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I. Sosyal Psikoloji Kongresi 

Sosyal Psikoloji = Psikoloji 

Doğan Kökdemira* 
aBaşkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 

Öz 

“Psikoloji = Sosyal Psikoloji” başlığı basit bir başlıktır; ancak psikoloji tarihi açısından bütünleyici bir temele 
dayanmaktadır. Wilhelm Wundt 1879 yılında Leipzig’de ilk psikoloji laboratuvarını kurduğunda sadece 
yapısalcılığın ve/veya deneysel psikolojinin değil, aynı zamanda bir bilim ve bir bütün olarak psikolojinin de temelini 
atmıştır. Wundt’un ilk çalışmaları her ne kadar duyum ve algı üzerine olsa da, daha sonra kullanacağı 
“völkerpsychologie” kavramıyla sosyal psikolojinin doğumunu müjdelemiştir. “Völkelpsychologie” kavramı içinde 
dili, mitleri ve folklörü barındıran yeni bir bakış açısı olarak bilim dünyası ile paylaşılmıştır. Buna ek olarak, yaklaşık 
40 yıl sonra çok farklı bir alandan, fizikten, sosyal psikoloji tabanlı çalışmalara belki de ilk destek 1927 yılındaki 5. 
Solvay Konferansı’ndan gelmiştir. Örneğin, Heisenberg “davranışı, duyguyu, düşünceyi sadece beyin fonksiyonlarını 
inceleyerek anlayamazsınız...” derken, ileride psikolojide hakim olacak indirgemeci yaklaşımlara itirazını önceden 
sunmuştur. Aslında 1970lerdeki “kriz” de aynı fizikçilere referansla ortaya çıkmıştır. O dönemki psikologlar ve 
özellikle de sosyal psikologlar, deneysel yöntemlerin gerçekliği anlama konusunda yeterli olmadığını vurgularken 
yeni yeni gelişmeye başlayan kuantum fiziğine atıf yapmışlardır. Çünkü ortamda bir gözlemcinin, bir deneycinin 
olmasının bütün fenomeni değiştireceğine dair bir inanç ya da önkabul vardı. Eleştiriler kuşkusuz çok haksız değildi; 
ancak Niels Bohr gözlemcinin etkisinin sadece atom altı parçacıklar için geçerli olduğunu defalarca dile getirmiştir. 
İlginç olan, Heisenberg ve Bohr gibi fizikçiler evreni anlama konusunda psikolojinin ne kadar önemli olduğunu 
vurgularken, psikologlar kendi alanlarını sürekli ve plansızca alt alanlara bölmüşlerdir. Günümüzde bu eğilim hala 
devam etmektedir. Herhangi bir duyguyu, davranışı ya da düşünceyi analiz ederken, psikolojinin genel paradigması 
yerine alt alanlara gömülmüş olan yöntem ve teknikleri kullanmak çok da doğru bir yaklaşım gibi görünmemektedir. 
Yeni yüzyıldaki psikoloji, alanlar arasındaki yapay ayrımları ortadan kaldırmalı ve genel bir şemsiyenin altında 
toplanmalıdır. Wundt’un “völkerpsychologie” kavramına daha güncel bir yaklaşımla bakacak olursak, belki de bu 
şemsiye sosyal psikolojinin ta kendisidir. 
 
© 2016 Bu tam metin, 17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde, Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
evsahipliğinde düzenlenen I. Sosyal Psikoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Psikoloji, Wundt, Völkerpsychologie 

  

 

* Yazışma Adresi: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Eskişehir Yolu 20. km. 
06810 Bağlıca, Ankara  
e-posta: dogan@baskent.edu.tr 
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Sosyal Psikoloji = Psikoloji 

20 ve 21. yüzyıllardaki bilimsel gelişmeler sadece bilimin kendisi için değil akademinin, özellikle de 

üniversitelerden çıkan bilimin değişmesine, gelişmesine ve sorgulanmasına yol açmıştır. Bilim, her ne 

kadar sokaktaki insan için çoğunlukla tüketilen ürünleri oluşturan soyut bir oluşum olsa da her iki 

yüzyılda da aklı başında hiç kimse bilimin gerekliliğini tartışma cesaretini gösterememiştir. Psikoloji de 

kuvvetli bir alanı olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştirdiği doğumu hızlı bir büyüme, serpilme 

evrimine geçirmeyi başarmıştır. Ancak diğer bilim alanlarında farklı olarak psikolojideki tartışmaların 

görece daha çok olduğunu ve psikolojik paradigmaların sıklıkla sorgulandığına şahit olduk. Bu, tahmin 

edildiği gibi bir güçsüzlükten ya da eksiklikten ziyade insanı anlama çabasının doğal bir sonucu olarak 

karşımıza çıkmıştır. Psikoloji, sorgulamaların etkisiyle ve katkısıyla doğuşunu takip eden yıllar içerisinde 

güçlenmiştir ve bilim dünyasında kendisine sağlam ve geniş bir taban bulmayı başarmıştır. 

Genel olarak psikolojinin bilimsel altyapısının da tartışmalardan uzak kaldığını söylemek çok 

mümkün değil. Günümüzde bile hâlâ psikolojinin bir bilim olup olmadığı ya da daha “romantik” bir 

tartışmayla “bilim mi yoksa sanat mı” olduğu üzerine bile konuşmak mümkün. Bu yazı her ne kadar 

sosyal psikoloji üzerine olsa da çıkış noktası olan psikolojinin bilimdeki yerini tartışmaya açmıyor. 

Kuşkusuz, bu konuda farklı yaklaşımlar olması mümkündür ancak psikolojinin bilim olup olmadığı gibi 

bir tartışmanın anlamlı olmadığı da açıktır. Daha net bir ifadeyle psikoloji bir bilimdir ancak sizin ona 

nasıl yaklaştığınız kişisel tercihinize bağlı olarak bilimsel olmak zorunda değildir, bu durumda da 

yaptığınız şeyin psikoloji olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bu tartışmaların temel çıkış noktasının psikolojinin altalanlarının birbirinden kopuk olmasına ve bazı 

altalanların (örn., klinik psikoloji) diğerlerine kıyasla çok daha popüler olmasına bağlamak olasıdır. 

American Psychological Association (APA) tarafından tanımlanan 54 çalışma alanı (division) söz konusu 

bölünmenin genişliği konusunda bizlere bir fikir verebilir. Bu 54 alan içinde bazıların birbirilerine çok 

yakın ya da ilişkili olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır ama yine de farklı altalanlar olarak 

karşımıza çıkan bu tablo hem psikolojinin zenginliğini hem de zayıflığını aynı anda göstermektedir. 

Psikolojinin zengin bir bilim olduğu çok açıktır çünkü insan duygusu, düşüncesi ve davranışı ile ilgili 

olarak psikolojinin dışarıda kaldığı hemen hemen hiçbir yer yoktur. Sürücü davranışlarından insanın 

evrimleşme sürecine kadar somut ya da soyut her alanda psikolojinin izi vardır. Bu zengin alan dağılımı 

doğal olarak psikologları da kendi özel tercihlerine göre uzmanlaşma yolunda özgür bırakmıştır. Ancak 

madalyonun öbür yüzüne baktığımızda bu çeşitliliğin aynı zamanda ciddi bir kopukluk getirdiğini de 

iddia etmek mümkündür. Uzmanlaşma nedeniyle uzmanlaşılan konularda sağlanan bilgi birikimi ve 

paradigmalar çoğu zaman sadece o altalanla sınırlı kalmaktadır. Aynı altalandaki psikologların farklı 

çalışma konularında olması nedeniyle, örneğin, iki sosyal psikolog bile belki de aynı dili kullanmakta 
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zorluk çekmektedirler. Her yıl binlerce dergide yayınlanan bilimsek makalelerin içerinde yer alan 

bulguların sınıflandırılması, bu bilgilerden ortak sonuçlara ulaşılabilmesi ve fizikçiler M-Theory olarak 

tanımladıkları toparlayıcı bir büyük kurama ulaşma şansımız her geçen gün daha da azalmaktadır. 

Psikoloji, ilginç bir şekilde kendi yarattığı zenginliğin içerisinden çıkamayacak bir hale gelmektedir. 

Bu yazının başlığı olan “Psikoloji = Sosyal Psikoloji” aslında tam da göründüğü gibi fazlasıyla basit 

bir başlıktır; ancak psikoloji tarihi açısından bütünleyici bir temele dayanmaktadır. Wilhelm Wundt 1879 

yılında Leipzig’de ilk psikoloji laboratuvarını kurduğunda sadece yapısalcılığın ve/veya deneysel 

psikolojinin değil, aynı zamanda bir bilim ve bir bütün olarak psikolojinin de temelini atmıştır. Dünyaya 

bakışı yapısalcı olan bir bilim insanının psikoloji için önerdiği modelin daha bütünleyici olduğunu 

söylemek belki riskli bir ifade olarak düşünülebilir ancak Wundt’un ilk çalışmaları her ne kadar duyum 

ve algı üzerine olsa da, daha sonra kullanacağı “völkerpsychologie” kavramıyla sosyal psikolojinin 

doğumunu müjdelemiştir. “Völkelpsychologie” kavramı içinde dili, mitleri ve folklörü barındıran yeni bir 

bakış açısı olarak bilim dünyası ile paylaşılmıştır. Biraz zorlayarak şunu söyleyebiliriz: Wundt’a göre iki 

psikoloji vardı; deneysel psikoloji ve sosyal (folk) psikoloji. Bu iki altalan insanla ilgili her şeyi kapsama 

becerisine sahipti. 21. yüzyılın psikologları bu önermeye şiddetle karşı çıkacaklardır. Farklı altalanların 

ne kadar önemli olduğunu, sadece deneysel ve sosyal psikoloji ile hiçbir şeyin açıklanamayacağını, 

gelişim, klinik, endüstri örgüt,... gibi altalanlar olmadan psikolojinin çok ama çok eksik olacağını 

söyleyeceklerdir. Burada olası bir yanlış anlamayı düzeltmek gerekir. Psikolojideki çalışmaların hiçbiri 

bir diğerinden daha önemli ya da daha gerekli değildir, daha önemsiz ya da daha gereksiz de değildir. 

