlar insanlar›n tepkisiz kalmas›na
neden olmaktad›r. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
sald›rganl›¤› tan›mlayabilecek;
çeflitli sald›rganl›k tiplerini ay›rt edebilecek;
sald›rganl›¤›n kökenlerini aç›klayabilecek;
sald›rganl›¤›n sosyal, durumsal ve kiflisel belirleyicilerinin neler oldu¤unu
saptayabilecek;
sald›rganl›¤› azaltma yollar›n› sayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Sald›rganl›k
• Engellenme
• fiiddet
• Tahrik
• Araçsal sald›rganl›k
• Medyada fliddet
• Düflmanca sald›rganl›k

• Duyars›zlaflt›rma
• Özgeci sald›rganl›k
• Model alarak ö¤renme
• Antisosyal sald›rganl›k
• A Tipi kiflilik
• ‹zin verilmifl sald›rganl›k
• Ar›nma (Katarsis)

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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• SALDIRGANLIK NED‹R?
• SALDIRGANLI⁄IN KÖKENLER‹
• SALDIRGANLI⁄IN SOSYAL,
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BEL‹RLEY‹C‹LER‹

• SALDIRGANLI⁄I AZALTMA
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Sald›rganl›k

G‹R‹fi
Hepimiz günlük yaflam›m›zda tan›k ya da belki de kurban› oldu¤umuz belirli sal-
d›rganl›k biçimlerini kabul edilemez bulmaktay›z. Baz› sald›rganl›k türlerini kabul
edilemez buluruz ama pek çok sald›rganl›k biçimine de ses ç›karmay›z. Bazen bir
anne ya da baban›n ya da bir ö¤retmenin çocu¤una ya da ö¤rencisine uygulad›¤›
cezay›, çocu¤u disipline sokman›n bir parças› olarak görür ve hatta gerekli bulu-
ruz. Bunlara ek olarak, sald›rganl›k fiziksel oldu¤u gibi psikolojik de olabilir. Kimi
zaman sözler bizi bir b›çak kadar yaralayabilir. 

SALDIRGANLIK NED‹R?
Gerek bilimsel literatürde gerekse gündelik dilde s›k ve yayg›n kullan›lmas›na kar-
fl›l›k, sald›rganl›k kavram›n›n, üzerinde anlaflmaya var›lan bir tan›m› bulunma-
maktad›r. Herhangi bir sald›rganl›k tan›m›nda herkesin kesin olarak kabul etti¤i
nokta, sald›rganl›¤›n di¤er bir kifliye zarar vermeyi ya da onu incitmeyi içermesi-
dir. Ancak ölçüt olarak sadece zarar verme ya da incitme davran›fl›na odaklan›lma-
s›, pek çok davran›fl›n sald›rganl›k olarak görülmesine yol açmaktad›r. Örne¤in bir
doktorun bo¤ulan bir kiflinin bo¤az›na delik açarak nefes almas›na yard›m etmesi,
sonuçda kifliye ac› vermifl olsa da sald›rganl›k olarak de¤erlendirilemez. Dolay›s›y-
la, zarar verme ya da incitme davran›fl›, sald›rganl›¤› tarif etmede aç›kça yetersiz
kalmaktad›r.

Araflt›rmac›lar›n ço¤u bu problemi, sald›rganl›k tan›m›na niyet ö¤esini ekleye-
rek çözmüfltür (Brewer ve Crano, 1994; . Yani, bütün zarar verme ya da incitme
eylemleri de¤il, sadece zarar verme ya da incitme niyeti ile yap›lanlar sald›rganl›k
olarak görülmektedir. Ancak, eylemin niyetli yap›lmas› da sorunu çok fazla çöz-
memektedir. Bu kez de “Kiflinin niyetini nas›l bilebiliriz?” sorusu karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Çünkü, niyeti, direkt olarak gözleyemeyiz, sadece tahmin edebiliriz. 

Her ne kadar niyet kavram› ile ilgili problem varsa da, bugün pek çok sosyal
psikolog sald›rganl›¤› tan›mlamada niyet kavram›n› vazgeçilmez olarak görmekte-
dir. Bu durumda, birbirine benzer olsa da birkaç sald›rganl›k tan›m› vermek yarar-
l› olabilir. “Sald›rganl›k, di¤er bir kifliye niyetli olarak zarar vermek ya da onu in-
citmektir (Feldman, 1998; s. 297)”. Ya da “sald›rganl›k, di¤erini incitme niyetiyle
yap›lan eylemler ve söylenilen sözlerdir (Brewer ve Crano, s. 305)”. Üçüncü bir ta-
n›m ise flöyledir: “Sald›rganl›k, fiziksel ya da psikolojik ac›ya yol açmay› amaçlayan
niyetli davran›flt›r (Aronson, Wilson ve Akert, 1999; s. 457)”. 

Sald›rganl›k: Di¤er kifliye
fiziksel ve psikolojik olarak
zarar vermeyi ya da 
incitmeyi amaçlayan
davran›flt›r.



Yukar›daki tan›mlardan, zarar verme ya da incitme niyetiyle yap›lmam›fl eylem-
lerin, sonuçta karfl›daki kifliye ac› vermifl bile olsa sald›rganl›k say›lmamas› gerek-
ti¤i aç›kt›r. Örne¤in, difl doktorunun bize ac› yaflatt›¤› do¤rudur; ancak bu, zarar
verme niyeti sonucu de¤il, tam tersine sa¤l›¤›m›z› koruma niyetiyle bize yaflatt›r›-
lan ac›d›r ve bu yüzden sald›rgan bir eylem olarak görülemez. Ya da kalabal›k bir
belediye otobüsünde aya¤›m›za basan ve hemen arkas›ndan nazik bir biçimde
özür dileyen kiflinin davran›fl›n› da sald›rgan olarak yorumlamay›z. Di¤er yandan,
zarar verme ya da incitme niyetiyle yap›lm›fl, ama bir flekilde bu niyetin gerçeklefl-
medi¤i, di¤er bir deyiflle hedefin ›skaland›¤› durumlar olabilir. Örne¤in, kar›s›na
k›zan alkolik bir adam elindeki bira fliflesini ona f›rlatm›fl ve isabet ettirememifl ola-
bilir. Kad›n›n bu olayda incinmemifl olmas›na ra¤men, adam›n flifle atmas› hâlâ sal-
d›rgan bir eylem olarak görülmelidir. 

Yukar›da verilen sald›rganl›k tan›mlar›n›n üçüncüsünde aç›kça ortaya kondu¤u
gibi, zarar verme ya da incitme fiziksel ya da psikolojik olabilir. Bu noktada sald›r-
ganl›k ile fliddeti birbirinden ay›rmak gereklidir. “fiiddet, kasti olarak yap›lan cid-
di fiziksel incitme eylemleridir (Feldman, 1998; 297)”. O halde fliddet, psikolojik
de¤il, sadece fizikseldir. Sald›rganl›k ise aktif, fiziksel bir fliddet olabilece¤i gibi pa-
sif, sözel ya da baflka bir biçimde de ortaya ç›kabilir. Örne¤in, sevmedi¤i bir me-
murun terfi kararnamesini geciktiren bir yönetici ya da s›n›f içindeki tart›flmalarda
herhangi bir ö¤renciyi sürekli önemsememe tavr› gösteren bir ö¤retmen sald›rgan
davran›fl göstermektedir. Bunlar pasif sald›rganl›k örnekleridir. “Pasif sald›rgan-
l›k, hiçbir faaliyet yap›lmamas›na ra¤men, karfl›dakine zarar vermeyi amaçlayan fa-
aliyetsizlik” olarak tan›mlanmaktad›r (Bilgin, 2000; s. 276).

Sald›rganl›¤› daha iyi anlamak için baflka bir ayr›m daha yapmak gereklidir:
Araçsal sald›rganl›k ve düflmanca sald›rganl›k. Araçsal sald›rganl›k, de¤erli bir
hedefe ulaflmay› sa¤lamak üzere gerçeklefltirilen zarar verme ya da incitme eyle-
midir. Büyük bir mirasa konmak için kiflinin akrabas›n› öldürmesi, profesyonel bir
boksörün rakibine vurmas›, bir h›rs›z›n girdi¤i evin sahibine vurmas› ya da futbol-
da rakip oyuncunun gol atmas›n› engelleme araçsal sald›rganl›k örnekleridir. Bü-
tün bu davran›fllarda karfl›dakine zarar verme niyeti vard›r, ama ana amaç sald›r-
ganl›k yoluyla hedefe ulaflmakt›r. Temel olarak boksör kazanmak, h›rs›z yakalan-
mamak ve futbolcu golü engellemek için sald›rganl›k gösterir.  

Araçsal sald›rganl›¤›n tam tersine, düflmanca sald›rganl›kta, amac›n kendisi kar-
fl›dakine zarar vermek ya da onu incitmektir. Bu sald›rganl›k biçiminde hedef se-
vilmeyen ya da nefret edilen biridir. Bu yüzden, düflmanca sald›rganl›k öfke ya da
k›zg›nl›k duygusuyla birlikte ortaya ç›kmaktad›r. Adam›n tart›flma esnas›nda öfke-
lenip efline ba¤›rmas› ya da vurmas› ya da bir kahvehanede veya bir kumarhane-
de hileli kart ya da zardan dolay› patlak veren bir kavga düflmanca sald›rganl›k ör-
nekleridir. Hem araçsal sald›rganl›k hem de düflmanca sald›rganl›k niyetli yap›lan
eylemlerdir (Feldman, 1998). 

Araçsal sald›rganl›k ve düflmanca sald›rganl›k ayr›m›, sald›rgan bir davran›fl›n
arkas›nda yatan nedeni anlamam›z için bir dereceye kadar yarar›n› gördü¤ümüz
bir ayr›md›r. Ancak, ço¤u zaman bu iki sald›rganl›k türü birbirine kar›flt›¤›ndan, ay-
r›m zorlaflmaktad›r. Örne¤in baz› spor dallar›nda, özellikle futbol, basketbol gibi
oyuncular aras›nda fiziksel temas›n oldu¤u spor dallar›nda, sald›rganl›k bafllang›ç-
ta araçsal bir flekilde ortaya ç›kmakta, ancak bunun rakip oyuncuda k›zg›nl›k ve
öfke yaratmas› sonucu düflmanca sald›rganl›¤a dönüflmektedir. Yine baz› durum-
larda sald›rgan davran›fl›m›z›n alt›ndaki düflmanl›k duygular›n› gizleyerek, davran›-
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fiiddet: Di¤er kifliye fiziksel
olarak zarar vermeyi
amaçlayan davran›flt›r.

Pasif Sald›rganl›k: Di¤er
kifliye zarar vermeyi ya da
onu incitmeyi amaçlayan
faaliyetsizlik halidir.

Araçsal Sald›rganl›k: Kifli
taraf›ndan de¤erli görülen
bir amaca ulaflmak için
gösterilen sald›rganl›kt›r. 

Düflmanca Sald›rganl›k:
Amac› di¤er kifliye zarar
verme ya da onu incitmek
olan sald›rganl›kt›r.



fl›m›z› bir tak›m araçsal güdülerle aç›klamaya çal›fl›r›z; “Can›n› ac›tmak istemiyor-
dum; ama emredilmiflti”, “Ya ben ya o idi, baflka seçim flans›m yoktu.”, “Paraya çok
ihtiyac›m vard›, bu yüzden onu vurmak zorundayd›m” (Bilgin, 2000).