Ancak Wundt’a referansla vurgulanmak istenilen tam olarak şudur: Psikoloji biliminin temel amacı insanı 

anlamaktır (bilimin asıl amacı olan evreni anlamak isteğini şimdilik hesaba katmıyorum) ve insanı 

anlamak için sürekli kendi içimizde bölünmektense, ortak sorulara doğru yeniden yol almamız gerekir. 

Bu yolda deneysel psikoloji ve sosyal psikoloji iki temel merkez gibi duruyor. İkisini birbirinden ayıran 

tek şey ise sordukları soruların mikro ve makro düzeydeki farkları. Sadece deneysel psikoloji ve/veya 

nöropsikoloji açısından insana bakmaya başlarsak kendimizi indirgemecilik tuzağının merkezinde 

bulabilir ama sadece sosyal psikoloji açısından bakmaya başlarsak bu sefer temel mekanizmaları ve 

yapıları kaçırabiliriz. Bu nedenle her iki bakış açısına da ihtiyacımız var. İhtiyacımız olmayan şey ise 

grup davranışı çalışırken bireyi, bireyi çalışırken de grupların etkisini unuttuğumuz kolaycı 

paradigmalardır. Artık yeniden eski psikoloji bilimine dönmemiz gerekmektedir. 

Wundt’un laboratuvarından yaklaşık olarak 40 yıl sonra çok farklı bir alandan, fizikten, sosyal 

psikoloji tabanlı çalışmalara belki de ilk destek 1927 yılındaki 5. Solvay Konferansı’ndan gelmiştir. 

Örneğin, Heisenberg “davranışı, duyguyu, düşünceyi sadece beyin fonksiyonlarını inceleyerek 

anlayamazsınız...” derken, ileride psikolojide hakim olacak indirgemeci yaklaşımlara itirazını önceden 
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sunmuştur. Aslında 1970lerdeki “kriz” de aynı fizikçilere referansla ortaya çıkmıştır. O dönemki 

psikologlar ve özellikle de sosyal psikologlar, deneysel yöntemlerin gerçekliği anlama konusunda yeterli 

olmadığını vurgularken yeni yeni gelişmeye başlayan kuantum fiziğine atıf yapmışlardır. Çünkü ortamda 

bir gözlemcinin, bir deneycinin olmasının bütün fenomeni değiştireceğine dair bir inanç ya da önkabul 

vardı. Eleştiriler kuşkusuz çok haksız değildi; ancak Niels Bohr gözlemcinin etkisinin sadece atom altı 

parçacıklar için geçerli olduğunu defalarca dile getirmiştir. O dönemli sosyal psikologlar ise bu önemli 

ayrıntıyı görmezden gelmeyi seçti ve belki de bu nedenle sosyal psikoji ile deneysel psikoloji arasındaki 

işbiliği zayıfladı. İlginç olan, Heisenberg ve Bohr gibi fizikçiler evreni anlama konusunda psikolojinin ne 

kadar önemli olduğunu vurgularken, sadece fiziğin kendi içinde değil diğer alanlarla da işbirliği 

yapmasını anlatırken, psikologlar kendi alanlarını sürekli ve plansızca alt alanlara bölmüşlerdir. 

Günümüzde bu eğilim hala devam etmektedir. Herhangi bir duyguyu, davranışı ya da düşünceyi analiz 

ederken, psikolojinin genel paradigması yerine alt alanlara gömülmüş olan yöntem ve teknikleri 

kullanmak çok da doğru bir yaklaşım gibi görünmemektedir. Yeni yüzyıldaki psikoloji, alanlar arasındaki 

yapay ayrımları ortadan kaldırmalı ve genel bir şemsiyenin altında toplanmalıdır. Wundt’un 

“völkerpsychologie” kavramına daha güncel bir yaklaşımla bakacak olursak, belki de bu şemsiye sosyal 

psikolojinin ta kendisidir. 

Sonuç 

Sosyal psikoloji 1970’lerden itibaren kendi kendine yarattığı bir krizin kurbanı olarak yaptığı önemli 

bir hatadan geri dönmeli ve deneysel psikoloji, özellikle de deneysel paradigma ile arasındaki bağı tekrar 

eski gücüne döndürmelidir. Bu, sadece deneysel çalışmaların önemli olduğu anlamına gelmemelidir tam 

aksine deneysel çalışmaların da insanı bütüncül bir biçimde anlama çabasında önemli bir destek olduğunu 

yeniden hatırlamalıdır. 

Deneysel paradigmayla birlikte yöntembilim ve istatistik konusunda da yeniden eski, yalın analiz 

sistemlerine dönülmeli. “Karmaşık istatistik = daha iyi istatistik” yanılgısından uzaklaşılmalıdır. Sadece 

hiçlik denecesi testinin öne sürdüğü bulgular değil ortalamalar arasındaki görünen farklılıkların, güven 

aralıklarının, etki büyüklüklerinin ne anlama geldiği yeniden hatırlanmalıdır. 

Deneysel paradigma da bütüncül yaklaşımlar da kuramsız olmaz. Kuramsal çalışmalara verilen önem 

artmalı, özellikle psikoloji dışındaki alanlardan elde edilecek yaklaşımların (örn., felsefe) (sosyal) 

psikoloji çalışmalarında kullanılması gerekmektedir. Sosyal psikologların ilgilendiği kavramlarla ilgili 

(örn., ahlâk, özgür irade, karar alma, bağlanma, ilişki, grup davranışı, itaat, uyguculuk, birey olma, benlik, 

aidiyet,...) binlerce yıldır sürdürülen tartışmalar mevcuttur. Bizim belki de o tartışmaları yenide 
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hatırlamamız gerekmektedir. Orijinal kaynaklara dönmek, neler söylendiğine ve söylenmediğine dikkat 

etmek, eski soruları yeniden sormak doğru cevaplar bulmak için hayati derecede önemli olacaktır. 

Yukarıdaki açılımın bir benzerini psikolojinin altalanlarını da kapsayacak bir şekilde yapmak iyi 

olacaktır. Bir sosyal psikoloğun, örneğin, gelişim psikolojinin ya da klinik psikolojin sorduğu sorulara da 

vereceği cevaplar ya da daha önemlisi katacağı yeni sorular vardır. Herhangi bir psikoloji altalanı (şu 

andaki ayrımların devam edeceğini varsayarak) sadece o altalandaki psikologlara ait değildir. Herhangi 

bir psikolog kendi çerçevesinden istediği konuyu çalışabilir. Belki bu konuda yapılabilecek tek ayrımı 

uygulama açısından olabilir ama onun bile sınırlarının çok net olduğunu düşünmek zor olacaktır. 

Alanların birleşmesini ya da kuvvetli bir şekilde birbirlerinden beslenmelerini sağlayamayı 

başaramıyorsak kullanabileceğimiz en basit yöntem bireysel işbirlikleri olabilir. Aynı soruya tek başımıza 

bakmaktansa, diğer altalanlardan birinde uzmanlaşmış olan bir biliminsanı ile birlikte bakabiliriz. Şu veya 

bu şekilde birbirimizden beslenebilmeliyiz. 

Wundt’un hayalini gerçekleştirebilirsek, (sosyal) psikoloji bilimsel bilginin üretilmesinde (d)evrimsel 

bir hamle yapmış olacaktır. Bu hamleyi şu anki parçalanmış psikoloji camiasında gerçekleştirebilecek ne 

kuvvetli alan sosyal psikoloji gibi durmaktadır. 
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Öz 

Geçmişte, Türkiye bilim camiasının çeşitli bilim dallarında ve psikoloji özelinde uluslararası alanyazına katkılarını 
inceleyen betimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda Türkiye adresli sosyal psikoloji yayın sıklığı da incelenmiş 
ancak bu yayınlardaki çeşitli eğilimler ayrıntılı şekilde ele alınmamıştır. Mevcut çalışma bu eğilimleri belirlemeyi 
amaçlayan bir arşiv çalışmasıdır. Çalışmada, Thomson Reuters Web of Science tarafından sosyal psikoloji 
kategorisinde taranan 62 dergiyi ve Social Psychology Network internet sitesinde yer alan 92 dergiyi içeren iki liste 
temel alınmıştır. Bu listelerde birbiriyle örtüşen, alandışı olan, SSCI kapsamında olmayan ve Türkiye adresli yayın 
yapılmayan dergiler çıkarılarak 57 dergilik nihai liste oluşturulmuştur. Nihai listedeki dergilerde 1985-2015 yılları 
arasında yayınlanmış Türkiye adresli 613 yayın olduğu tespit edilmiştir. Bu yayınlar yıllara, dergilere ve yazarların 
bölüm bilgisine göre sınıflandırılmıştır. Bulgular, yıllar içinde Türkiye adresli sosyal psikoloji yayınlarında bir artış 
olduğunu, bu artışın özellikle uluslararası ortak yazarlı çalışmalardaki artışa paralel gittiğini, sözedilen yayınların 
görece düşük etki faktörlü dergilerde yoğunlaştığını ve bütün yayınlar içerisinde psikoloji bölümü adresli yayınların 
%35.9'luk bir paya sahip olduğunu göstermiştir. Araştırmanın bulguları, arşiv çalışmasının kısıtlılıkları da göz 
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Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (SSCI) Kapsamında Taranan Sosyal Psikoloji Dergilerindeki 
Türkiye Adresli Yayınların İncelenmesi 

Türkiye bilim camiasının farklı bilim dallarında ulusal (örn., Al ve Soydal, 2011) ve uluslararası 

alanyazına katkılarını inceleyen çeşitli betimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda bilimsel 

disiplinler veya kategoriler hem bir arada hem de ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Örnek vermek gerekirse, 

temel bilimlerdeki duruma bakıldığında, fizik alanındaki Türkiye adresli yayınların ülkenin bütün 

bilimsel çıktısı içindeki oranının dünyadaki oransallığa eşit olduğu, bu alanda yayın sayılarında artış 

eğilimi gözlendiği ve yapılan yayınların %21'inin de uluslararası ortak yazarlarla kaleme alındığı 

gözlenmiştir (Uzun, 1996). Benzer sonuçlar kimya alanında da rapor edilmiş (Yurtsever ve Gülgöz, 1999) 

ve bu çalışmalardaki örneklemlerin temel bilimleri temsil ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Türkiye bilim 

camiasının temel bilimlerdeki bilimsel çıktı düzeyi Ortadoğu ülkeleri içinde en yüksek artış hızına 

sahiptir (Uzun, 1996).  

Sosyal bilimlere bakıldığında da benzer bir durum söz konusudur. Öyle ki, 1970-1994 yılları arasında 

Türkiye adresli sosyal bilim yayınları incelendiğinde, 1994 yılındaki yayın sayısı 1970 yılındaki yayın 

sayısının sekiz katıdır. Aynı oran SSCI'daki bütün sosyal bilim yayınları için iki kattır (Gülgöz, 

Yedekçioğlu ve Yurtsever, 2002). Ayrıca, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında en yüksek artış hızı yine 

Türkiye adresli yayınlarda olmakla birlikte, nüfusa oranlandığında hızlı artışa rağmen oldukça az sayıda 

yayının yapıldığı da tespit edilmiştir (Gossart ve Özman, 2009). Bunlara ek olarak, sosyal bilimlerdeki 

yazar ortaklıkları incelendiğinde, yıllar içerisinde tek yazarlı yayınlarda azalmaya paralel olarak ulusal ve 

uluslararası yazarlarla ortak yapılan yayın sayılarında artış gözlenmiştir (Uzun, 1998). Hem Türkiye 

adresli sosyal bilimler yayınlarında hem psikoloji alanında yapılan yayınlarda hem de özelde sosyal 

psikoloji yayınlarında yayın sayısı artışına paralel olarak etki faktörü ortalamaları da düşmektedir 

(Gülgöz, Yedekçioğlu ve Yurtsever, 2002; Arık, 2014). 

Bu çalışmanın amacı, sosyal psikoloji alanında Türkiye adresli yayınların geniş bir zaman aralığı 

içerisindeki durumunu betimlemektir. Önceki çalışmalarda, sosyal psikoloji alanında SSCI kapsamındaki 

Türkiye adresli yayınlarda bir artış eğilimi olduğu, Türkiye adresli psikoloji yayınları içinde yaklaşık her 

beş yayından birinin sosyal psikoloji alanında yapıldığı (Arık, 2014) ve Türkiye adresli sosyal psikoloji 

yayınlarının SSCI'daki sosyal psikoloji dergilerinden daha düşük ortalama etki faktörüne sahip olduğu 

bulunmuştur (Gülgöz, Yedekçioğlu ve Yurtsever, 2002). Öte yandan, özetlenen çalışmalarda Türkiye 

adresli sosyal psikoloji yayınlarının yıllar içindeki durumu, yayınların üretildiği bölüm adresleri, yazar 

sayıları ve yazar ağları (author networks) ile bu yayınların sosyal psikolojinin hangi problem alanlarında 

nasıl bir dağılım gösterdiği çerçevesinde ele alınmamıştır. Bu çalışmada, temel sayısal eğilimlere ek 

olarak bu eksikliklerin de giderilerek daha kapsamlı bir durum tespiti yapılması hedeflenmiştir. 
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Yöntem 

Bir arşiv çalışması olarak tasarlanan çalışmada, Thomson Reuters Web of Science tarafından Social 

Science Citation Index'te (SSCI) sosyal psikoloji kategorisinde taranan 62 dergiyi (“Social Sciences 

Citation Index Journal List”, 2016) ve Social Psychology Network internet sitesinde yer alan 92 dergiyi 

(“Journals Related to Social Psychology”, 2016) içeren iki liste temel alınmıştır. Birbiriyle örtüşen ve 

alan dışı dergiler çıkarılarak 107 dergilik bir liste elde edilmiştir. Bu liste içinde bulunan 14 derginin 

SSCI kapsamında olmadığı (Tablo 1) ve SSCI kapsamında taranan 36 dergide de Türkiye adresli sosyal 

psikoloji yayınının bulunmadığı (Tablo 2) tespit edilerek bu dergiler de listeden elenmiştir. Geriye kalan 

57 dergide 1985-2015 yılları arasında yayınlanmış olan Türkiye adresli makaleler seçilerek örneklem 

oluşturulmuştur. Bu yıl aralığının seçilmesinde, YÖK Dokümantasyon Merkezi'ne üniversitelerin 

erişiminin sağlandığı 26 Aralık 1984 tarihi esas alınmıştır (“CABIM Tarihçesi”, 2016). Hatalı adres 

içeren ve editör yazısı olan üç yayın çıkarıldıktan sonra örneklemde toplam 613 yayın yer almıştır. 

Örneklemde yer alan yayınların dergilere ve bölüm adreslerine göre dağılımı Tablo 3'te verilmiştir.  

Tablo 1. Social Psychology Network Sitesinde Listelenip SSCI Kapsamında Taranmayan Dergiler 

1. Canadian Journal of Peace Studies 

2. Current Research in Social Psychology 

3. Frontiers in Emotion Science 

4. Frontiers in Personality and Social Psychology 

5. Group Facilitation: A Research and Applications Journal 

6. Individual Differences Research 

7. International Advances in Heroism Science 

8. Interpersona 

9. Journal of Social and Political Psychology 

10. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology 

11. Psychology of Popular Media Culture 

12. Social and Personality Psychology Compass 

13. Studies in Conflict and Terrorism 

14. Thinking and Reasoning 

Örneklemde yer alan yayınlar yıllara, dergilere, yazarların bölüm ve ülke bilgisine göre, dergiler de 

Social Psychology Network internet sitesinde verilen sınıflandırma esas alınarak sosyal psikolojinin sorun 

alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Bölüm adresleri, psikoloji, eğitim (bölüm ve/veya fakülte) ve diğer 

(işletme, tıp, vb.) olmak üzere üç gruba bölünmüştür. Bu sınıflandırmaları takiben frekans dağılımları 

oluşturulmuştur. Ayrıca yayınlardaki yazar sayıları için merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri 
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hesaplanmıştır. Son olarak, yayınların etki faktörleri temelinde görece kalitesi de incelenmiştir. Bunun 

için, dergilerdeki yayın sayıları ile etki faktörleri arasında korelasyonlar hesaplanmıştır. Dergi etki 

faktörlerinin yanlılıklar içerdiği yönünde eleştiriler olsa da (Garfield, 1997), bilimsel bir dergide 

yayınlanmış olan çalışmaların başkalarınca kullanım oranının görece bir kalite göstergesi olabileceği 

düşünülmüştür. 

Tablo 2. SSCI Kapsamında Taranan ve 1985-2015 Yılları Arasında Türkiye Adresli Yayın Yapılmayan 
Dergiler 

1. Advances in Experimental Social Psychology 
2. Analyses of Social Issues and Public Policy 
3. Basic and Applied Social Psychology 
4. Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology 
5. Deviant Behavior 
6. European Review of Social Psychology 
7. Gedrag & Organisatie 
8. Group Dynamics - Theory Research and Practice 
9. International Journal of Forecasting 
10. International Review of Social Psychology - Revue Internationale de Psychologie Sociale 
11. Journal of Conflict Resolution 
12. Journal of Consumer Research 
13. Journal of Diversity In Higher Education 
14. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 
15. Journal of Forecasting 
16. Journal of Health and Social Behavior 
17. Journal of Heuristics 
18. Journal of Risk and Uncertainty 
19. Journal of Social Issues 
20. Medical Decision Making 
21. Nebraska Symposium on Motivation 
22. Patterns of Prejudice 
23. Personality and Mental Health 
24. Personality and Social Psychology Review 
25. Psychology of Violence 
26. Psychology, Public Policy, and Law 
27. Public Opinion Quarterly 
28. Research on Language and Social Interaction 
29. Revista de Psicologia Social 
30. Self & Identity 
31. Social Influence 
32. Social Issues and Policy Review 
33. Society & Animals 
34. Theory and Decision 
35. Violence Against Women 
36. Violence and Victims 
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Tablo 3. Yayınların Dergi ve Bölüm Adreslerine Göre Dağılımı 