Son olarak, baz› sosyal psikologlar›n (Baron ve Byrne, 2000; Taylor, Peplau ve
Sears, 2000), sald›rgan davran›fllar› toplumsal normlara uygunlu¤u aç›s›ndan belir-
li s›n›flara ay›rma çabalar›ndan da söz edilmelidir. Sald›rgan davran›fllar›n bir k›sm›
toplumsal normlara uygun olarak görülür ve onaylan›rken, di¤erleri normlara uy-
gun olarak görülmezler ve toplum taraf›ndan onaylanmazlar. Asl›nda sald›rganl›-
¤›n hep kötü bir davran›fl biçimi oldu¤unu biliriz, ama baz› durumlarda onu onay-
lar›z da. Polisin kamu güvenli¤ini koruma görevinde, bir suçluyu vurmas› nedeniy-
le alk›fllanmas› en s›k karfl›lafl›lan örnektir. Yukar›da verilen polisin davran›fl› da
belki baflka bir örnek olabilir. Bu sald›rganl›k biçimine özgeci sald›rganl›k, yani
toplumca onaylanan sald›rganl›k ad› verilmektedir. Di¤er yandan, suikast, dövme,
cinayet, sald›r› gibi davran›fllar aç›kça toplumsal normlar› çi¤neyen davran›fllard›r.
Bu tarz davran›fllar toplum taraf›ndan onaylanmad›¤› için antisosyal sald›rganl›k
olarak adland›r›lmaktad›r. Asl›nda toplumsal yaflamda onaylanan pek çok sald›r-
ganl›k biçimi bulunmaktad›r. Yasalar› uygulamaya ve desteklemeye yönelik ey-
lemler, uygun anababa disiplini, ya da savafl s›ras›nda komutan›n emirlerine uyma
uygun hatta gerekli görülmektedir. Bir de özgeci sald›rganl›k ile antisosyal sald›r-
ganl›k aras›nda bir yere yerlefltirilebilecek ve izin verilmifl sald›rganl›k olarak
adland›r›lan baflka bir sald›rganl›k biçimi daha tan›mlanmaktad›r. Bir kiflinin ken-
dini savunma amac›yla karfl›s›ndakinin sald›rganl›¤›na karfl›l›k vermesi, bir kad›n›n
kendine tecavüze yeltenen bir adama engel olmak için sald›rmas› özgeci sald›rgan-
l›k olarak de¤erlendirilmeyebilir ama toplum kurallar›n›n s›n›rlar› dahilindedir ve
çok da kötü olarak görülmez (Baron ve Byrne, 2000; Taylor, Peplau ve Sears,
2000). 

Bilindi¤i üzere, güvenlik güçlerinin, toplum güvenli¤ini ve toplam huzurunu sa¤larken
“güç kullanma” yetkisi bulunmaktad›r. Sizce yukar›da verilen tan›m ve kavramsal ayr›m-
lar çerçevesinde, Türkiye’de güvenlik güçlerinin kifli ya da kitleler üzerindeki çeflitli tarz-
lardaki güç kullan›m›n›n sald›rganl›k ve/veya fliddet say›labilece¤i durumlar var m›d›r?
Varsa bunlar ço¤unlukla araçsal m› yoksa düflmanca m›d›r? E¤er böyle bir fleyin olmad›¤›-
n› düflünüyorsan›z, o zaman ayn› sorular› polisin insan haklar› ihlalleri kapsam›nda tar-
t›fl›n›z. 

SALDIRGANLI⁄IN KÖKENLER‹
Bilim insanlar›, filozoflar ve di¤er tüm düflünürler sald›rganl›¤›n do¤ufltan gelen
içgüdüsel bir davran›fl m›, yoksa ö¤renilmifl bir davran›fl m› oldu¤u konusunda
tam bir görüflbirli¤ine varamam›fllard›r. Bu iki görüfl aras›ndaki çat›flma yüzy›llar-
d›r süregelmektedir (Aronson, Wilson ve Akert, 1999). Afla¤›da sald›rganl›¤›n do-
¤ufltan getirildi¤ini ileri süren iki kuramsal yaklafl›ma ve bunun karfl›t› olarak, sal-
d›rganl›¤›n ö¤renilmifl bir davran›fl oldu¤unu ileri süren sosyal ö¤renme yaklafl›-
m›na yer verilmifltir.

Asl›nda bugün pek çok sosyal psikolog bu iki görüfl aras›ndaki çat›flman›n yan-
l›fl oldu¤unu ve sald›rganl›¤›n do¤ufltan m› getirildi¤i ya da sonradan m› ö¤renildi-
¤i sorusunun reddedilmesi gerekti¤ini ileri sürmektedirler. Sald›rgan davran›fllar›n
sadece do¤ufltan gelen içgüdülerden kaynakland›¤› ya da bütün sald›rgan davra-
n›fllar›n ö¤renildi¤i görüflünün fazlas›yla basitlefltirilmifl oldu¤u, gerçe¤in muhte-
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Özgeci Sald›rganl›k:
Toplumsal normlara uygun
olarak görülen ve toplum
taraf›ndan onaylanan
sald›rganl›kt›r.

Antisosyal Sald›rganl›k:
Toplumsal normlar› çi¤neyen
ve toplumca onaylanmayan
sald›rganl›kt›r.

‹zin Verilmifl Sald›rganl›k:
Toplum kurallar›n›n s›n›rlar›
içinde olan ve aç›k bir onay
verilmese de toplum
taraf›ndan meflru olarak
alg›lanan sald›rganl›kt›r.
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melen bu iki görüflün aras›nda bir yerde oldu¤u düflünülmektedir. Do¤ufltan getir-
di¤imiz genetik etmenler, belirli durumlarda sald›rgan dürtülerimizi ortaya ç›kar›-
yor olabilir; ama gerçekte bunu davran›fla dönüfltürüp dönüfltürmememiz, bu ey-
lemin o ortamda sosyal olarak ne kadar uygun gördü¤ümüze ba¤l›d›r. Bir sosyal
ortamda hangi davran›fl›n uygun hangi davran›fl›n uygun olmad›¤› konusundaki
beceri ise do¤ufltan getirilmez, ö¤renilir (Feldman, 1998). 

Özetle, sald›rgan eylemin gerçekte gösterilip gösterilmeyece¤i, do¤ufltan gelen
yatk›nl›klar, çeflitli ö¤renilmifl ketleyici tepkiler ve sosyal ortam›n özellikleri aras›n-
daki karmafl›k etkileflime ba¤l›d›r ( Aronson, Wilson ve Akert, 1999).

‹çgüdüsel Yaklafl›mlar
Sald›rganl›kla ilgili ilk kuramsal geliflme, sald›rgan davran›fl›, insan ve hayvan do-
¤as›n›n do¤ufltan gelen, genetik kökenli bir içgüdünün d›flavurumu olarak gören
anlay›flt›r. Freud’un psikanaliz çerçevesinde gelifltirdi¤i bu kuram, insanlarda ikili
bir içgüdü oldu¤unu savunur. Buna göre, bireyin davran›fl›, iki temel güç taraf›n-
dan yönetilir: Yaflam içgüdüsü (eros) ve ölüm içgüdüsü (thanatos). Eros, kiflileri
haz aramaya ve isteklerini gerçeklefltirmeye yönlendirirken, thanatos benlik-y›k›-
m›na yöneltir. Bu iki içgüdü, kiflinin içinde hiç bitmeyen bir psikolojik çat›flma ya-
rat›r. Bu çat›flma, y›k›c› gücün, kiflinin kendinden di¤erlerine yöneltilmesiyle çözü-
lür. Böylece, birey di¤er bir kifliye sald›rgan davranarak, kendi psikolojik dengesi-
ni korumufl olur. Bu kurama göre, sald›rganl›k insan do¤as›n›n kaç›n›lmaz bir par-
ças›d›r ve bireyin kontrolü d›fl›ndad›r (Mummendy, 1996).

Sald›rgan davran›fllar›n kökenini biyolojik bir içgüdünün varl›¤›na ba¤layanlar
yaln›z psikanalizciler de¤ildir. Sald›rganl›¤› hayvan davran›fllar›n› gözlemleyerek
inceleyen etologlar (hayvan davran›fllar›n› do¤al ortamlar›nda gözleyen araflt›r-
mac›lar), sald›rganl›¤›n evrim süreci içinde önemli bir ifllevi oldu¤unu ileri sür-
müfllerdir. Bu yaklafl›ma göre, sald›rgan davran›fl, türün en güçlü ve genetik olarak
en uygunlar›n›n hayatta kalmas›n› sa¤layarak, türlerin evrimsel gelifliminde uyum-
sal bir ifllev görmektedir. 

Bu yaklafl›m, her ne kadar hayvan davran›fllar›na odaklanm›flsa da, insan dav-
ran›fllar›n› aç›klamak için de kullan›lmakta ve bu yüzden elefltirilmektedir. Orga-
nizman›n sürekli sald›rgan enerjiyi biriktirdi¤ini varsayan bu görüflte, insan›n psi-
kolojisi hidrolik bir modele benzetilmifltir. Sürekli kaynayan bir kazanda biriken
buhar, azar azar serbest b›rak›lmal›d›r. E¤er buhar›n d›flar› ç›kmas›n› sa¤layan em-
niyet sübab› devre d›fl› b›rak›l›rsa, bas›nç çok artacak ve buhar kendili¤inden ve
daha fliddetli bir biçimde d›flar›ya ç›kacakt›r (Akt. Krahé , 1996).

Hem psikanalizciler hem de etologlar, sald›rganl›¤›, insan do¤as›n›n kaç›n›lmaz
bir özelli¤i olarak görmüfllerdir. Ancak etologlar sald›rganl›¤›, uyum sa¤lay›c› bir
davran›fl olarak görürken, psikanalizciler sald›rganl›¤› y›k›c› dürtülerin temsilcisi
olarak görmektedirler. Buna ba¤l› olarak da, sald›rganl›¤›n nas›l azalt›laca¤› ya da
bertaraf edilece¤i sorusuna verdikleri yan›tlar farkl›d›r. Etolojik görüfle göre, sald›r-
ganl›k gibi sald›rganl›¤› ketleme de içgüdüseldir. Evrim süreci boyunca kendi tür-
lerini yok etmelerini önleyen birtak›m ket vurmalar gelifltirmifl olan hayvanlar, sal-
d›rganl›¤› yararl› bir flekilde kullanm›fllard›r. Ama, insanlar ço¤unlukla uzaktan kul-
lan›lan ve an›nda ölüme yol açabilecek çok güçlü silahlar gelifltirmifllerdir. Tüm
dövüfller sadece elle ya da fiziksel olarak, en ufak bir tafl parças› ya da sopa kul-
lanmaks›z›n yap›lsayd›, belki insanlar da türlerinin yok olmas›n› önleyecek ketle-
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meler gelifltirebilirdi. Etolojik görüfl aç›s›ndan, e¤er sald›rganl›k do¤ufltan gelen ve
ç›k›fl arayan bir içgüdüyse, o zaman, daha bar›flç› bir toplum için, sald›rgan enerji-
nin sosyal olarak kabul edilebilir yollarla boflalt›lmas›, y›k›c› sald›rganl›ktan kaç›n-
mak için çok önem tafl›maktad›r. Sosyal olarak kabul edilebilir bir sald›rganl›k bi-
çimi olarak spor, özellikle de yar›flmac› sporlar bir emniyet sübab› olarak öneril-
mifltir. Etologlar›n ketleme anlay›fl›ndan farkl› olarak, psikanalizde ketlemeler çev-
reyle etkileflim içinde gelifltirilir; bunlar, bireyin ilk yafllardaki aile iliflkileri ve daha
sonra süperegonun geliflimi ve toplumsal olarak kültürleflme sürecinin sonucu ola-
rak kazan›l›rlar. ‹nsan›n sald›rgan dürtülerinden kurtulmas› mümkün de¤ildir; ama
bu enerji baflka kanallara yöneltilebilir (Krahè, 1996).

Sald›rganl›¤› içgüdü temelinde aç›klayan yaklafl›mlar, araflt›rmac›lar taraf›ndan
baflta içgüdülerin gözlenemeyece¤i, dolay›s›yla varl›klar›n›n kan›tlanamayaca¤› ge-
rekçesi olmak üzere pek çok gerekçe yüzünden elefltirilmifltir.

Sosyal Ö¤renme Yaklafl›m›
Sald›rgan davran›fl› insan do¤as›n›n kaç›n›lmaz bir d›flavurumu olarak kabul eden
görüfllerin tersine, sosyal ö¤renme kuram›na göre, sald›rgan davran›fl ve di¤er
tüm davran›fllar, ö¤renilmifl davran›fllard›r. Bir bisikleti kullanmay›, bir arabay› sür-
meyi nas›l ö¤reniyorsak, sald›rgan davran›fl göstermeyi ve sald›rgan davran›fl› ket-
lemeyi (göstermemeyi) de ayn› flekilde ö¤reniyoruz (Brewer ve Crano, 1994). Bu
görüfle göre, sald›rgan davran›fl› ö¤renmenin en temel yolu, bireyin bu tür davra-
n›fllar›n›n direkt olarak pekifltirilmesidir. Pekifltirme, bireyin sald›rgan davran›fl›-
n›n ödüllendirilerek, tekrar yapma olas›l›¤›n› artt›rma anlam›na gelmektedir. Örne-
¤in okuldan eve gözyafllar› içinde gelen küçük bir o¤lan çocu¤unu düflünün. Ar-
kadafl›n›n ona vurdu¤unu a¤layarak anlatan çocu¤a babas›, neden onun da arka-
dafl›na vurmad›¤›n›, yani karfl›l›k vermedi¤ini sorar ve o¤luna k›zar. Bir dahaki se-
fere okuldan eve burnu kanam›fl ama zafer kazanm›fl edas›yla gelen çocuk, baba-
s›ndan arkadafl›na vurdu¤u için övgü dolu sözler iflitir. Bu örnek, intikam temelin-
de gösterilen sald›rganl›¤›n çok yayg›n görülen ö¤renilme biçimidir (Taylor, Pep-
lau ve Sears, 2000). Anaokulundaki çocuklar, bir kez, arkadafllar›n›n oyuncaklarla
birlikte oynama önerisine sald›rgan bir flekilde tepki verince, en güzel oyuncaklar-
la tek bafllar›na oynayabileceklerini ö¤renmifllerse, art›k oyuncaklarla tek bafllar›na
oynamak için ayn› sald›rgan tepkileri tekrar göstereceklerdir (Feldman, 1998).

Sald›rgan davran›fl, sadece direkt pekifltirme (kiflinin kendi yapt›¤› davran›fl›n
ödüllendirilmesi) yoluyla ö¤renilmez. Sald›rganl›k dolayl› yollarla da pekifltirilebi-
lir. Bu yollardan biri, model alarak ö¤renme ya da taklittir. Baz› sosyal psikolog-
lara göre sald›rgan davran›fl›n en önemli ö¤renilme yolu, sald›rgan bir modelin
gözlemlenmesi ile gerçekleflir. Model, davran›fl›n›n taklit edildi¤i ve uygun davra-
n›fl için rehber olarak al›nan kiflidir. Anaokulu çocuklar› ile yap›lan klasik bir de-
neyde, çocuklar›n, gözledikleri sald›rgan davran›fl› hiçbir ödüllendirme olmaks›z›n
bile taklit ettikleri görülmüfltür (Akt. Brewer ve Crano, 1994; Feldman, 1998). E¤er
gözlenen yetiflkin model; 1- Gösterdi¤i sald›rgan davran›fl için ödüllendirilmiflse, 2-
Çocukla ayn› cinsiyetten ise ve 3- Çocu¤un daha önce yak›n iliflki içinde oldukla-
r› kimseler (anababa veya ö¤retmen ya da di¤er sevilen yak›nlar) ise, çocuklar›n
modeli daha çok taklit ettikleri görülmüfltür (Taylor, Peplau ve Sears, 2000). 

Sald›rganl›¤›n do¤ufltan m› getirildi¤i yoksa sonradan m› kazan›ld›¤› neden önemlidir,
tart›fl›n›z. 
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Sosyal Ö¤renme Kuram›:
Sosyal davran›fllar›n direkt
pekifltirme ve model alma
yoluyla ö¤renildi¤ini öne
süren kuramsal yaklafl›md›r.

Pekifltirme: Davran›fl›
izleyen ve organizma
üzerinde hofla gidici bir etki
yaratarak, davran›fl›n tekrar
olma olas›l›¤›n› artt›ran
uyar›c›lar›n verilmesidir.

Model Alarak Ö¤renme:
De¤er verilen kiflilerin
davran›fllar›n› gözlemleyerek
ö¤renmedir.

Model: Davran›fl›n›n taklit
edildi¤i ve uygun davran›fl
için rehber olarak al›nan
kiflidir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2



SALDIRGANLI⁄IN SOSYAL, DURUMSAL VE K‹fi‹SEL
BEL‹RLEY‹C‹LER‹

Sosyal Belirleyiciler: Engellenme, Tahrik ve Medyada fiiddet 

Engellenme
Sizi muhtemelen terfi ettirecek çok önemli bir ifl toplant›n›z var. Tam vaktinde, hat-
ta toplant›dan biraz önce iflyerinde olmak istiyorsunuz. Sabah erkenden kalk›p
tüm haz›rl›¤›n›z› yap›p araban›za biniyorsunuz. Bir süre gittikten sonra dikkatsiz
bir sürücü gelip araban›za çarp›yor ve polisin gelip zab›t tutmas› ve di¤er ifllemler
için beklemek zorunda kal›yorsunuz. Art›k büyük olas›l›kla toplant›ya geç kalacak-
s›n›z. Kendinizi nas›l hissedersiniz?

Yukar›da verilen örnekte yaflan›lan engellenme ve öfke duygusu bir hayli yo-
¤undur. Ama bazen günlük yaflam›m›zda çok daha küçük olaylarda bile engellen-
me duygusunu yaflar›z. Bankamatik kuyru¤unda oldu¤unuzu, para çekmek zorun-
da oldu¤unuzu ve üstüne üstlük çok da aceleniz oldu¤unu farz edin. Büyük bir sa-
b›rla s›ran›n size gelmesini bekliyorsunuz ve s›ra tam size geldi¤inde ekranda “Hiz-
met d›fl›d›r” yaz›s›n› okuyorsunuz. Belki yukar›daki gibi meslek kariyerinizi etkile-
yecek denli önemli bir toplant›y› kaç›rm›yorsunuz; ama gene de hat›r› say›l›r bir
engellenme duygusu yaflad›¤›n›z muhakkak.

Hiç kuflkusuz sald›rganl›¤›n en önemli nedeni engellenmedir (Engellenme, ki-
flinin amaca yönelik davran›fl›n›n d›flsal olarak bloke edilmesi demektir). Bu konu-
daki en önemli kuramlaflt›rma 1930’lu y›llarda ortaya at›lan engellenme-sald›r-
ganl›k modelidir. Sald›rganl›¤› içgüdü kuramlar›ndan farkl› bir biçimde aç›klayan
engellenme-sald›rganl›k modelinde, sald›rganl›k bir dürtü olarak görülmüfltür. Bir
içgüdünün tersine, dürtü her zaman varolan, sürekli artan bir enerji kayna¤› de¤il-
dir. Dürtü, organizman›n yaflamsal bir ihtiyac› tatmin edilmedi¤inde ortaya ç›kt›-
¤›ndan, yoksunlu¤u sona erdirici bir güç olarak hizmet eder. Yetersiz besinin aç-
l›k, yetersiz suyun susuzluk dürtüsünü ortaya ç›kard›¤› gibi, engellenme de sald›r-
ganl›k dürtüsünü ortaya ç›kar›r. 

Engellenme-sald›rganl›k modelini ortaya atan araflt›rmac›lar, ölüm içgüdüsünü
ya da sald›rganl›¤a iliflkin özgül, do¤ufltan gelen içgüdü kavram›n› reddetmifllerdir.
‹lk ortaya at›lan orijinal modelde, sald›rganl›¤›n her zaman engellenmeden kay-
nakland›¤›, engellenmenin de her zaman sald›rgan davran›fla yol açt›¤› ileri sürül-
müfltür. Bu ilk model, daha sonralar› pek çok araflt›rmac› taraf›ndan elefltirilmifltir.
Zira çok aç›k bir biçimde engellenmenin her zaman sald›rganl›¤a yol açmad›¤›, en-
gellenen insan›n sald›rganl›ktan baflka tepkiler de gösterebilece¤i görülmüfltür. Ör-
ne¤in iflsiz kald›¤› için engellenme yaflayan bir insan, sald›rgan davran›fllar göster-
mek yerine umutsuzluk, üzüntü tepkileri gösterebilir ya da depresyona girebilir.
Ya da tüm bu tepkiler yerine, engellenme yaflad›¤› problemi çözmeye çal›fl›r; gidip
kendine baflka bir ifl aramaya bafllayabilir ya da bilgisayar veya yabanc› dil kursla-
r›na gidip yeterlili¤ini artt›rma karar› verebilir. Benzer flekilde, her sald›rgan davra-
n›fl›n engellenme nedeniyle ortaya ç›kmad›¤› da çok aç›kt›r. Örne¤in, sald›rgan bir
davran›fl gösteren asker, bunu engellenme yaflad›¤› için de¤il, komutan› emir ver-
di¤i için yapmaktad›r. Ya da boksör, rakibine engellendi¤i için de¤il, ödülü kazan-
mak için vurmaktad›r.

Engellenme-sald›rganl›k modeli son zamanlarda yeniden yorumlanm›fl ve en-
gellenmenin kiflide yaratt›¤› olumsuz duygular ölçüsünde sald›rganl›¤a yol açabi-
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Engellenme: Engellenme,
kiflinin amaca yönelik
davran›fl›n›n d›flsal olarak
bloke edilmesidir.

Engellenme-Sald›rganl›k
Modeli: Engellenmenin,
sald›rganl›¤›n güçlü bir
belirleyicisi oldu¤unu öne
süren kuramsal yaklafl›md›r.



lece¤i ileri sürülmüfltür. Bu görüfle göre, sald›rganl›¤a yol açan fley, engellenmenin
kendisi de¤il, engellenmenin yaratt›¤› olumsuz duygulard›r. Engellenme yaflant›s›,
bireyde öfke, düflmanl›k ya da rahats›zl›k duygular› hissetmesine yol açacak ve bu
duygular da sald›rganl›kla ilgili daha önceki yaflant›lar› ve sald›rganl›¤a efllik eden
fiziksel tepkileri harekete geçirecektir. Bu biliflsel sürecin sonunda sald›rgan dav-
ran›fl›n gösterilmesi çevresel koflullara ba¤l›d›r. E¤er sald›rganl›¤› destekleyen baz›
unsurlar çevrede varsa, örne¤in bir silah ya da sald›rgan davranan baflka biri, sal-
d›rgan davran›fl›n gösterilme olas›l›¤› yüksektir (Feldman, 1998). 

Son olarak, engellenmenin, ancak belirli koflullar alt›nda sald›rganl›¤›n ortaya
ç›kmas›nda büyük bir rol oynad›¤›n› eklemek gereklidir. E¤er engellenme birey ta-
raf›ndan bir niyetin sonucu olarak alg›lan›rsa, haks›z, keyfi ve gayrimeflru bir uy-
gulama sonucunda oldu¤u düflünülürse, sald›rgan davran›fla yol açma olas›l›¤› bü-
yüktür. ‹flyerinde yüksek performans› olan ve iyi bir terfi bekleyen bir kad›n çal›-
flan›n, bekledi¤inden çok daha az bir terfi ile ödüllendirilmesi, kad›nda yöneticile-
re ya da flirkete ya da kuruma karfl› düflmanca düflünceler, öfke ve intikam hisleri
yaratabilir (Baron ve Byrne, 2000).

Tahrik 
Sald›rganl›¤›n muhtemelen en meflru görüldü¤ü durumlar, sald›rgan davran›fl›n
tahrik sonucu göstermifl oldu¤u durumlard›r.

Sald›rganl›k s›kl›kla fiziksel ya da sözel tahrik sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Sal-
d›rgan davran›fl söz konusu oldu¤unda, bireyler aras›nda karfl›l›kl›l›k ilkesi geçer-
lidir. Bir yana¤›na vurana di¤er yana¤›n› dönmektense, insanlar “difle difl, göze
göz” intikam almay› istemektedirler. Genellikle, karfl›m›zdakine bize verdi¤i kadar
ac› vermek hatta gerçekten kötü niyetli oldu¤una inan›yorsak bize çektirdi¤inden
daha fazlas›n› çektirmek isteriz (Baron ve Byrne, 2000). 

Kifliler tahrike her zaman sald›rganl›kla karfl›l›k vermezler. Sald›rganl›¤›n karfl›-
l›¤›n› sald›rganl›kla vermek, tahrikin ne kadar niyetli bir davran›fl olarak alg›land›-
¤›na ba¤l›d›r; e¤er yap›lan davran›fl›n kasti olmad›¤›na ikna olursak, o zaman sal-
d›rganl›kla karfl›l›k vermeyiz, asl›nda bu durumda muhtemelen olay›, tahrik olarak
alg›lamaktan da vazgeçeriz. (Aronson, Wilson ve Akert, 1999).