Dergi Kategori EF2015 P E D Toplam 
1. Social Behavior and Personality 1 0.366 19 152 78 249 
2. Journal of Cross-Cultural Psychology 2 1.795 32 1 9 42 
3. Personality and Individual Differences 3 1.946 17 10 7 34 
4. International Journal of Intercultural Relations 2 0.963 11 3 11 25 
5. Journal of Social Psychology 1 0.772 19 2 3 24 
6. Sex Roles 5 1.582 14 4 4 22 
7. Journal of Interpersonal Violence 4 1.579 2 5 11 18 
8. Cyberpsychology Behavior and Social Networking 9 2.188 2 9 7 18 
9. Journal of Environmental Psychology 9 2.647 3  9 12 
10. Journal of Personality and Social Psychology 1 4.736 8  2 10 
11. Child Abuse & Neglect 9 2.397 1 1 8 10 
12. Asian Journal of Social Psychology 1 1.261 8 1  9 
13. Journal of Applied Social Psychology 1 1.006 5 2 2 9 
14. Journal of Economic Psychology 9 1.677 3  6 9 
15. Journal of Consumer Psychology 9 2.009 1  7 8 
16. Personality and Social Psychology Bulletin 1 2.560 5  2 7 
17. European Journal of Social Psychology 1 1.921 5  1 6 
18. Acta Psychologica 9 1.816 5  1 6 
19. Journal of Experimental Social Psychology 1 2.500 4 1  5 
20. Small Group Research 8 1.078 3  2 5 
21. Organizational Behavior and Human Decision Proc. 7 2.805   5 5 
22. Journal of Loss & Trauma 9 0.888  1 4 5 
23. Cognition & Emotion 6 2.418 4   4 
24. Motivation and Emotion 6 1.612 4   4 
25. Journal of Social and Clinical Psychology 1 1.222 3  1 4 
26. Journal of Social and Personal Relationships 1 1.459 4   4 
27. Social Psychology 1 1.979 4   4 
28. Journal of Psychosocial Oncology 9 1.289   4 4 
29. Journal of Personality 3 3.657 3 1  4 
30. Aggression and Violent Behavior 4 1.912   3 3 
31. Political Psychology 4 2.089   3 3 
32. Emotion 6 3.082 3   3 
33. Journal of Behavioral Decision Making 7 2.768   3 3 
34. Ethics & Behavior 9 0.897 1 1 1 3 
35. Journal of Research in Personality 3 2.251 3   3 
36. Aggressive Behavior 4 2.469 2   2 
37. Journal for the Theory of Social Behaviour 1 0.978 2   2 
38. Journal of Community & Applied Social Psychology 1 1.568 2   2 
39. Personal Relationships 1 0.886 2   2 
40. Group Processes & Intergroup Relations 8 1.333 2   2 
41. Social Justice Research 9 1.000 1  1 2 
42. Journal of Personality Assessment 3 2.258 2   2 
43. Emotion Review 6 4.730 1   1 
44. Psychology of Men & Masculinity 5 2.947  1  1 
45. British Journal of Social Psychology 1 1.798 1   1 
46. Journal of Language and Social Psychology 1 1.324 1   1 
47. Kölner Zeitschrift für Soz. und Sozialpsychologie 1 0.393   1 1 
48. Social Cognition 1 1.286 1   1 
49. Social Psychological and Personality Science 1 2.325 1   1 
50. Social Psychology Quarterly 1 1.457 1   1 
51. Judgment and Decision Making 7 1.856   1 1 
52. Journal of Nonverbal Behavior 9 1.365 1   1 
53. Law and Human Behavior 9 2.542 1   1 
54. Social Neuroscience 9 2.778   1 1 
55. European Journal of Personality 3 3.989 1   1 
56. Journal of Individual Differences 3 1.135 1   1 
57. Psychological Assessment 3 2.901 1   1 

Toplam    220 195 198 613 
Not: Kategori: 1=Genel Sosyal Psikoloji, 2=Kültür, 3=Kişilik ve Bireysel Farklılıklar, 4=Saldırganlık, Çatışma, Barış, 5=Toplumsal Cinsiyet, 6=Duygu ve Motivasyon, 
7=Yargı ve Karar Verme, 8=Grup Süreçleri, 9=Diğer. EF2015: Dergilerin 2015 yılına ait etki faktörleri. P: Psikoloji, E: Eğitim, D: Diğer. 
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Bulgular ve Tartışma 

Yıl Temelli Analizler 

Yıllara ve bölümlere göre yayın sayılarındaki dağılım Tablo 4'te, bu dağılımların gösterdiği eğilimler 

ise Şekil 1'de sunulmuştur. Buna göre, yayın sayısında yıllara göre bir artış olduğu yönünde genel bir 

eğilim gözlenmiştir. Bu bulgu önceki çalışmalarda yer alan sosyal bilim, psikoloji ve sosyal psikoloji 

yayınlarındaki eğilimle tutarlı bir örüntü göstermektedir (Uzun, 1998; Gülgöz, Yedekçioğlu ve Yurtsever, 

2002; Arık, 2014). Öte yandan toplam yayın sayısı 2009 yılında en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra 

dalgalanarak düşüş eğilimi göstermektedir. Bölüm adresleri göz önüne alındığında psikoloji bölümü 

adresli yayınlarda da genel eğilime paralel bir artış eğilimi gözlenmektedir. Bu eğilimin ana karakteri, 

2009 yılından itibaren bir yıl artış-bir yıl azalış şeklindedir ve her artış yılındaki yayın sayısı bir önceki 

artış yılındaki yayın sayısından fazladır. Temel bilimleri temsil ettiği gösterilen kimya alanında da buna 

benzer bir eğilim vardır: Bir araştırmacının yayın yapma olasılığı yayın yapmadığı bir yıldan önceki yılda 

düşük, sonraki yılda ise yüksektir (Yurtsever ve Gülgöz, 1999). Mevcut çalışmanın yukarıda söz edilen 

bulgusu, alanyazındaki bu bulgu ile birleştirildiğinde, Türkiye psikoloji bölümü adresli yayınların, temel 

bilimlerde de gözlendiği üzere, ortalamada iki yıllık bir hazırlık süreci sonunda yayınlanabildiği 

çıkarımını yapmak mümkündür.  

 

Şekil 1. Yıllara ve Bölümlere Göre Yayınların Dağılımı 
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Tablo 4. Yayınların Yıllara ve Bölüm Adreslerine Göre Sınıflandırılması 

Yıl Psikoloji Eğitim Diğer Toplam 
1985     1986     1987     1988 1   1 
1989 1  1 2 
1990 1  1 2 
1991 2   2 
1992 5   5 
1993 2  3 5 
1994 2   2 
1995 1  2 3 
1996 2  1 3 
1997 1  1 2 
1998 2  2 4 
1999 6  2 8 
2000 11  2 13 
2001 5  3 8 
2002 4  5 9 
2003 6  7 13 
2004 10 1 5 16 
2005 11 9 7 27 
2006 8 17 15 40 
2007 9 20 12 41 
2008 13 24 18 55 
2009 11 31 16 58 
2010 16 17 23 56 
2011 8 27 13 48 
2012 22 12 19 53 
2013 16 13 9 38 
2014 23 15 19 57 
2015 21 9 12 42 

Toplam 220 195 198 613 

Psikoloji bölümü adresli yayınlardaki artış eğilimi diğer bölüm adresli yayınlarda da gözlenmekle 

birlikte, bu bölümler için toplam yayın sayısı 2010 yılında en yüksek seviyeye ulaşmış ve sonrasında yine 

bir yıl artış-bir yıl azalış şeklinde düşüşe geçmiştir. Eğitim bilimleri ile ilişkili bölüm ve/veya fakülte 

adresli yayınlar ise sosyal psikoloji dergilerinde 2004 yılında belirmeye başlamış, 2009 yılına kadar yayın 

sayısı her yıl bir önceki yıla göre artarak en üst düzeye çıkmış ve bundan sonraki yıllarda genel bir düşüş 

eğilimine girmiştir. Son olarak, genel eğilimi 2000 yılına kadar psikoloji bölümü adresli yayınların, 2004-

2011 arasında ise eğitim bilimleri adresli yayınların tanımladığı gözlenmiştir. Bütün bu örüntüler bir 

arada değerlendirildiğinde, artış anlamında en istikrarlı örüntünün psikoloji bölümü adresli yayınlarda 

olduğu ve ilerleyen yıllarda genel artış eğilimi devam ederse, bu yayınların sosyal psikoloji 

dergilerindeki temsil oranının artabileceği düşünülmektedir.  
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Dergi Temelli Analizler 

Yayınların dergilere göre sınıflandırılması ile ilgili bulgular Tablo 3'te sunulmuştur. Son sütun 

incelendiğinde, en çok yayın yapılan ilk üç derginin sırasıyla Social Behavior and Personality (n = 249, 

%40.6), Journal of Cross-Cultural Psychology (n = 42, % 6.9) ve Personality and Individual Differences 

(n = 34, %5.6) olduğu görülmektedir. Tablo 3'te dördüncü sütunda yer alan psikoloji bölümü adresli 

yayınların frekans dağılımına göre toplam 47 dergide 220 yayın (%35.9), beşinci sütunda yer alan eğitim 

bilimleri bölüm/fakülte adresli yayınların frekans dağılımına göre 16 dergide toplam 195 yayın (%31.8) 

ve altıncı sütunda yer alan diğer bölüm/fakülte adresli yayınların frekans dağılımına göre 30 dergide 

toplam 198 yayın (%32.3) vardır. Dolayısıyla, sosyal psikoloji alanına Türkiye'den yapılan katkının 

çokdisiplinli bir temsil gösterdiği, psikoloji bölümlerinin bunun içindeki yerinin sadece 3 yayından biri 

kadar olduğu, bununla beraber dergi çeşitliliğinin en fazla psikoloji bölümlerinden gelen yayınlarda 

gözlendiği söylenebilir. 

Bölüm adreslerine göre en sık yayın yapılan ilk üç dergi incelendiğinde, psikoloji bölümü adresli 

yayınların sırasıyla Journal of Cross-Cultural Psychology (n = 32, % 14.5, örneklemde %5.2), Journal of 

Social Psychology (n = 19, %8.6, örneklemde %3.1) ve Social Behavior and Personality (n = 19, %8.6, 

örneklemde %3.1) dergileri olduğu görülmüştür. Bu üç dergiden ilk ikisi, önceki bir çalışmada sosyal 

bilimler alanında Türkiye adresli en çok yayın yapılan ilk 26 dergi içinde yer almaktadır (Gülgöz, 

Yedekçioğlu ve Yurtsever, 2002). Buradan hareketle, Türkiye psikoloji bölümü adresli sosyal psikoloji 

yayınlarının Türkiye adresli sosyal bilim yayınları içinde anlamlı bir katkısı olduğu sonucuna varılabilir.  

Eğitim adresli yayınlar ise sırasıyla Social Behavior and Personality (n = 152, %78.0, örneklemde 

%24.8), Personality and Individual Differences (n = 10, %19.5, örneklemde %1.6) ve Cyberpsychology 

Behavior and Social Networking (n = 9, %4.6, örneklemde %1.5) dergilerinde yayınlanmıştır. Diğer 

kategorisindeki bölümler ise en sık Social Behavior and Personality (n = 78, %39.4, örneklemde %12.7), 

International Journal of Intercultural Relations (n = 11, %5.6, örneklemde %1.8) ve Journal of 

Interpersonal Violence (n = 11, %5.6, örneklemde %1.8) dergilerinde yayın üretmiştir. Bu bulgulardan 

hareketle, eğitim bilimleri adresli yayınların özellikle Social Behavior and Personality başlıklı dergide 

yoğunlaşmış olması nedeniyle Türkiye adresli sosyal psikoloji yayınlarında yanlılık oluşturduğu tespiti 

yapılabilir. 

Yapılan yayınların görece kalitesini değerlendirebilmek için dergilerin etki faktörü kullanılmıştır. 

Tablo 5'te sunulan istatistikler incelendiğinde, yayın yapılan dergilerin aritmetik ve (yayın sayısı temelli) 

ağırlıklı ortalamaları arasındaki farkların pozitif olduğu görülecektir. Bu, daha fazla yayının daha düşük 

etki faktörlü dergilerde yer aldığına işaret etmektedir. Bu farkın en küçük olduğu yayınlar ise psikoloji 

bölümü adresli yayınlardır. Ayrıca, en çok yayın yapılan dergi etki faktörü ile en az (sadece bir) yayın 
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yapılan dergilerin ortalama etki faktörü arasındaki farkların negatif olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu da, 

daha fazla yayının daha düşük etki faktörlü dergilerde yer aldığına işaret etmektedir. Yine, bu farkın en 

küçük olduğu yayınlar psikoloji bölümü adresli yayınlardır. Son olarak, yayın yapılan dergiler için yayın 

sayıları ile dergilerin etki faktörleri arasındaki Spearman korelasyonlar hesaplandığında, ilişkiler 

istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber, gerek genelde gerekse diğer bölümler hariç olmak üzere 

psikoloji ve eğitim adresli yayınlarda negatif korelasyonlar gözlenmiştir. Yani, yayın sayısı arttıkça etki 

faktörü azalmaktadır ve bu durum alanyazındaki genel bulgu ve tespitlerle tutarlıdır (Yurtsever ve 

Gülgöz, 1999; Gülgöz, Yedekçioğlu ve Yurtsever, 2002). Bütün bu bulgular bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, Türkiye adresli sosyal psikoloji yayınlarının daha az sayıda görece yüksek kaliteli 

ve daha çok sayıda görece düşük kaliteli yayınlardan oluştuğu söylenebilir. Bu genel örüntüye uymakla 

birlikte psikoloji bölümü adresli yayınların diğer yayınlara kıyasla görece daha yüksek kalitede yayınlar 

olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 5. Yayınların Bölüm ve Etki Faktörüne (EF) Göre Dağılımı 

 Bölüm 

İstatistik Psikoloji Eğitim Diğer Toplam 

Dergi Sayısı 47 16 30 57 

Ortalama EF 1.930 1.672 1.765 1.938 

Ağırlıklı Ortalama EF 1.699 0.676 1.268 1.234 

Ortalama ve Ağırlıklı Ortalama Farkı 0.231 0.996 0.497 0.704 

En Çok Yayın Yapılan Derginin EF 1.795 0.366 0.366 0.366 

Bir Yayın Yapılan Dergilerin Ortalama EF 2.077 2.043 1.485 2.188 

EF Farkı - .282 -1.677 -1.119 -1.822 

Korelasyon (rs) - .10 - .30 .05 - .12 
Not: Korelasyon satırlarındaki değerler Spearman katsayıları olup, yayın sayıları ile yayın yapılan dergilerin etki faktörleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Hiçbir değer 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
 

Yayın yapılan dergiler, sekiz grup altında sosyal psikolojinin problem alanlarına göre sınıflandırılmış 

ve Tablo 6'da sunulmuştur. En çok yayın Genel Sosyal Psikoloji (GSP) grubunda yer almakta (n = 343, 

%56.0) ve bu eğilim farklı bölüm adresli yayınlarda da gözlenmektedir (Psikoloji: n = 95, %27.7, 

örneklemde %15.5; Eğitim: n = 158, %46.1, örneklemde %25.8; Diğer: n = 90, % 26.2, örneklemde 

%14.7). GSP grubu yayınlar dışında, psikoloji bölümü adresli yayınlar en çok Kültür (n = 43, %19.6, 

örneklemde %7.0) ile Kişilik ve Bireysel Farklılıklar (n = 28, %12.7, örneklemde %4.6) grupları içinde 

yer almıştır. Son olarak, problem alanlarını temsil eden dergi sayıları ile bu kategorilerdeki dergilerde 

yapılan yayın sayıları arasındaki korelasyon hesaplandığında (eğitim bilimleri adresli yayınlar hariç) 

anlamlı olmamakla birlikte, gözlenen pozitif korelasyonlar belli bir kategoride dergi sayısı - dolayısıyla 

yayın yapma fırsatı - arttıkça yayın sayılarının da arttığına işaret etmektedir. Ancak, başta eğitim bilimleri 
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adresli yayınlarda olmak üzere, bütün bölümlerdeki yayın sayılarında fazlaca temsil edilmesi nedeniyle 

yanlılık yaratan GSP kategorisi elenip korelasyonlar yeniden hesaplandığında, bütün korelasyonların 

büyüklüğü düşmektedir. Öte yandan, yayın sayılarındaki yanlılığın ana nedeni olan Social Behavior and 

Personality dergisi GSP kategorisinden ve bu dergideki yayın sayıları da bölüm bazlı ve toplam yayın 

sayılarından çıkarılarak korelasyonlar yeniden hesaplandığında ilk duruma benzer şekilde (anlamlı 

olmasa da) pozitif korelasyonlar gözlenmektedir. Bu durumda, a) veri kümesindeki yanlılıklar 

elendiğinde dahi yayın olanaklarındaki artışla birlikte yayın sayılarının da arttığı, b) psikoloji adresli 

yayınlarda yayınların alanlara göre nispeten daha dengeli yayıldığı, ancak c) yayın sıklıkları 

incelendiğinde psikoloji bölümü adresli çalışmaların hatrı sayılır ölçüde Kültür problem alanı altında 

toplandığı (43 yayın; GSP kategorisi hariç %34.4) sonucuna varılabilir. 

Tablo 6. Dergilerin ve Bölümlere Göre Yayın Sayılarının Sosyal Psikolojinin Problem Alanlarına Göre 
Dağılımı 

Problem Alanı Dergi Sayısı Psikoloji Eğitim Diğer Toplam 

1. Genel Sosyal Psikoloji 20 95 158 90 343 

2. Kültür 2 43 4 20 67 

3. Kişilik ve Bireysel Farklılıklar 7 28 11 7 46 

4. Saldırganlık, Çatışma, Barış 4 4 5 17 26 

5. Toplumsal Cinsiyet 2 14 5 4 23 

6. Duygu ve Motivasyon 4 12 0 0 12 

7. Yargı ve Karar Verme 3 0 0 9 9 

8. Grup Süreçleri 2 5 0 2 7 

9. Diğer 13 19 12 49 80 

Toplam 57 220 195 198 613 

Korelasyon       

rs1  .38 .72* .52 .65† 

rs2  .10 .59 .31 .49 

rs3  .38 .67† .32 .65† 
Not: Korelasyon satırlarındaki değerler Spearman katsayıları olup, kategorilerdeki dergi sayıları ile o kategorilerdeki dergilerde 
yapılmış olan yayın sayıları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bunlardan rs1 bütün kategorileri, rs2 Genel Sosyal Psikoloji dışında 
kalan kategorileri, rs3 ise Genel Sosyal Psikoloji kategorisi içinde yer alan Social Behavior and Personality dergisi ve buradaki 
yayınlar dışında kalan dergileri ve yayınları içermektedir. 
* p < .05, † p < .06 
 

Yazar Sayısı Temelli Analizler 

Örneklemdeki yayınlar için yazar sayısı istatistikleri hesaplanmıştır. Öncelikle, 613 yayın için 

ortalama yazar sayısı 4.5 (SS = 11.4, Md = 2, Ranj = 1-131) bulunmuştur. İkinci olarak, yayınlar bölüm 
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ve yazar adreslerine göre sınıflandırılmıştır. Tablo 7'de sunulan bu sınıflandırma incelendiğinde, 405 

yayının (örneklemde %66.1) sadece Türkiye adresli yazar içerdiği, ortalama yazar sayısının 2.0 (SS = 1.4, 

Md = 2, Ranj = 1-12) olduğu gözlenmiştir. Bu yayınlar içinde 196 yayının (%48.4, örneklemde %32.0) 

tek yazarlı, kalan 209 yayının (%51.6, örneklemde %34.1) ise çok yazarlı olduğu bulunmuştur. Sadece 

Türkiye adresli ve çok yazarlı yayınlarda ortalama yazar sayısı 3'tür (SS = 1.5, Md = 2, Ranj = 2-12). Bu 

bulgulardan hareketle, sadece Türkiye adresli yazar içeren aşağı yukarı her iki yayınından birinin çok 

yazarlı olduğu, bu çalışmalardaki yazar ağı büyüklüğünün ortalama 3 yazar olduğu ve tek yazarlı 

çalışmaların ise toplamda 3 yayından birini teşkil ettiği görülmektedir. 