Sald›rgan davran›fl›n en s›k rastlanan nedenlerinden biri tahrik olsa da, yukar›-
da da belirtildi¤i üzere, tahrik her zaman sald›rganl›¤a yol açmaz. Sözel ya da fi-
ziksel olarak tahrik edilen bir kifli sald›rganl›k yerine farkl› tepkiler verebilir. Örne-
¤in, tahrik eden kendinden güçlü biriyse, kifli, tahrikin gerçekten var oldu¤unu in-
kar edebilir. Ya da kafas›nda tahriki yeniden tan›mlayabilir; bunu kendini ne ka-
dar kontrol edebilen bir kifli oldu¤unu veya di¤erlerine anlay›flla yaklaflan biri ol-
du¤unu gösterme f›rsat› ya da belki bar›fla ba¤l›l›¤›n›n s›nanmas› olarak görebilir.
Burada önemli olan nokta, tahrike ne tür tepkilerin verildi¤i de¤il, tahrike zorunlu
olarak sald›rgan tepki verilmeyiflini vurgulamakt›r (Bilgin, 2000). 

Medyada fiiddet
Televizyon programlar› ve sinema filmlerini çok sistematik olmayan bir inceleme
bile, bize, bu iletiflim araçlar›n›n bol miktarda, uzun süreli ve çok canl› fliddet sah-
neleri içerdi¤ini göstermeye yetecektir. Görsel medyada tan›k oldu¤umuz fliddetin,
gerçek hayatta karfl›laflt›¤›m›zdan çok daha fazla oldu¤u ifade edilmektedir (Baron
ve Byrne, 2000). 

Kitle iletiflim araçlar›n›n özellikle de, görsel olanlar›n›n sald›rgan davran›fl üze-
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rindeki etkisi sosyal psikolojide en çok tart›fl›lan konular›n bafl›nda gelmektedir.
Bu konuda yirmi y›ldan daha uzun bir süredir, deneysel ve korelasyonel olmak
üzere yüzlerce çal›flma yap›lm›fl ve halen de yap›lmaya devam edilmektedir. Bu
araflt›rmalarda temel olarak yan›t› aranan soru fludur: fiiddet içeren görsel mater-
yalleri (filmler, diziler, çizgi filmler, gerçek hayattan kesitler, belgeseller vb.) izle-
mek çocuklar ve/veya yetiflkinlerdeki sald›rganl›¤›n artmas›na neden olur mu?

Medyadaki fliddetin etkisini gösteren kan›tlar, üç farkl› yöntemle yap›lan arafl-
t›rmalardan elde edilmifltir; laboratuvar deneyleri, korelasyonel surveyler ve alan
deneyleri. Laboratuvar çal›flmalar›, çok kesin olmasa da, medyada gözlenen flidde-
tin sald›rgan davran›fl› artt›rma e¤iliminde oldu¤unu göstermifltir. Korelasyonel ça-
l›flmalar›n büyük bir ço¤unlu¤u, çocuklar›n fliddet içeren televizyon programlar›n-
dan hofllanmalar› ile sergiledikleri sald›rgan davran›fllar aras›nda orta derecede
olumlu bir iliflki elde etmifllerdir. Yani, fliddet içerikli televizyon programlar›ndan
hofllanan çocuklar›n sald›rgan davranma olas›l›klar›n›n daha yüksek oldu¤u belir-
tilmektedir. Di¤er yandan, gerçek yaflam ortamlar›nda gerçeklefltirilen alan deney-
leri, genel olarak, medyadaki fliddetin kifliler aras›ndaki sald›rganl›k üzerinde sade-
ce orta derecede bir etkisi oldu¤unu göstermektedir (Taylor, Peplau ve Sears,
2000).

Bu alandaki çal›flmalar› toplu bir biçimde de¤erlendiren sosyal psikologlar, ge-
nelde, flu yorumu yapmaktad›rlar: Sald›rgan davran›fl› ortaya ç›karmak için medya
fliddeti yeterli bir etmen de¤ildir. Yani, tek bafl›na medyada fliddeti izlemek sald›r-
gan davran›fl› ortaya ç›karmamaktad›r. Di¤er yandan sald›rgan davran›fl›n gösteril-
mesi için medyadaki fliddeti izlemek gerekli de de¤ildir. Di¤er bir deyiflle, böyle
bir fliddete tan›k olmaks›z›n da insanlar fliddet sergileyebilmektedirler. Ancak, so-
nuçta, bütün bu belirsizli¤e ra¤men, medyadaki fliddete maruz kalmak ve sald›r-
gan davran›fl göstermek aras›ndaki iliflki flöyle ifade edilmektedir: Medyadaki flid-
dete maruz kalmak, baz› insanlar›n baz› sald›rgan davran›fllar› sergilemesine etki
eden etmenlerden sadece biridir (Baron ve Byrne, 2000; Taylor, Peplau ve Sears,
2000; Hogg ve Vaughan, 1995). 

Medyadaki fliddetin etkileri konusundaki araflt›rmalar, çok anlafl›labilir neden-
lerle, çocuklar üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Araflt›rmac›lar, fliddet içerikli program izle-
menin, sald›rgan e¤ilimli çocuklarda, sald›rganl›klar›n› d›flar› vurmak için bir zemin
oluflturabilece¤ini ifade etmektedirler. Bundan da önemlisi, fliddet içerikli tek bir
film izlemenin de¤il ama uzun bir dönem boyunca pek çok fliddet içerikli film iz-
lemenin, sald›rganl›¤a e¤ilimi olmayan çocuklarda bile sald›rganl›¤› artt›rabilece¤i
bildirilmektedir. Ayr›ca, araflt›rmac›lar, medyadaki fliddetin sadece çocuklar› de¤il
yetiflkinleri de etkiledi¤ini belirtmektedirler (Aronson, Wilson ve Akert, 1999).

Medyadaki fliddetin, izleyicilerin sald›rganl›¤› üzerindeki etkileri çeflitli yollarla
gerçekleflmektedir. Birincisi, fliddet içerikli film ve programlar› izleme yoluyla, iz-
leyiciler yeni sald›rganl›k teknikleri ö¤renebilirler. Örne¤in, yetiflkin izleyiciler, h›r-
s›zl›k, cinayet, uçak kaç›rma vb. gibi fliddet eylemlerine iliflkin daha önce hiç ak›l-
lar›na gelmeyen tuhaf ya da ustaca yöntemleri ö¤renebilir ve belki de bunu uygu-
lamaya kalk›flabilirler. Medyadaki fliddeti izlemenin ikinci etkisi, duyars›zlaflt›r-
ma etkisi olarak adland›r›lmaktad›r. Çok gerçekçi fliddet sahneleri izledikten son-
ra, insanlar kurban›n çekti¤i ac›ya duyars›zlaflmaya bafllamakta ve daha önce gös-
terdikleri duygusal tepkiler azalmaya bafllamaktad›r. fiiddete duyars›zlaflman›n, in-
sanlar›n kendilerinde sald›rganl›¤a iliflkin s›n›rlamalar› da gevfletebilece¤i düflünül-
mektedir. Son zamanlarda yap›lan araflt›rmalar medyadaki fliddetin üçüncü bir et-
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ki biçimini daha ortaya ç›karm›flt›r. Buna göre, medyada fliddeti izlemek, fliddet
sahnelerinin kiflide düflmanca duygular›n daha öne ç›kmas›na ve bu duygulara bi-
linçte kolayca ulafl›lmas›na yol açmaktad›r. Düflmanca duygular bu kadar kolay
ulafl›labilir oldu¤unda, en küçük f›rsatta bilince gelmeleri ve kiflinin davran›fllar›n›
etkilemesi zor de¤ildir. Sürekli fliddet sahneleri izlemek, belki bu etkiyi daha da
güçlendiriyor olabilir (Baron ve Byrne, 2000).

Durumsal Belirleyiciler: Alkol ve Yüksek S›cakl›k

Alkol 
Bilindi¤i üzere, alkollü içkiler sald›rganl›k da dahil olmak üzere toplum taraf›ndan
onaylanmayan davran›fllar üzerindeki ketlemeleri gevfletmektedir. Rastgele göz-
lemler bile alkol tüketimi ile sald›rganl›k aras›nda bir iliflki oldu¤unu düflündürt-
mektedir. Bar, gece kulübü veya gazino gibi alkollü içkilerin tüketildi¤i e¤lence
yerlerinde kavgalar›n bolca ç›kmas› bir tesadüf de¤ildir. Bu s›radan gözlemlerle
edindi¤imiz izlenim, istatistiksel veriler taraf›ndan do¤rulanmaktad›r. Cinayet, sal-
d›r› ve di¤er suçlardan dolay› tutuklanan kiflilerin % 75’inin yakaland›klar›nda al-
kollü oldu¤u bildirilmektedir. Di¤er yandan deneysel çal›flmalar da, alkol alan ki-
flilerin almayanlara göre, tahriklere, fliddet içeren davran›fllarla karfl›l›k verdikleri
görülmüfltür (Aronson, Wilson ve Akert, 1999).

Alkol alan kiflilerde sald›rganl›¤›n otomatik olarak artt›¤›n› söylemek pek müm-
kün de¤ildir; ayn› flekilde bütün alkol alan kifliler kavga ç›karmak için f›rsat da
kollamazlar. Daha ziyade çal›flmalar, alkolün ketlemeyi gevfletici bir etkisi oldu-
¤unu, sosyal ketlemeleri azaltarak, davran›fllar›m›z konusundaki özeni de azalt-
mam›za yol açt›¤›n› göstermektedir. Sadece bu koflullarda, birey fliddete e¤ilimli
ise, daha sald›rgan hale gelecek ya da duygusal bir kifliyse daha da duygusallafla-
cakt›r. Benzer flekilde, alkollüyken engellenme hisseden ya da tahrik edilen bir
kiflinin sald›rgan davran›fllar üzerindeki ketlemeleri daha zay›ft›r (Aronson, Wil-
son ve Akert, 1999).

Yüksek S›cakl›k
Genellikle s›cakl›¤›n yüksek oldu¤u zamanlarda insanlar›n, havan›n etkisiyle de
daha kolay öfkeye kap›ld›klar› ve sald›rgan davrand›klar› düflünülmektedir. Bu
ba¤lamda, sosyal psikologlar, “Yüksek s›cakl›k ve sald›rganl›k aras›nda bir iliflki
var m›?” sorusuna yan›t aram›fllard›r. Baz› laboratuvar çal›flmalar› s›cak havan›n sa-
dece belirli bir noktaya kadar sald›rganl›¤› artt›rd›¤›n›, ancak o noktadan sonra sal-
d›rganl›¤› artt›rmay›p azaltt›¤›n› göstermifltir (Baron ve Byrne, 2000; Feldman,
1998). Ancak s›cakl›kla sald›rganl›k aras›ndaki bu iliflkiye iliflkin kan›tlar çok net
de¤ildir. Dolay›s›yla, bu konuda kesin bir sonuca ulafl›lamam›flt›r. Yüksek s›cakl›k-
la sald›rganl›k aras›nda nas›l bir iliflki oldu¤unun bilinmesi önemlidir, zira küresel
ölçekte bir ›s›nmadan söz ediyorsak, belki de fliddetin daha da art›fl gösterece¤i y›l-
lara tan›k olabiliriz (Baron ve Byrne, 2000).

Fiziksel çevrenin s›cakl›¤› kadar kalabal›k ve hava kirlili¤i gibi di¤er durum-
sal etmenler de sald›rganl›¤›n ortaya ç›k›fl›n› etkilemektedir. Hem insanlarda hem
de hayvanlarda kalabal›¤›n sald›rgan davran›fl› artt›rd›¤› bulunmufltur. Genel ola-
rak hava kirlili¤inin de sald›rganl›kta art›fla yol açt›¤› bildirilmektedir (Feldman,
1998).

1338.  Ünite  -  Sald› rganl ›k



Kiflisel Belirleyiciler: Kiflilik ve Cinsiyet Farkl›l›klar›

Kiflilik
‹nsanlar, baz› kiflilerin di¤erlerinden daha sald›rgan oldu¤unu, bunun da “sald›r-
gan kiflilik”ten kaynakland›¤›n› düflünme e¤ilimindedirler. Sald›rganl›kla iliflkili ol-
du¤u varsay›lan kiflilik özelliklerinden birisi sosyal onay ihtiyac›d›r. Di¤erlerinin
onay›n› isteyen bireylerin reddedilme (itilme) korkusu nedeniyle sald›rgan davra-
n›fllardan kaç›nacaklar› tahmin edilmektedir (Bilgin, 2000). 

Kiflili¤in sald›rganl›¤› etkiledi¤ine iliflkin en çarp›c› bulgu, araflt›rmac›lar›n yap-
t›klar› çal›flmalar sonunda A tipi kiflilik ad› verilen bir davran›fl biçiminin varl›¤›n›
ortaya koymufl olmalar›d›r. A tipi kiflili¤i olanlar›n, afl›r› rekabetçi, sürekli acelesi
olan, zamana karfl› yar›flan ve çok aktif kifliler olduklar› ve kalp hastal›¤›na yatk›n
olduklar› ifade edilmektedir. Bunlar›n tam tersi özellikler ise B tipi kiflilik ad› veri-
len davran›fl tarz›n› iflaret etmektedir (Baron ve Byrne, 2000).

A tipi insanlar›n stresliyken di¤erleriyle de¤il tek bafl›na çal›flmay› tercih ettikle-
ri, zira hem yetersizliklerini göstermekten kaç›nd›klar› hem de durumu kontrol al-
t›na alma istekleri oldu¤u belirtilmektedir. Bu kiflilerin bu çal›flma tarzlar›yla belki
yaflamda bir noktaya kadar baflar›l› olabilecekleri, ama bu kiflilik özelliklerinin hem
kendileri hem de yak›nlar›ndaki kifliler için y›k›c› etkileri olabilece¤i ileri sürül-
mektedir. Nitekim, A tipi kiflilik özelliklerine sahip insanlar›n çocuk istismar›na da-
ha yatk›n oldu¤u bildirilmektedir (Baron ve Bryne, 2000; Hogg ve Vaughan, 1995).

A tipi kiflilik özellikleri göz önüne al›nd›¤›nda, bu özelliklere sahip olan kiflile-
rin, B tipi kiflili¤i olanlara göre daha sald›rgan olduklar› kolayca tahmin edilebilir.
Araflt›rmalar, yüksek düzeyde testeron hormonu (bir cinsiyet hormonu) ile A tipi
kiflilik özelliklerinin sald›rgan davran›fl› ortaya ç›karmada önemli bir rol oynad›kla-
r›n› göstermifltir 

Son olarak, A tipi kiflili¤i olanlar›n düflmanl›k hisleriyle dolu olduklar› için,
araçsal sald›rganl›ktan çok düflmanca sald›rganl›k gösterdikleri belirtilmektedir
(Akt. Baron ve Byrne, 2000).

Sald›rganl›¤›n bir kiflilik özelli¤i oldu¤u görüflünü toplumdaki çeflitli meslekleri düflünerek
tart›fl›n›z.

Cinsiyet Farkl›l›klar›
Sald›rganl›k söz konusu edildi¤inde, sorulacak en önemli sorulardan biri, sald›r-
ganl›k aç›s›ndan kad›nla erkek aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›d›r. Genel olarak er-
keklerin kad›nlardan daha sald›rgan oldu¤u yönünde kan›tlar mevcuttur (Baron ve
Byrne, 2000; Hogg ve Vaughan, 1995).

Cinsiyetlerin farkl› biçimlerde sosyalleflmesi, sald›rganl›kta görülen cinsiyete
ba¤l› farkl›l›klar›n önemli bir kayna¤›d›r. Modern toplumlar›n ço¤unda, küçük yafl-
lardan itibaren erkek çocuklar›n sald›rgan davran›fl göstermesi, k›z çocuklar›n›nki-
ne göre daha fazla teflvik edilmektedir. K›z çocuklar sald›rgan davran›fl gösterdi-
¤inde ise, aileler bunun önüne geçmek için çaba harcamaktad›rlar (Hogg ve Vaug-
han, 1995).

Cinsiyet aç›s›ndan sald›rganl›kta bir farkl›l›k olup olmad›¤›na iliflkin araflt›rma
sonuçlar›, ilk bak›flta erkeklerin kad›nlardan daha sald›rgan oldu¤unu do¤rula-
maktad›r. Fakat biraz daha yak›ndan bak›nca, konunun daha karmafl›k oldu¤u
görülecektir. 

Araflt›rma sonuçlar› özetle flöyledir (Baron ve Byrne, 2000):
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• Erkekler genel olarak kad›nlardan hem daha fazla sald›rgan davran›fl göster-
mekte ama hem de daha fazla sald›rganl›¤›n hedefi olmaktad›rlar. Ve cinsi-
yetler aras›ndaki bu farkl›l›k ömür boyu sürmektedir.

• Sald›rganl›k aç›s›ndan iki cinsiyet aras›ndaki farkl›l›k tahrik olmad›¤› durum-
da daha fazlad›r. Di¤er bir deyiflle, erkekler tahrik söz konusu olmad›¤›nda
kad›nlardan daha fazla sald›rgan davran›fl göstermektedirler. Ancak tahrik
varsa ve bu tahrik yo¤unsa, kad›nlar da erkekler kadar sald›rgan davran›fl
göstermektedirler. 

• Sald›rganl›k aç›s›ndan iki cinsiyet aras›ndaki farkl›l›k, sald›rganl›¤›n tipine
göre de¤iflmektedir. Araflt›rmalar sonucunda, erkeklerin direkt sald›rganl›¤›
(fiziksel sald›r›, itme, hedefe bir fleyler atma vb.) kad›nlara göre daha fazla
gösterdikleri bulunmufltur. Kad›nlar ise, dolayl› sald›rganl›¤› erkeklerden da-
ha fazla göstermektedirler. Dolayl› sald›rganl›k, hedef kifli hakk›nda çevre-
ye söylentiler yayma, hedefin arkas›ndan dedikodu yapma, hedef kifliyi zor
durumda b›rakacak hikayeler uydurma vb. eylemleri içermektedir. Son ola-
rak cinsiyetler aras› bu farkl›l›¤›n erken yafllarda ortaya ç›kt›¤› ve farkl› kül-
türlerde gözlendi¤i de belirtilmektedir. 

Kad›nlarla erkekler aras›nda sald›rgan aç›s›ndan görülen farkl›l›klar› kad›na yönelik
fliddet ba¤lam›nda tart›fl›n›z.

SALDIRGANLI⁄I AZALTMA

Ar›nma (Katarsis)
Sald›rganl›¤›n kökenlerine iliflkin kuramlardan hat›rlanaca¤› üzere, psikanalizciler
ve etologlara göre, sald›rgan eylemin bafllamas› içgüdüseldir; engellenme-sald›r-
ganl›k modeline göre ise, sald›rganl›k, bir kez uyar›ld›¤›nda d›flar› vurulmas› gere-
ken bir dürtüdür. Sald›rganl›¤a iliflkin yaklafl›mlar› farkl› da olsa, üç kuram da sal-
d›rgan bir eylemin, içsel olarak üretilen sald›rganl›k içgüdüsü veya dürtüsünü
azaltmaya hizmet etti¤ini ileri sürmektedir. Bu, ar›nma (katarsis) ilkesidir. 

Genellikle içimizde biriken ya da bir kez harekete geçen öfke duygusunu ya da
sald›rganl›¤›, daha zarars›z bir biçimde boflalt›rsak, rahatlayaca¤›m›z› düflünürüz.
Popüler kültürde de, insanlara, öfkeye kap›l›nca, bunu içinde tutmamalar› tavsiye
edilir, öfkenin bir flekilde d›flar› at›lmas›n›n (ba¤›rmak, ç›¤l›k atmak, duvara bir
fleyler f›rlatman›n vb.) kifliye iyi gelece¤i varsay›l›r.

Sald›rganl›¤› görece zarars›z yolla boflaltmak, daha sonra gösterilmesi olas› sal-
d›rganl›¤› gerçekten de azalt›r m›? Örne¤in, yayg›n bir flekilde, futbol gibi birtak›m
rekabetçi sporlarla u¤raflman›n sald›rganl›¤› azaltmak için iyi bir yol oldu¤u düflü-
nülmektedir. Araflt›rma sonuçlar›, hem rekabetçi sporlar yapman›n hem de bu tür
sporlar› izlemenin, sald›rganl›¤› azaltmad›¤›n›, aksine artt›rd›¤›n› göstermifltir (Aron-
son, Wilson ve Akert, 1999). 

Peki, sald›rgan eylemlerimizi, öfkemizin kaynakland›¤› kifliye yöneltirsek, da-
ha sonraki sald›rgan davran›fllar›m›zda bir azalma olur mu? Laboratuvar deneyle-
ri de gerçek yaflamda yap›lan gözlemler de bu tür durumlarda sald›rganl›¤›n
azalma yerine artt›¤›n› göstermifltir. Sonuç olarak ar›nma (katarsis) kavram›, arafl-
t›rmalar taraf›ndan desteklenmemifltir (Aronson, Wilson ve Akert, 1999; Feldman,
1998).
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Cezaland›rma
Sald›rganl›¤› kontrol alt›na alma ya da azaltma yollar›ndan bir di¤eri, sald›rgan
davran›fl göstereni cezaland›rmakt›r. Ceza karmafl›k bir olgudur; bir yandan sald›r-
gan davran›fl›n s›kl›¤›n› azaltt›¤› söylenebilir. Ama öte yandan, afl›r› durumlarda ce-
zan›n kendisi kolayca sald›rgan bir biçim alabilece¤inden, asl›nda cezay› veren ki-
fli, taklit edilecek bir sald›rgan davran›fl için model oluflturuyor olabilir. Bu nokta,
cezaland›r›lan özellikle çocuklar oldu¤unda büyük bir önem kazanmaktad›r (Aron-
son, Wilson ve Akert, 1999). 

Toplumlar›n büyük bir ço¤unlu¤u, toplum genelinde fliddeti kontrol etmek
için, sald›r›, gasp, cinayet, tecavüz gibi fliddet içeren suçlara uzun dönemli hapis
cezalar› veren bir adalet sistemi oluflturmufl, hatta baz›lar›nda baz› suçlar (örne¤in
adam öldürme) için ölüm cezas› verilmesi, adalet sisteminin bir parças› haline gel-
mifltir. Günlük yaflam düzeyinde ise, modern toplumlarda bile daha son zamanla-
ra kadar çocuklar› disipline sokmak için okullarda ve evde fiziksel ceza verilmesi
meflru ve yasal görülmekteydi (Feldman, 1998). Hatta Türkiye’de bu tür cezalar›n
en az›ndan evlerde ana babalar taraf›ndan uygulanmas›n›n hâlâ meflru görüldü¤ü
söylenebilir.

Cezan›n veya misilleme tehdinin k›sa bir süre için sald›rgan davran›fl›n ortaya
ç›k›fl›n› bast›rd›¤› ve böylece sald›rganl›¤› kontrol alt›na almada ifle yarad›¤› düflü-
nülebilirse de, uzun vadede etkili bir yöntem oldu¤u çok tart›flmal›d›r. Sald›rgan
olduklar› için s›k s›k cezaland›r›lan, ço¤unlukla da fiziksel yöntemlerle cezaland›-
r›lan çocuklar›n, uzun vadede daha sald›rgan hale geldikleri ileri sürülmektedir. Bu
çocuklar›n, yetiflkin olduklar›nda özellikle efllerine kötü mumalede bulunma olas›-
l›klar›n›n yüksek oldu¤u belirtilmektedir (Taylor, Peplau ve Sears, 2000). 

Sald›rgan Olmayan Davran›fllar›n Model Al›nmas›
Sosyal ö¤renme kuram›, daha önce belirtildi¤i üzere, sald›rgan modelleri gözleme-
nin, sald›rgan davran›fla yol açaca¤›n› ileri sürmektedir. Peki ayn› ö¤renme ilkesi
gere¤ince, sald›rgan olmayan modelleri gözlemek, sald›rganl›¤› azaltmaya hizmet
edebilir mi? Di¤er bir deyiflle, tahrik edilen biri, tahrike sald›rganl›k yerine daha
kontrollü, mant›kl› ve hofl bir tepki verdi¤inde, bunun, izleyiciler üzerinde ne tür
bir etkisi olur? Bu sorulara, çocuklarla yap›lan laboratuvar deneylerinde yan›t aran-
m›flt›r. Araflt›rma sonuçlar›, sald›rgan olmayan modelleri izleyen çocuklar›n daha
sonraki sald›rgan davran›fllar›nda bir azalma oldu¤unu göstermifltir (Aronson, Wil-
son ve Akert, 1999; Feldman 1998).

Bu araflt›rma sonuçlar›, sald›rganl›¤› azaltabilece¤imize dair umutlar›m›z› artt›r›-
yorsa da, ne yaz›k ki, gerçek yaflamda sald›rgan olmayan modellerden ziyade sal-
d›rgan modellerle daha s›k karfl›laflmaktay›z. Üstelik, sald›rgan modellerin davra-
n›fllar› daha dikkat çekici olarak alg›lanmakta, sald›rgan olmayan modellerin dav-
ran›fllar› ise daha pasif ve sönük kalmaktad›r (Feldman, 1998). 