Tablo 7. Yayınların Bölüm ve Yazar Adreslerine Göre Sınıflandırılması 

Bölüm 
Sadece Türkiye Adresli Uluslararası Ortak Yazarlı 

Genel Toplam 
Tek Yazar Çok Yazar Toplam Toplam 

Psikoloji 38 58 96 124 220 

Eğitim 124 55 179 16 195 

Diğer 34 96 130 68 198 

Toplam 196 209 405 208 613 

Hem Türkiye hem de Türkiye dışı yazar içeren çok yazarlı 208 yayın (örneklemde %33.9) ele 

alındığında ortalama yazar sayısı 9.2 (SS = 18.6, Md = 3, Ranj = 2-131) olarak gözlenmiştir. Bu yayınlar 

kendi içinde Türkiye ve Türkiye dışı adresli yazar sayıları ayrı ayrı ele alınıp incelediğinde Türkiye 

adresli yazar sayısı ortalaması 1.8 (SS = 5.4, Md = 1, Ranj = 1-78), Türkiye dışı adresli yazar sayısı 

ortalaması ise 7.5 (SS = 17.8, Md = 2, Ranj = 1-129) olarak bulunmuştur. Dolayısıyla Türkiye ve Türkiye 

dışı adresli yazarların ortak çalışmalarında yazar ağı büyüklüğü aşağı yukarı 9 yazardır ve bu yazar ağı 

içinde ortalamada her 4 yabancı yazara 1 Türkiye adresli yazar eşlik etmektedir (Oran = 7.5/1.8 = 4.2). 

Sonuç olarak, sadece Türkiye adresli yazar ağlarının ürettiği 1 yayına karşılık Türkiye’nin de dahil 

olduğu uluslararası yazar ağlarının ürettiği 1 yayın varken, Türkiye adresli yazar ağlarının büyüklüğü 

uluslararası yazar ağlarının üçte biri kadardır.  

Genelde ve bölümler özelinde yazar sayılarına ve yıllara göre yayın eğilimleri Şekil 2'de verilmiştir. 

Yazar sayısı istatistikleri incelendiğinde, psikoloji bölümü adresli yazarlarca üretilmiş yayın sayısının 220 

ve ortalama yazar sayısının da 6.9 (SS = 16.2, Md = 2, Ranj = 1-131) olduğu görülmektedir. Bunların 

içinde 96 yayının (%43.6, örneklemde %15.7) sadece Türkiye adresli yazar içerdiği ve ortalama yazar 

sayısının 1.9 (SS = .96, Md = 2, Ranj = 1-6) olduğu gözlenmiştir. Bu yayınların 38'i (%39.6, örneklemde 

%6.2) tek yazarlı, 58'i (%60.4, örneklemde %9.5) ise çok yazarlıdır. Çok yazarlı yayınlar içinde, ortalama 

yazar sayısı 2.5'tir (SS = .80, Md = 2, Ranj = 2-6).  
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Psikoloji bölümü adresli 220 yayından 124'ü (%56.4, örneklemde %20.2) ise Türkiye ve Türkiye dışı 

adresli yazarların ortak çalışmasıdır. Bu yayınlarda ortalama yazar sayısı 10.7'dir (SS = 20.9, Md = 3, 

Ranj = 2-131). Bu yayınlar kendi içinde Türkiye ve Türkiye dışı adresli yazar sayıları ayrı ayrı ele alınıp 

incelediğinde Türkiye adresli yazar sayısı ortalaması 1.4 (SS = .74, Md = 1, Ranj = 1-5), Türkiye dışı 

adresli yazar sayısı ortalaması ise 9.3 (SS = 20.6, Md = 2, Ranj = 1-129) olarak bulunmuştur. Dolayısıyla 

Türkiye ve Türkiye dışı adresli yazarların ortak çalışmalarında yazar ağı büyüklüğü aşağı yukarı 11 

yazardır ve bu yazar ağı içinde ortalamada her 6-7 yabancı yazara 1 Türkiye adresli yazar eşlik etmektedir 

(Oran = 9.3/1.4 = 6.6). 

Sonuç olarak, psikoloji bölümü özelinde bakıldığında, sadece Türkiye adresli yazar ağlarının ürettiği 

1 yayına karşılık uluslararası yazar ağlarının ürettiği 2 yayın varken, Türkiye adresli yazar ağlarının 

büyüklüğü uluslararası yazar ağlarının yaklaşık beşte biri kadardır. Sosyal bilimler alanında yapılan 

Türkiye adresli yayınlarda ortalama yazar sayısının 1.9 olduğu (Uzun, 1999) göz önünde 

bulundurulduğunda, Türkiye adresli sosyal psikoloji yayınlarının genelde ve psikoloji bölümleri özelinde 

çok daha fazla yayın ortaklığı içerdiği söylenebilir. Öte yandan, hem genelde hem de psikoloji özelinde 

ortanca yazar sayısı bilgisinden hareketle, uluslararası işbirliği içeren çalışmalarda az sayıda Türkiye 

adresli yazarın görece daha çok sayıda Türkiye dışı adresli yazarla ortak yayın yaptığı görülmektedir. 

Şekil 2'deki eğilimler incelendiğinde ise uluslararası ortak yazarlı çalışmalardaki sözü edilen artışa paralel 

şekilde yıllar içinde sosyal psikoloji yayınlarında artış meydana gelmiştir. Özetle, özellikle psikoloji 

bölümü adresli uluslararası yazar ağları ile yapılan yayınlardaki yıllar içindeki artışa parallel olarak, 

SSCI’daki Türkiye adresli sosyal psikoloji yayınlarında da artış gözlenmektedir. 

Sosyal Psikoloji Yayınlarının Türkiye ve Dünya Temsili Karşılaştırması 

1985-2015 yılları arasında SSCI'da taranan sosyal psikoloji dergilerinde yayınlanmış olan Türkiye 

adresli 613 çalışma, Türkiye'deki psikoloji yayınlarının (n = 3,866) %15.9'unu, dünyadaki sosyal 

psikoloji yayınlarının ise (Türkiye hariç n = 18,299) %3.3'ünü teşkil etmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin 

dünya ile karşılaştırıldığında sosyal psikoloji yayınlarına görece katkısını hesaplamak amacıyla, Uzun'un 

(1996) Schubert, Glänzel ve Braun'dan (1986) uyarladığı ve aşağıda gösterilen Çaba Endeksi (ÇE) 

hesaplanmıştır. ÇE = 1 ise, Türkiye'nin psikoloji üretimi içindeki sosyal psikoloji katkısı, dünyanın 

psikoloji üretimi içindeki dünya sosyal psikoloji katkısına eşittir. ÇE < 1 ise, bu oran dünyanınkinden az, 

ÇE > 1 ise, bu oran dünyanınkinden fazla anlamına gelmektedir. Buna göre: 

Ç! =
!ü!"#$% !!"#$%& !"!#$% !"#$%&%'# !"!ı! !"#ı!ı

!ü!"#$% !"#$%&' !"#$%&%'# !"!ı! !"#ı!ı
!ü!"#$#%& (!ü!"#$% ℎ!"#ç) !"!#$% !"#$%&%'# !"!ı! !"#ı!ı

!ü!"#$#%& !ü!"#!" ℎ!"#ç  !"#$%&%'# !"!ı! !"#ı!ı
=

613
3,866
18,299

1,004,475
= . 159
. 0182 = 8.7  
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Dolayısıyla, Türkiye adresli psikoloji yayınları içinde sosyal psikoloji yayınlarının temsili, dünya 

ortalamasından 8.7 kat fazladır.  

 
Şekil 2. Yıllara ve Yazar Özelliklerine Göre Yayınların Dağılımı 
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Sonuç 

Bu çalışmada Türkiye adresli sosyal psikoloji yayınlarının durumunu betimleyebilmek için sosyal 

psikoloji yayını kavramı, sosyal psikoloji dergileri düzeyinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla çalışmanın 

analiz düzeyi işevuruk tanımlaması gereği dergilerdir. Bu dergilerde yer alan yayınlar ise analiz birimi 

olarak kullanılmıştır. Bu şekilde, sosyal psikoloji dergileri dışında yer alan dergilerde yayınlanmış olması 

olası Türkiye adresli sosyal psikoloji içerikli yayınlar göz ardı edilmiştir. Buna benzer olarak, SSCI'da 

taranmasına rağmen çalışmada temel alınan sosyal psikoloji dergi listelerinde yer almayan Türk Psikoloji 

Dergisi'nde basılmış sosyal psikoloji içerikli yayınlar da örneklemde yer almamıştır. Ayrıca, 

örneklemdeki yayınların konu başlıkları ve anahtar sözcükleri incelenmediğinden ve Genel Sosyal 

Psikoloji kategorisindeki dergi sayısının diğer sekiz kategoriden misliyle fazla olması nedeniyle, sosyal 

psikolojinin problem alanları ile ilgili çıkarımlara da ihtiyatlı yaklaşmak gerekmektedir. Bulgular, 

çalışmanın analiz düzeyi gereği, sosyal psikologların yayın eğilimlerine de genellenebilir değildir ve 

başka analiz düzeyleri bu çalışmadan farklı sonuçlar üretebilir..  