Sosyal Beceri E¤itimi
Pek çok insan›n sald›rgan davran›fl göstermesinin alt›nda yatan en önemli neden-
lerden biri, temel sosyal becerilere sahip olmamas›d›r. Ço¤umuz tahrik karfl›s›nda
nas›l bir tav›r alaca¤›m›z›, insanlara ricada bulunurken nelere dikkat edece¤imizi,
insanlar bize bir ricada bulununca, e¤er yapamayaca¤›m›z bir fleyse, onlar› k›zd›r-
madan nas›l “hay›r” diyece¤imizi bilemiyoruz. Dolay›s›yla, insanlara, di¤er insan-
larla nas›l iletiflimde bulunacaklar› ve nas›l iyi iliflkiler kurabilecekleri konusunda
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birtak›m sosyal beceriler kazand›r›l›rsa, kifliler aras› iliflkilerde sald›rgan davran›flla-
r›n azalmas› beklenebilir (Baron ve Byrne, 2000).

Her fleyden önce, yaflam› engellenme, k›zg›nl›k, öfke, hayal k›r›kl›¤› vb. olum-
suz duygular› hissetmeden sürdürmemizin olanaks›z oldu¤u kabul edilmelidir. Ba-
z› koflullar alt›nda bu olumsuz duygular› yaflaman›n yanl›fl olan hiçbir yan› yoktur;
insan olman›n bir parças›d›r bu duygular. Esas probleme yol açan fley, bu duygu-
lar›n sald›rgan bir tarzda ifade edilmesidir. Hiçbirimiz öfkemizi ya da k›zg›nl›¤›m›-
z› sald›rgan olmayan bir tarzda nas›l ifade edece¤imizi bilerek do¤muyoruz; ama
bu bilgiyi sonradan kazanabiliriz. Temel iletiflim becerilerini ve problem çözme
becerilerini ö¤reten programlar mevcuttur ve bu programlar hem çocuklara hem
de yetiflkinlere bu becerileri h›zl› bir biçimde kazand›rabilmektedir (Aronson, Wil-
son ve Akert, 1999; Baron ve Byrne, 2000).

1378.  Ünite  -  Sald› rganl ›k



138 Sosyal  Psiko lo j i - I

Sald›rganl›¤› tan›mlayabilmek.

Modern sosyal psikolojide yap›lan sald›rganl›k

tan›mlar›nda, sald›rganl›¤›n sonucu kadar niyete

de vurgu yap›lmaktad›r. Birbirlerine benzerlikle-

ri olsa da, üç farkl› sald›rganl›k tan›m› flunlard›r:

“Sald›rganl›k, di¤er bir kifliye niyetli olarak zarar

vermek ya da onu incitmektir”. Ya da “sald›rgan-

l›k, di¤erini incitme niyetiyle yap›lan eylemler ve

söylenilen sözlerdir”. Son olarak “sald›rganl›k, fi-

ziksel ya da psikolojik ac›ya yol açmay› amaçla-

yan niyetli davran›flt›r”. 

Çeflitli sald›rganl›k tiplerini ay›rt edebilmek.

Çeflitli sald›rganl›k tiplerini ay›rt etmeden önce,

günlük yaflamda çok s›k ayn› anlamda kulland›-

¤›m›z sald›rganl›k ve fliddeti birbirinden ay›rmak

gereklidir. “fiiddet, kasti olarak yap›lan ciddi fi-

ziksel incitme eylemleridir”. O halde fliddet, psi-

kolojik de¤il, sadece fizikseldir. Sald›rganl›k ise

aktif, fiziksel bir fliddet olabilece¤i gibi pasif, sö-

zel ya da baflka bir biçimde de ortaya ç›kabilir. 

Sald›rganl›kla ilgili ilk ayr›m, araçsal sald›rganl›k

ve düflmanca sald›rganl›kt›r. Araçsal sald›rganl›k,

de¤erli bir hedefe ulaflmay› sa¤lamak üzere zarar

verme ya da incitme eylemidir. Araçsal sald›r-

ganl›¤›n tam tersine, düflmanca sald›rganl›kta,

amac›n kendisi karfl›dakine zarar verme ya da

onu incitmedir. 

Sald›rganl›kla ilgili di¤er önemli bir ayr›m, sald›r-

gan davran›fllar› toplumsal normlara uygunlu¤u

aç›s›ndan de¤erlendirmektir. Toplum taraf›ndan

normlara uygun görülen ve onaylanan sald›rgan-

l›k biçimine özgeci sald›rganl›k ad› verilmekte-

dir. Di¤er yandan, suikast, dövme, cinayet, sald›-

r› gibi davran›fllar aç›kça toplumsal normlar› çi¤-

neyen davran›fllard›r. Bu tarz davran›fllar toplum

taraf›ndan onaylanmad›¤› için antisosyal sald›r-

ganl›k olarak adland›r›lmaktad›r. Son olarak, öz-

geci sald›rganl›k ile antisosyal sald›rganl›k aras›-

na yerlefltirilen ve izin verilmifl sald›rganl›k ola-

rak adland›r›lan baflka bir sald›rganl›k biçimi da-

ha tan›mlanmaktad›r. Bir kiflinin kendini savun-

ma amac›yla karfl›s›ndakinin sald›rganl›¤›na kar-

fl›l›k vermesi, bir kad›n›n kendine tecavüze yelte-

nen bir adama engel olmak için sald›rmas› özge-

ci sald›rganl›k olarak de¤erlendirilmeyebilir; ama

toplum kurallar›n›n s›n›rlar› dahilindedir ve çok

da kötü olarak görülmez.  

Sald›rganl›¤›n kökenlerini aç›klayabilmek.

Sald›rganl›¤›n kökenlerinin do¤ufltan gelen içgü-

düler oldu¤unu iddia eden ve buna karfl›l›k, sal-

d›rganl›¤›n do¤ufltan getirilmedi¤ini, sonradan

ö¤renildi¤ini iddia eden yaklafl›mlar mevcuttur. 

Psikanalizciler ve etologlar, sald›rganl›¤›, insan

do¤as›n›n kaç›n›lmaz bir özelli¤i olarak görmüfl-

lerdir. Ancak etologlar sald›rganl›¤›, evrim süre-

cinde uyum sa¤lay›c› bir davran›fl olarak görür-

ken, psikanalizciler sald›rganl›¤› y›k›c› dürtülerin

temsilcisi olarak görmektedirler.

Di¤er yandan sosyal ö¤renme yaklafl›m›, sald›r-

ganl›¤›n di¤er tüm sosyal davran›fllar gibi ö¤re-

nildi¤ini savunmaktad›r. Sald›rganl›k çok temel

olarak iki yolla ö¤renilmektedir: Direkt olarak

pekifltirme ve model alma. Direkt olarak pekifl-

tirme, sald›rgan davran›fl gösteren bireyin, bu

davran›fl›n›n pekifltirilerek tekrar yapmas›n› sa¤-

lamay› ifade etmektedir. Model alma ise, bireyin

sald›rgan davran›fl gösteren ve bu davran›fl› için

pekifltirilen kifliyi gözlemesi ve bu davran›fl› tak-

lit etmesini ifade etmektedir. 

Sald›rganl›¤›n sosyal, durumsal ve kiflisel belirle-

yicilerinin neler oldu¤unu saptayabilmek.

Sald›rganl›¤›n pek çok sosyal belirleyicisi vard›r,

ancak bunlar içinde en önemlileri engellenme,

tahrik ve medyada fliddettir. Engellenme hisset-

ti¤imizde verece¤imiz olas› tepkilerden biri sal-

d›rganl›kt›r. Di¤er yandan kifliler aras› iliflkilerde

karfl›l›kl›l›k ilkesi gere¤ince, bizi sözel ya da fi-

ziksel olarak tahrik eden birine ayn› düzeyde ac›

vermeye çal›fl›r›z. Toplumda fliddetin yayg›n ola-

rak görülme nedenlerinden biri, görsel medyada

fliddet içeren sahneleri çok s›k izlememizdir. 

Sald›rganl›¤›n ortaya ç›k›fl›n› belirleyen pek çok

durumsal etmenden ikisi s›cakl›k ve alkoldür.

Yüksek s›cakl›kta insanlar›n daha fazla sald›rgan-

l›k gösterme e¤iliminde olduklar› bulunmufltur.
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Ancak bir noktadan sonra s›cakl›k artsa da sal-

d›rganl›k artmamaktad›r. Di¤er yandan alkolün

normal zamanlardaki davran›fllar›m›z üzerindeki

ketlemeleri gevfleterek sald›rganl›¤a yol açabile-

ce¤i düflünülmektedir. Ancak her alkol alan›n

de¤il, sadece sald›rganl›k e¤ilimi olanlar›n alkol

ald›¤›nda sald›rgan davrand›¤› görülmüfltür. 

Kiflilik yap›s›ndaki farkl›l›lar ve cinsiyet farkl›kla-

r› sald›rganl›¤›n ortaya ç›kmas›nda belirleyici bir

role sahiptirler. Rekabetçi, zamanla yar›flan ve

kalp hastal›klar›na yatk›n olan A tipi kiflilikten

söz edilmektedir. Bu tür kiflili¤e sahip olanlar›n

daha fazla sald›rganl›k gösterdikleri belirtilmek-

tedir. Cinsiyet farkl›l›klar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,

beklendi¤i üzere erkekler kad›nlardan daha faz-

la sald›rganl›k göstermektedir. Ancak, baz› du-

rumlarda, örne¤in tahrikin varl›¤›nda, kad›nlar

da erkekler kadar sald›rgan davran›fl göstermek-

tedirler. 

Sald›rganl›¤› azaltma yollar›n› s›ralayabilmek.

Sald›rganl›¤› azaltt›¤› düflünülen yollardan biri,

sald›rganl›k enerjisinin sporla u¤raflma ya da spor

izleme gibi zarars›z bir tak›m faaliyetlerle boflal-

t›lmas›d›r. Buna ar›nma ad› verilmektedir. Ancak

araflt›rmalar ar›nma düflüncesine destek verme-

mektedir. Sald›rganl›¤› azaltmada di¤er bir yol

cezaland›rmad›r. Ancak ceza k›sa vadede sald›r-

ganl›¤› durdursa da, uzun vadede etkili de¤ildir.

Üçüncü bir yol sald›rgan olmayan davran›fllar›

model almad›r. Bu yolun ifle yarad›¤›, ancak bu

tür modellerle günlük hayatta çok s›k karfl›lma-

d›¤› ifade edilmektedir. Sald›rganl›¤› azaltmada

son bir yol olarak da bireylere iletiflim kurma ve

problem çözme becerilerinin kazand›r›lmas› sa-

y›labilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi araçsal sald›rganl›¤a iyi
bir örnektir?

a. K›skanç bir kad›n, kocas›n› baflka bir kad›nla
uygun olmayan bir durumda yakalay›nca ikisini
de tabancayla vurmas›

b. Televizyonu açmak istedi¤inde, bozuldu¤unu
anlayan bir adam, öfkelenip televizyonu pence-
reden afla¤› atmas›

c. Bir adam›n, yüksek bir ücret karfl›l›¤›nda adam
öldürmesi

d. Bir futbolcu, oyun s›ras›nda rakip bir futbolcuya
sinirlenip çelme takmas›

e. Bir kiflinin üzerine kahve döken garsonu to-
katlamas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi sald›rganl›¤› azaltma etkisi
en az olan yoldur?

a. Sald›rgan olmayan davran›fl› ödüllendirmek
b. fiiddet içerikli filmleri izlemekten kaç›nmak
c. ‹nsan iliflkilerinde nazik olmak
d. Sald›rgan davran›fl› cezaland›rmak
e. Hümanist düflünceyi benimsemek

3. Afla¤›dakilerden hangisi ar›nma (katarsis) düflüncesi
ile ilgili do¤ru bir ifadedir?

a. Ar›nma, kiflinin içindeki sald›rganl›k enerjisinin
artmas› anlam›na gelir.

b. Araflt›rma sonuçlar› ar›nma fikrini destekleme-
mektedir.

c. Ar›nma kavram› sosyal ö¤renme yaklafl›m›n› sa-
vunanlar taraf›ndan gelifltirilmifltir.

d. Rekabetçi sporlar› izlemek kiflide ar›nmaya yol
açar.

e. Sald›rganl›¤› öfkenin hedefine yöneltmek ar›n-
maya yol açar.