Bu kısıtlılıklar hesaba katılsa dahi, mevcut çalışmanın bulgularındaki bazı tutarlılıkların altı 

çizilmelidir. Kısaca özetlenecek olursa, Türkiye adresli sosyal psikoloji yayınlarında 1985-2015 yılları 

arasında genel bir artış olduğu, bu artışın uluslararası çok yazarlı çalışmalardaki artışa paralel olduğu, 

yayınların niteliğinde niceliksel artışa paralel bir artış olmadığı ve psikoloji bölümü adresli yayınların 

bütün yayınlar içinde aşağı yukarı üçte birlik bir payı olduğu tespitleri yapılabilir. Diğer istatistiksel 

bulgularla birlikte bu tespitlerin de gelecekte yapılacak benzer çalışmalar için kaydadeğer ilk ve temel bir 

karşılaştırma zemini olacağı düşünülmektedir. Gelecekteki çalışmalarda, psikoloji biliminin diğer alt 

alanlarındaki Türkiye adresli yayınlar da bu çalışmadaki istatistikler çerçevesinde incelenerek, sosyal 

psikolojinin Türkiye ve dünyada ne oranda temsil edildiği daha iyi anlaşılabilir.  

Yazar Notu 

Bu çalışma ikinci yazarın Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde ders verdiği 2015-2016 Akademik 

Yılı içinde tasarlanmış ve hazırlanmıştır. 
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10 Yıl Önce 10 Yıl Sonra: Terörizm ve Terörist Algısı 
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Öz 

Terörizm, mikro ve makro düzeyde sebep olduğu fiziksel, psikolojik, ekonomik ve politik kapsamdaki hasarlar ve 
etkiler nedeniyle evrensel gündemin başında yer almaktadır. Terörizmi anlama ve terörizmle mücadele etme 
çabalarının, özellikle ABD’deki 11 Eylül terörist saldırılarından sonra arttığını ve bu saldırıların terörizm açısından 
da bir milat olarak değerlendirilebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Psikoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, 
siyaset bilimi, sosyoloji gibi çeşitli bilim alanları, bu evrensel sorunu kendi bilimsel yöntemleri çerçevesinde 
incelemektedirler. Ancak terörizm ve terörist kavramlarını tanımlamanın ve bu kavramlar üzerinde çalışmanın 
önünde birtakım zorluklar bulunmaktadır. Crenshaw’un (1986/2004) belirttiği üzere, terörizmin (1) birçok farklı 
formu olması ve altta yatan motivasyonların, hedefteki toplumların siyasal yapılarına ve yasal sistemlerine bağlı 
olarak çeşitlilik göstermesi, (2) uluslarötesi bir özellik kazanmış olması, (3) kurbanları ve seyircileri üzerinde 
etkilerinin çok boyutlu olması ve (4) aktörlerinin karmaşık rollerinin bulunması gibi unsurlar, bu zorluklardan 
bazılarıdır. Ancak, bu zorluklara rağmen, çeşitli bilimsel disiplinler söz konusu kavramları farklı bilimsel yöntemler 
ve kuramsal perspektifler kullanarak araştırmayı sürdürmektedirler. Yeniçeri (2006; Yeniçeri ve Dönmez, 2008), 
terörizmden en çok etkilenenlerin toplumları oluşturan bireyler olmasından yola çıkarak, Sokaktaki İnsan Kuramı 
(Lay Theory) çerçevesinde, bireylerin terörizm ve terörist kavramlarını nasıl tanımladıklarını ve bu tanımların amaca 
ya da terörizmin türüne (dinsel, etnik, ideolojik) bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini incelemiştir. Mevcut 
araştırmada ise, orijinal araştırmada kullanılan ölçüm araçları (Terörist Özellikleri Anketi, Terörizm Riski Anketi, 
Teröriste Ne Yapılmalı Anketi, Terörizmi Kim Önler Anketi) kullanılarak üniversite öğrencilerinden yeniden veri 
toplanmış ve aynı analizler uygulanarak Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin terörizm ve terörist tanımlarının 10 yıl 
sonra nasıl değiştiği incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan faktör yapısı ve bu faktörler arasındaki 
ilişkiler, on yıl önce gerçekleştirilen orijinal çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, terörizmin son 10 
yıldaki evrimine referansla tartışılmaktadır. 
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10 Yıl Önce 10 Yıl Sonra: Terörizm ve Terörist Algısı 

Yirminci yüzyıl boyunca fail, motivasyon, amaç, araç ve saldırı biçimi gibi boyutları açısından 

farklılaşmaya başlayan terörizmin (Spencer, 2006) aldığı “yeni” hâl karşısında güvenli hiçbir yer 

kalmamıştır (Laqueur, 1996). Tam da bu nedenle evrensel bir öneme sahip olan terörizm, son yıllarda 

çoğu ülkenin ulusal ve uluslararası gündeminin ilk sıralarında yer almayı sürdürmektedir. Yeni yüzyıla 

girildiğinde ise, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik gerçekleştirilen terör 

saldırılarının, terörizm algısını tüm dünyada kökten değiştirdiğini ve terörizme yönelik tehdit algısının çok 

daha geniş kapsamlı bir boyut kazanarak taşıdığı risklerin ve yol açtığı sonuçların gözardı edilemeyecek 

noktaya geldiğini iddia etmek yanlış olmayacaktır (Moghaddam ve Marsella, 2004). Terörizmin tarihi çok 

daha eskilere hatta miladi takvimin ilk yıllarına dayansa da, 11 Eylül terör saldırıları ve sonuçları hem 

nitelik hem de nicelik bakımından ele alındığında, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak 

değerlendirilmektedir (Martin, 2016). Başka bir deyişle, bugünkü terörizm 11 Eylül ile birlikte evrilmiştir 

ve 21. yüzyıl, evrensel terörizm çağı olarak ifade edilmektedir (Horgan, 2014; Martin, 2016). 

Kökeni Latince “terrere (dehşet)” kelimesinden gelen “terör” (Online Etymology Dictionary, 2016), 

Türkçe sözlükte “topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümü” olarak 

tanımlanmaktadır (Püsküllüoğlu, 1999). Mikro ve makro düzeyde sebep olduğu fiziksel, psikolojik, 

ekonomik ve politik kapsamdaki hasarlar ve etkiler nedeniyle sözlük anlamını ne yazık ki hakkıyla 

karşılayan “terörizm” kavramı, ulusal ve uluslararası düzeyde yasal olarak da tanımlanmaktadır. 

Devletlerin anayasalarında [örn., Türkiye’de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu; ABD’de - Title 22 of 

the U.S. Code, Section 2656f(d)] ve uluslararası örgütlerin (örn., Birleşmiş Milletler ve NATO) 

sözleşmelerinde terörist saldırının ve teröristin tanımı yapılmaktadır.  

Terörizm ve terörizmin bileşenleri, sözlük ve yasal tanımlarının yanı sıra çeşitli bilimsel disiplinler 

tarafından da anlaşılmaya çalışılmaktadır. Siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, psikoloji ve 

benzeri disiplinlerin çatısı altındaki araştırmacılar, çeşitli bilimsel yöntemler ve farklı bakış açıları 

kullanarak terörizm kavramını ve söz konusu kavramla ilgili değişkenleri tanımlamaya ve anlamaya 

yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Terörizmin hukuksal süreçler içerisinde sağlıklı bir biçimde yer 

alabilmesi için ülkelerin politikalarından arındırılarak tanımlanmasının gerekliliği ve bu zemine sadece 

akademik çevrelerce yapılacak bu çalışmalar sonucunda ulaşılabileceği vurgulanmaktadır (Schbley, 

2003). Ulusal ve uluslararası ölçekte tüm çevrelerce kabul görecek bir tanımın “terörist” ve “özgürlük 

savaşçısı” ikilemini de ortadan kaldıracağı ve daha da önemlisi bunun terörizmle etkili mücadelenin ilk 

koşulu olduğu düşünülmektedir (Ganor, 2002). Ancak böyle bir tanım henüz yeterince net olarak 

yapılamamıştır (Roser ve Nagdy, 2016) ve hatta bazı araştırmacılara göre de yapılması imkansızdır 

(Spencer, 2006).  
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Crenshaw (1986/2004; 2000), terörizm ve terörist kavramlarını mercek altına alarak araştırmalar 

yapmanın, görgül veri toplamanın, bu araştırmaların sonuçlarından hareketle tanımlar ortaya çıkarmanın 

ve bütünleştirici bir kuram oluşturulmasının, söz konusu kavramların günümüzde karmaşık bir yapı 

alması nedeniyle zor olduğunu ileri sürmektedir. Terörizmin (1) birçok farklı formu olması ve altta yatan 

motivasyonların, hedefteki toplumların siyasal yapılarına ve yasal sistemlerine bağlı olarak çeşitlilik 

göstermesi, (2) uluslar-üstü bir özellik kazanmış olması, (3) kurbanları ve seyircileri üzerinde etkilerinin 

çok boyutlu olması ve (4) aktörlerinin karmaşık rollerinin bulunması gibi unsurlar, bu zorluklardan 

bazılarıdır. Moghaddam ve Marsella da (2004), benzer şekilde, terörizmin tarihsel, politik, ekonomik, 

sosyal ve psikolojik unsurlarının çeşitliliği nedeniyle karmaşık bir yapıya sahip olduğunu 

belirtmektedirler ve ek olarak, belki de içlerinden en önemlisi olmasına karşın bu unsurlar arasında en az 

araştırılan ve anlaşılanın psikolojik boyut olduğunu ileri sürmektedirler. 