4. Afla¤›dakilerden hangisi medyada izlenen fliddetten
etkilenme yollar›ndan biri de¤ildir?

a. Medyadaki fliddet, izleyicileri fliddete duyars›zlafl-
t›r›r.

b. fiiddet içerikli programlar› izlemek, insan›n bi-
lincinde düflmanl›k duygular›n› ön plana getirir.

c. Medyadaki fliddet, insanlar›n ac›ma duygular›na
seslenerek, bireyin düflmanl›k duygular›n› azal-
t›r.

d. fiiddet içerikli filmler, insanlara de¤iflik sald›r-
ganl›k teknikleri hakk›nda yeni ufuklar açar.

e. Gerçekçi fliddet sahneleri izlemek, önceden bu
tür olaylara gösterilen duygusal tepkileri azalt›r.

5. Engellenme-sald›rganl›k modeli ile ilgili olarak
afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? 

a. Yeniden yorumlanan engellenme-sald›rganl›k
modeline göre, engellenme her zaman sald›r-
ganl›¤a yol açmaz.

b. Birey yaflad›¤› engellenme sonucu, bu engellen-
menin ne kadar haks›z ya da gayrimeflru oldu-
¤una bakmaks›z›n sald›rganl›k gösterir.

c. Engellenme, bireyde öfke, k›zg›nl›k vb. olum-
suz duygulara yol açmaktad›r. 

d. ‹nsanlar engellenme yaflamadan da sald›rgan
davran›fl gösterebilirler.

e. Engellenme yaflayan bireyin, çevrede sald›rgan-
l›¤› ça¤r›flt›ran unsurlar oldu¤unda  sald›rgan
davranma olas›l›¤› yükselir.

6. Sosyal ö¤renme yaklafl›m›na göre afla¤›dakilerden
hangisi do¤rudur?

a. Araçsal sald›rganl›k ö¤renilir, düflmanca sald›r-
ganl›k do¤ufltan gelir.

b. Sald›rgan modelleri gözlemek, sald›rgan davra-
n›fl› artt›r›r.

c. Sald›rganl›k, bireyin içinde bir buhar kazan› gi-
bi sürekli biriken bir enerjidir.

d. Sald›rganl›¤›n evrim sürecinde türlerin ayakta
kalmas›nda önemli bir ifllevi vard›r.

e. ‹htiyaçlar giderilince sald›rganl›k sona erer.

7. Sald›rganl›kla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur?

a. Ffiziksel ac›ya neden olur.
b. Öfke ve k›zg›nl›k duygular›yla birlikte ortaya ç›-

kar.
c. Birisine zarar verme niyetini içerir.
d. Engellenme sonucu ortaya ç›kar.
e. Maddi hasara yol açar.

8. Afla¤›daki sald›rganl›¤a iliflkin görüfllerden hangisi,
etolojik yaklafl›m› di¤erlerinden ay›r›r? 

a. Sald›rganl›k ö¤renilmifl bir davran›flt›r.
b. Sald›rganl›k bir güdüdür.
c. Sald›rganl›¤›n y›k›c› olmaktan çok uyumsal bir

ifllevi vard›r.
d. Sald›rganl›k sadece insanlara özgü bir içgüdü-

dür.
e. Sald›rganl›k bir dürtüdür.

Kendimizi S›nayal›m
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9. Sald›rganl›kta cinsiyet farkl›l›klar› ile ilgili olarak afla-
¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Kad›nlar erkeklerden daha fazla sald›rgan dav-
ran›fllara maruz kal›rlar.

b. Genel olarak erkekler kad›nlardan daha fazla
sald›rgan davran›fl gösterirler.

c. Kad›nlar tahrik edildi¤inde erkekler kadar sal-
d›rgan olurlar.

d. Erkekler direkt sald›rganl›k, kad›nlar dolayl› sal-
d›rganl›k biçimlerini gösterirler.

e. Aileler k›z çocuklar›n sald›rgan tutumlar›n›n
önüne geçmeye çal›fl›rlar.

10. Çocu¤unu sürekli ihmal ederek, onun sevgisiz bü-
yümesine neden olan bir anne afla¤›daki sald›rganl›k
türlerinden hangisini göstermektedir?

a. Araçsal sald›rganl›k
b. Özgeci sald›rganl›k
c. ‹zin verilmifl sald›rganl›k
d. Pasif sald›rganl›k
e. Antisosyal sald›rganl›k

A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET

“Toplumumuzda “‹tilmifl-Kak›lm›fl” tiplemesiyle medya

ve gösteri dünyas›nda da yerini bulan “kad›nlar›n dö-

vülmesi” olgusu, aile içi fliddetin ve dolay›s›yla sald›r-

ganl›¤›n önemli bir boyutunu oluflturmaktad›r. Bunun

di¤er bir boyutu da çocuklar›n dövülmesidir.

Bas›n yay›n organlar›nda, hemen her gün “kad›n ve ço-

cuklara dayak” haberlerine rastlanmaktad›r. Dayak pek

çok ailevi dram› (boflanma, intihar, ayr›lma, evden kaç-

ma ve hatta öldürme olaylar› gibi) beslemektedir. Ko-

nunun ancak polisiye vaka haline gelen k›sm›n›n bili-

nebilmesi nedeniyle gerçek boyutlar›n› kestirmek ol-

dukça güç olmakla birlikte, uzmanlar aile içi fliddetin

ürkütücü boyutlarda oldu¤unu belirtmektedirler. Üste-

lik, bu fliddet sadece olay›n olup bitti¤i anla s›n›rl› kal-

may›p daha sonraki fliddet olaylar›na kaynakl›k edebil-

mektedir. On y›l kadar önce gazetelerde, bir Bat› ülke-

sinde 14 üniversite ö¤rencisi arkadafl›n› öldürdükten

sonra intihar eden ve eylemini, feministlerden nefretiy-

le hakl›laflt›rmaya çal›flan bir gencin, çocukken babas›

taraf›ndan sürekli dövüldü¤ü ve çocu¤un annesinin de

ayn› muameleye maruz kald›¤› fleklinde haberler ç›k-

m›flt›. Buna benzer olaylar, ne yaz›kt›r ki, pek de nadir

de¤ildir.

Starus (1988), aile içi fliddetin çeflitli yönlerini saptama-

y› amaçlayan ve “Çat›flma Taktikleri Ölçe¤i (Conflicts

Tactics Scales)” denilen bir ölçek gelifltirmifltir. Bunun-

la 6000’den çok aile üyesiyle görüflen araflt›rmac›lara

göre, son bir y›l boyunca aile üyelerinin %16’s› fliddet

olarak nitelenen bir davran›fla maruz kald›klar›n› beyan

etmifllerdir; kad›nlar›n hedef oldu¤u fliddet oran› yakla-

fl›k % 12’dir. Ailelerin istisnas›z hepsi, son y›l boyunca

en az bir kez çocuklar›na vurmufl ve bunlar›n % 11’inin

afl›r› oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.

Aile içi fliddet, belirli kültürel gruplara, sosyal s›n›flara

veya ortamlara özgü de¤ildir. Araflt›rmac›lar ailelerdeki

fliddetin hemen her tür ailede görüldü¤ünü kaydetmek-

tedirler. Ancak baz› de¤iflkenler, fliddet olgular›yla ba¤-

lant›l› görünmektedir: Stres yarat›c› olaylar (iflini kay-

betme, istenmeyen gebelik), sosyal soyutlanman›n efl-

lik etti¤i fakirlik, aile üyelerinin çocukluk yaflant›lar›,

vb. Dayak, dövülen kiflilerde çaresizlik ve umutsuzluk,

yaln›zl›k ve terkedilmifllik duygular›na, depresyona, öz-

Yaflam›n ‹çinden

“
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sayg› düzeyinin düflmesine ve gerçeklik duygusunun

yitirilmesine vb. yol açabilmektedir. fiiddete maruz ka-

lanlar tek tip de¤il, çok çeflitli duygusal veya davran›fl-

sal tepkiler göstermektedir. Öte yandan, aile içi flidde-

tin, büyüklerden küçüklere, nesilden nesile geçti¤ini

düflündüren somut bulgular bulunmaktad›r ve bu olgu-

nun aç›klamas›n› yapmak üzere çeflitli yaklafl›mlar ge-

lifltirilmektedir: Bandura’n›n sosyal ö¤renme teorisi;

Bowlby’nin ba¤l›l›k teorisi (güven ihtiyac›yla çocu¤un

anababas›na ba¤lanmas›; fliddete maruz kalan çocu¤un

kayg›l› bir ba¤l›l›k tarz› gelifltirmesi, çat›flma ve gücün

hakim oldu¤u bir dünya temsiline sahip olmas›); Patter-

son’›n aile dinami¤i teorisi (Anababan›n tepkilerinde is-

tikrar / düzen eksikli¤i, çocu¤un uygun olmayan davra-

n›fllar›na uygun olmayan yapt›r›mlar uygulamalar›).” 

Kaynak: Bilgin, 2000; s. 298.

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›k Nedir?”
konusunu tekrar okuyunuz.

2. d  Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›¤› Azaltma”
konusunu tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›¤› Azaltma”
konusunu tekrar okuyunuz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›¤›n Sosyal,
Durumsal ve Kiflisel Belirleyicileri” konusunu
tekrar okuyunuz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›¤›n Sosyal,
Durumsal ve Kiflisel Belirleyicileri” konusunu
tekrar okuyunuz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›¤›n Kökenleri”
konusunu tekrar okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›k Nedir?”
konusunu tekrar okuyunuz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›¤›n Kökenleri”
konusunu tekrar okuyunuz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›¤›n Sosyal,
Durumsal ve Kiflisel Belirleyicileri” konusunu
tekrar okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sald›rganl›k Nedir?”
konusunu tekrar okuyunuz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Güvenlik güçlerinin toplumun huzur ve güvenli¤ini
sa¤larken, güç kullanmak durumunda kald›¤› zamanlar
olabilir. Güç kullanma yetkisi güvenlik güçlerine yasa-
larca verilen bir yetkidir. Buna ek olarak, güvenlik güç-
lerinin güç kullan›m› halk›n nezdinde meflru görüldü¤ü
için bu sald›rganl›k biçimi özgeci sald›rganl›k ayr›m›yla
anlafl›labilir. Di¤er taraftan, güvenlik güçleri zanl›y› ya-
kalamak ya da düzeni sa¤lamak için sald›rganl›k gös-
terdi¤i için bu, araçsal bir sald›rganl›k olarak nitelenme-
lidir. Ancak, elbette ki zanl›n›n ya da göstericilerin gü-
venlik güçlerine sald›rganl›kla karfl›l›k verdi¤i zincirle-
me sald›rganl›k olaylar›nda araçsall›¤›n rdüflmanca sal-
d›rganl›¤a dönüflmesi de mümkündür. Bu konudaki as›l
mesele, güvenlik güçlerinin kulland›¤› gücün s›n›rlar›-
d›r. Bu s›n›rlar›n mu¤allakl›¤› dolay›s›yla son zamanlar-
da medyada güvenlik güçlerinin fliddetin dozunu artt›r-
d›¤› durumlarda “orant›s›z güç” deyimi kullan›lmakta-
d›r. Bu durum, baz› çevreler taraf›ndan insan haklar› ih-
lali olarak de¤erlendirilmektedir.

S›ra Sizde 2

Sald›rganl›¤›n do¤ufltan gelen bir davran›fl m› yoksa
sonradan kazan›lan bir davran›fl m› oldu¤u önemlidir.
Çünkü bir davran›fl›n do¤ufltan gelmesi demek, ço¤u
kez o davran›fl›n de¤ifltirilemez oldu¤unu söylemek an-
lam›na gelir. Di¤er bir deyiflle, söz konusu davran›fl in-
san do¤as›n›n bir parças› olarak görülür. Di¤er taraftan
sald›rganl›¤›n sonradan ö¤renilmifl olmas› demek, insa-
n›n do¤as›ndan gelmedi¤ini, yani de¤ifltirilebilece¤ini
ima eder. Oysa her ö¤renilmifl davran›fl›n çok kolay de-
¤iflmeyece¤ini hat›rlatmak gerekir. Sald›rganl›¤›n insan
do¤as›n›n bir parças› oldu¤u görüflü karamsarl›k verici
bir bak›fl aç›s›d›r. Ancak sald›rganl›k gibi karmafl›k bir
davran›fl› ne sadece içgüdüyle ne de sadece ö¤renmey-
le aç›klamak mümkündür. Muhtemelen her iki duru-
mun etkileflimi sözkonusudur.

S›ra Sizde 3

Psikolojide kiflilik de¤iflmez ve istikrarl› bir psikolojik
yap› olarak görülür. E¤er sald›rganl›k bir kiflilik özelli¤i
olarak görülürse, bu, bu tür insanlar›n her ortamda sal-
d›rganl›k gösterme e¤ilimi oldu¤u anlam›na gelir. Sal-
d›rgan kiflilik yap›s›na sahip olan kifli toplumda bir po-
lis, bir ö¤retmen ya da diyelim ki bir doktor ya da hem-
flire olarak görev yap›yorsa, sald›rganl›k e¤ilimlerini
mesleklerine de yans›tmalar› beklenebilir. Her meslek-

te u e¤ilimin ortaya ç›karaca¤› sonuçlar farkl› olabilir.
Sald›rgan e¤ilimleri olan bir ö¤retmen ö¤rencilerinin
özgüvenlerini zedeleyebilir ve sald›rganl›¤›n problem
çözme yöntemi oldu¤u konusunda bir model teflkil ede-
bilir. Di¤er yandan elinde güç kullanma yetkisi olan bir
poliste sald›rganl›k e¤ilimi varsa bu gücü kötüye kulla-
nabilir. Di¤er yandan bir doktor ya da hemflire hastas›-
na sald›rganca bir tutum gösterirse bu hastan›n ruh sa¤-
l›¤›n› tehdit edebilir. Her durumda, sald›rgan kiflilik e¤i-
limlerinin mesleklere yans›mas›n›n ciddi sonuçlar› mev-
cuttur.

S›ra Sizde 4

Erkeklerle kad›nlar aras›nda sald›rganl›k aç›s›ndan gö-
rülen farkl›l›klar, günümüzde pek çok toplumda kad›na
yönelik fliddetin büyük çapl› bir sosyal problem olma-
s›n› aç›klar niteliktedir. Kad›n ve erkek aras›nda fiziksel
güç baflta olmak üzere, ekonomik durum ve statüden
kaynaklar›an güç türleri aç›s›ndan ciddi bir eflitsizlik
vard›r. Bu eflitsiz durum, sistematik olarak kad›nlar› flid-
detin ma¤duru, erkekleri fliddetin faili yapmaktad›r. Er-
kekler, özellikle toplumca kendilerine ö¤retilmifl olan
erkeklik de¤erlerine sahip olmay› çok önemsedikleri
için, bu de¤erlere yönelik herhangi bir tehdite kolayl›k-
la sald›rgan tepkiler gösterebilmektedirler.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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A
A Tipi Kiflilik: Yüksek düzeyde rekabetçilik, zamanla yar›fl-

ma ve düflmanl›k içeren kiflilik örüntüsüdür.

Atfetme: Olaylar›n ya da davran›fllar›n nedenlerine iliflkin iz-

lenim oluflturmak için bilgileri kullanma sürecidir. 

Antisosyal Sald›rganl›k: Toplumsal normlar› çi¤neyen ve

toplumca onaylanmayan sald›rganl›k biçimidir.

Araçsal Sald›rganl›k: Sald›rganl›¤›n, kifli taraf›ndan de¤erli

görülen bir amaca ulaflmak için gösterilmesidir.

Ar›nma: Uyar›lm›fl psiflik enerjinin harcanmas› ve sistemin

tekrar psikolojik denge durumuna dönmesidir.

At›f Kuram›: ‹nsanlar›n sosyal etkileflimde neden ve sonuç

iliflkilerini nas›l ç›karsad›klar›n› aç›klamak üzere geliflti-

rilmifl bir yaklafl›m›d›r.

B
Ba¤›ml› De¤iflken: Bir deneyde ba¤›ms›z de¤iflkende yap›-

lan de¤iflimlerin, üzerinde yol açaca¤› etkiyi görmek için

ölçülen de¤iflkendir.

Ba¤›ms›z De¤iflken: Bir deneyde ba¤›ml› de¤iflken üzerin-

deki etkisini görebilmek için de¤iflime u¤rat›lan de¤ifl-

kendir.

Benzefltirme: Çok çekici iki kifli birlikte görüldü¤ünde, daha

az çekici olman›n, oldu¤undan daha çekici olarak alg›-

lanmas›d›r.

Boyun E¤me: ‹stemesek de yapmam›z istenen bir fleyi yap-

makt›r .

C
Ceza: Davran›fl› izleyen ve organizma üzerinde hofla gitme-

yen bir etki yaparak davran›fl›n tekrar olma olas›l›¤›n›

azaltan ya da durduran uyar›c›lard›r.

Cinsel Kimlik: Erkek veya difli bilgisinin içsellefltirilmesidir.

D
Denek: Bir deneyde tepkileri ya da cevaplar› gözlenen ya da

ölçülen bireylerdir.

Denence (Hipotez): Bir kuramdan ç›kar›lan özel s›nanabilir

tahminlerdir.

Deney Grubu: Bir deneyde ba¤›ms›z de¤iflkende yap›lan de-

¤iflimin uyguland›¤› gruptur.

Do¤al Gözlem: Belirli bir davran›fl konusunda do¤rudan ve

betimsel bilgi edinilen yöntemdir.

Duyars›zlaflt›rma Etkisi: Uzun süre fliddeti izleme sonucun-

da, bireyin ac› çeken insanlara karfl› duyars›zlaflmas›d›r.

Duyufl: fieman›n içeri¤ine iliflkin sahip oldu¤umuz duygu-

lard›r.

Düflmanca Sald›rganl›k: Amac› di¤er bir kifliye zarar verme

ya da onu incitmektir.

E
Engelleme: Kiflinin amaca yönelik davran›fl›n›n d›flsal olarak

bloke edilmesi.

Engelleme – Sald›rganl›k Modeli: Engellemenin, sald›rgan-

l›¤›n güçlü bir belirleyicisi oldu¤unu öne süren kuram-

sal yaklafl›m.

‹
‹nanç: Bireylerin kendi duygular›n›n bir yönü ile ilgili alg›la-

r›n ve tan›mlar›n meydana getirildi¤i sürekli duygular

aç›¤›d›r.

‹zlenim Oluflturma: Bir kiflinin baflka birisi hakk›nda genel

bir yarg›ya varmak için, de¤iflik bilgi kaynaklar›n› birlefl-

tirme sürecidir.

K
Kal›pyarg›: Bir Sosyal grubun üyeleri hakk›nda yayg›n bir bi-

çimde paylafl›lan genellemedir.

Kiflileraras› Çekicilik: Bir kiflinin baflka bir kifliye yaklaflma-

s›d›r.

Korelasyon: ‹ki ya da daha çok de¤iflken aras›ndaki iliflkidir.

Kötü Hissetme: Baflkalar›n›n yaflad›¤› olumsuzluklara veri-

len duygusal bir tepkidir.

Kuram: Bir konunun sistemli bir biçimde aç›klanmas›d›r. 

Kültür: Do¤an›n ya da tanr›n›n yaratt›klar›na karfl›l›k, insa-

no¤lunun yaflayarak yaratt›¤›, ö¤rendi¤i, ö¤retti¤i, aktar-

d›¤›, gelifltirdi¤i maddi manevi anlamda herfleydir. 

Kültürleme: Bir toplumdaki kültürü, o toplumun bireylerine

kazand›rma sürecidir.

M
Model: Davran›fl›n taklit edildi¤i ve uygun davran›fl için reh-

ber olarak al›nan kiflidir.

Model Alarak Ö¤renme: De¤er verilen kiflilerin davran›fllar›-

n› gözlemleyerek ö¤renmedir.

N
Nedensellik Yükleme: ‹nsanlar›n yapt›klar› ya da yapmad›k-

lar› davran›fllar›n nedenlerini anlamakt›r.

Normatif Etki: Ödüller almak ya da cezaland›rmalar› önle-

mek iste¤ine ba¤l› uyumdur.

Sözlük
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O-Ö
Olumluluk Yanl›l›¤›: Tek Tek insanlar›, grup ya da nesneler-

den daha olumlu de¤erlendirme e¤ilimidir.

Örneklem: Genifl bir evreden, evrenin özelliklerini temsil

eden kat›l›mc›lar›n seçilmesiyle oluflturulan gruptur.

Özgeci Davran›fl: Herhangi bir biçimde, ödüllendirilme bek-

lentisi olmaks›z›n bir baflkas›na yard›m etmesidir.

P
Pasif Sald›rganl›k: Di¤er bir kifliye zarar vermeyi ya da onu

incitmeyi amaçlayan faaliyetsizlik halidir.

Pekifltirme: Davran›fl› izleyen ve organizma üzerinde hofla

gidici bir etki yaratarak davran›fl›n tekrar olma olas›l›¤›n›

artt›ran uyar›c›lar›n verilmesidir.

Prototip: Bir s›n›f›n özelliklerini en iyi temsil eden elemand›r.

R
Rol fiemalar›: Bunlar belli bir roldeki insanlar için eliminde

olan, organize edilmifl kavramlard›r. 

S-fi
Sald›rganl›k: Di¤er kifliye fiziksel ve psikolojik olarak zarar

vermeyi ya da incitmeyi amaçlayan davran›flt›r.

Seçkisiz Örneklem: Her potansiyel kat›l›mc›n›n örnekleme

seçilme flans›n›n eflit oldu¤u örneklemdir.

Sosyal Alg›: Baflka insanlar› ve olaylar› tan›ma ve anlatma ça-

bas›d›r.

Sosyal Bilifl: Toplumsal dünyaya iliflkin bilgilerin yorumlama,

analiz etme, an›msama ve kullanma biçimi.

Sosyal H›zland›rma: Di¤er insanlar›n varl›¤›n›n bireysel per-

formans› artt›rd›¤› süreçtir.

Sosyal Karfl›laflt›rma: ‹nsanlar›n kendi yetenek ve fikirleri

hakk›nda bilgi sahibi olmak için kendilerini di¤erleriyle

karfl›laflt›rma sürecidir.

Sosyal Kategorizasyonu: Sosyal dünyan›n belirli özellikler

(cinsiyet, yafl, ›rk din vb.) temelinde gruplara bölünme-

sidir.

Sosyal Kimlik: Bireyin bir gruba aidiyeti ile elde edilen kim-

liktir.

Sosyal Norm: Bir grup taraf›ndan belirlenen ve zorunlu tutu-

lan davran›fl ve inanç ölçütüdür.

Sosyal Ö¤renme Kuram›: Sosyal davran›fllar›n direkt pekifl-

tirme ve model alma yoluyla ö¤renildi¤ini öne süren ku-

ramsal yaklafl›md›r.

Sosyal Psikoloji: Bir bireyin, davran›fl, duygu ve düflüncele-

rinin baflkalar›n›n gerçek ya da hayal edilen varl›¤›ndan

nas›l etkilendi¤inin bilimsel yollarla araflt›r›lmas›d›r.

Sosyal S›n›flama: ‹nsanlar› ortak özelliklerine göre gruplara

ayr›lmas›d›r.

fiiddet: Di¤er kifliye fiziksel olarak zarar vermeyi amaçlayan

davran›flt›r.

T
Temsiledici Örneklem: Evrenin özelliklerine oldukça yak›n

özelliklere sahip kat›l›mc›lar›n seçildi¤i örneklemdir.

Toplumsal Norm: Bir gruba mensup üyelerin nas›l düflün-

mesi ve davranmas› gerekti¤ine iliflkin kural ve beklen-

tileridir.

Tutum: Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile il-

gili düflünce, duygu ve davran›fllar›n› düzenli bir biçim-

de oluflturulan e¤ilimidir.

U
Uyum: ‹ddias›z ve uzlafl›c› bir davran›fl›n ifade edilmesidir.

Y
Yan›lt›c› iliflki: Gerçekte aralar›nda çok az ya da hiçbir iliflki

yokken: iki de¤iflkenden birinin di¤eriyle iliflkili oldu¤u

inanc›d›r.

Yükleme Kuram›: Olaylar› ya da davran›fllar›n nedenlerine

iliflkin izlenim oluflturmakt›r.

Z
Z›tl›k Etkisi: ‹lk edinilen izlenime ba¤l› olarak, sonras›ndaki

izlenimlerin daha olumlu ya da olumsuz olmas›d›r.