Terörizm çalışmalarına yönelik olarak yukarıda bahsedilen zorlukların psikoloji disiplini için de 

geçerli olduğu (Crenshaw, 2000); ancak öte yandan, psikoloji yazınında yer alan bazı temel kuramların, 

terörizmi anlamada ve nedenlerini açıklamada kullanılarak aydınlatıcı bir rol oynadıkları görülmektedir 

(Hudson, 1999; Lanning, 2002; Victoroff, 2005). Terörizmin nedenlerinin yanı sıra terörist eylem 

gerçekleştiren insanı anlamaya yönelik oluşturulacak güdüsel, duygusal ve davranışsal modeller, 

terörizmle mücadelede büyük öneme sahiptir (Yeniçeri, 2006). Bu noktada, psikolojide ve özellikle de 

sosyal psikolojide varolan kuramlar ve yaklaşımlar devreye girmektedir. Sosyal Baskınlık Kuramı, Sosyal 

Kimlik Kuramı, Hakkaniyet Kuramı, Engellenme-Saldırganlık Kuramı, Dehşet Yönetimi Kuramı ve 

Sistemi Meşrulaştırma Kuramı, söz konusu kuramsal çerçevelere örnek olarak verilebilir. 

Diğer yandan, terörizmin çeşitli yöntemler kullanarak gerçekleştirdiği saldırılar yoluyla (örn., intihar 

bombacısı) insanlar üzerinde dehşet yaratarak amaca ulaşmak olduğu düşünülecek olursa, sözlük, yasal ya 

da bilimsel tanımların ötesinde, sokaktaki insanların (lay people) terörizmi ve teröristi nasıl 

tanımladıklarını anlamak da önemli bir bakış açısı sunmaktadır. Çünkü sokaktaki insanlar, çoğu zaman 

terörizmin hem fiziksel kurbanları hem de bu dehşete maruz kalan psikolojik mağdurlarıdır. 

Heider’a (1958) göre, insanların sosyal çevrelerini nasıl anlamlandırdıklarını anlamak için yaşadıkları 

dünyayı nasıl deneyimlediklerini sormak gerekmektedir. Sokaktaki insan kuramı çalışmaları da (lay 

theory), insanların içinde yaşadıkları çevreye, bu çevredeki nesnelere, diğer insanlara, dünyadaki olaylara 

ve süreçlere yönelik bilimsel olmayan açıklamalarını anlamak amacıyla yapılmaktadır (Furnham, 1988). 

Yeniçeri (2006; Yeniçeri ve Dönmez, 2008), üniversite öğrencilerinin terörist kavramını nasıl 

tanımladıklarını ve bu tanımların, amaca göre terörizm türlerine (dinsel terörizm, etnik terörizm ve 

ideolojik terörizm) bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak amacıyla 

gerçekleştirdiği araştırmada, ayrıca, terörizm riski algısı, terörist olarak nitelendirilen kişilere ne gibi 
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yaptırımların uygulanmasının önerildiği ve terörizmin sona erdirilmesinde hangi kurum ya da kuruluşlara 

güvenildiği de incelenmiştir. 

Söz konusu araştırmanın sonuçları, katılımcıların teröristi genç, erkek ve düşük eğitim düzeyinde 

(okuma yazma bilmeyen, sadece okuma yazma bilen ya da ilkokul mezunu) olarak tanımladıklarını 

göstermektedir. Katılımcılar, ayrıca, teröristin özelliklerini (1) olumsuz kişilik (örn., kindarlık, acımasızlık, 

güvenilmezlik), (2) olumlu kişilik (örn., kendine güvenme, cesaret), (3) dengesizlik (örn., akıl hastası, 

duygularda sık dalgalanmalar), (4) katılık (örn., bağnazlık, yetkecilik) ve (5) toplumsallık (örn., hayatta 

tek başına olma, çevrede sevilen bir insan olma) olmak üzere beş farklı bileşenle açıklamışlardır. İdeolojik 

terörizm etnik terörizme kıyasla daha “dengesiz”; dinsel terörizm ise ideolojik terörizme ve etnik 

terörizme kıyasla daha “katı” olarak değerlendirilmiştir. Diğer yandan, katılımcılar, terör saldırısı 

gerçekleştiren kişilere (1) ceza (örn., idam edilmesi, birinci dereceden yakınlarının bile cezalandırılması), 

(2) af (örn., ölümle sonuçlanmayan eylemler yapıyorsa affedilebilir, cezaya çarptırılsa bile afdan 

yararlanabilmeli) ve (3) rehabilitasyon (örn., tedavi edilmeli, meslek sahibi olmasına yardımcı olunmalı) 

uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Bu uygulamalar, amacına göre terörizm türlerine bağlı olarak farklılık 

göstermemektedir. Son olarak, terörizmin sona erdirilmesi söz konusu olduğunda katılımcıların en çok 

güvendikleri kurumun/kuruluşun ya da aktörün Türk Silahlı Kuvvetleri ve sırasıyla vatandaşlar, Türkiye 

Cumhuriyeti hükümeti, cumhurbaşkanı ve üniversiteler olduğu görülmüştür. 

Sokaktaki insanın terörizmi ve teröristi nasıl tanımladığına ışık tutması açısından önemli bir yere sahip 

olan araştırmanın ardından 10 yıl geçmiştir. Mevcut araştırmanın amacı, geçen 10 yıllık sürenin ardından, 

Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin terörizm ve terörist tanımlarının değişip değişmediğini 

incelemektir.  

Yöntem 

Mevcut araştırmanın yukarıda belirtilen amacı doğrultusunda, orijinal araştırmada (Yeniçeri, 2006; 

Yeniçeri ve Dönmez, 2008) kullanılan ölçüm araçları kullanılarak üniversite öğrencilerinden yeniden veri 

toplanmış ve orijinal araştırmadaki analizler uygulanmıştır. Diğer bir ifadeyle, bu araştırmada, orijinal 

araştırmanın tüm basamakları sırasıyla takip edilmiştir. 

Katılımcılar 

Araştırmaya, 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim gören 218 öğrenci katılmıştır (124 kadın, 

93 erkek). Katılımcıların yaşı, 18 ile 32 arasında değişmektedir (Ort. = 21.51, S = 1.91). Ölçekler, sınıf 
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ortamında ya da gelişigüzel örnekleme tekniği kullanılarak uygulanmıştır ve her katılımcının rızası 

alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları ve İşlem 

Katılımcılara, toplam dört sayfadan oluşan ve amacına göre terörizm türleri göz önünde 

bulundurularak yönergelerde ilgili yerlerde “dinsel”, “etnik” ve “ideolojik” kelimeleri kullanılarak üç 

farklı türde hazırlanmış anketler verilmiştir. Katılımcılardan, öncelikle demografik bilgi formunu ve daha 

sonra Terörist Özellikleri Anketi’ni doldurmaları istenmiştir. Daha sonra teröristin demografik bilgileri ile 

ilgili soruları yanıtlamaları istenen katılımcılar, sırasıyla, Terörizm Riski Anketi’ni, Teröriste Ne 

Yapılmalı Anketi’ni ve Terörizmi Kim Önler Anketi’ni doldurmuşlardır. Tüm anketlerde her madde için 

5’li Likert tipi aralık kullanılmıştır. 

Terörist Özellikleri Anketi (TÖA). İlk formu 46 maddeden oluşan ancak orijinal araştırmada uygulanan 

analizler sonucunda 34 maddenin yer aldığı TÖA, beş bileşenden oluşmaktadır (olumsuz kişilik, α = .81; 

olumlu kişilik, α = .76; dengesizlik, α = .78; katılık, α = .60; toplumsallık, α = .65). Mevcut araştırmada, 

anketin bileşen yapısının değişmiş olabileceği göz önünde bulundurularak, 46 maddeden oluşan ilk formu 

kullanılmıştır.  

Teröristin Demografik Özellikleri. Katılımcılardan, yaşı, cinsiyeti ve eğitim durumu açılarından 

teröristin demografik özelliklerini değerlendirmeleri istenmiştir. 

Terörizm Riski Anketi (TRA). İlk formu 15 maddeden oluşan ancak orijinal araştırmada uygulanan 

analizler sonucunda 14 maddenin yer aldığı TRA, üç bileşenden oluşmaktadır (belirsizlik, α = .84; sosyal 

kimlik, α = .76; yakın çevre, α = .51). Mevcut araştırmada, anketin bileşen yapısının değişmiş olabileceği 

göz önünde bulundurularak, 15 maddeden oluşan ilk formu kullanılmıştır.  

Teröriste Ne Yapılmalı Anketi (TNYA). İlk formu 14 maddeden oluşan ancak orijinal araştırmada 

uygulanan analizler sonucunda 13 maddenin yer aldığı TNYA, üç bileşenden oluşmaktadır (ceza, α = .82; 

af, α = .68; rehabilitasyon, α = .71). Mevcut araştırmada, anketin bileşen yapısının değişmiş olabileceği 

göz önünde bulundurularak, 14 maddeden oluşan ilk formu kullanılmıştır.  

Terörizmi Kim Önler Anketi (TKÖA). Orijinal araştırmada katılımcıların terörizmin sona 

erdirilmesinde ulusal ve uluslararası ölçekte hangi aktör, kurum ya da kuruluşlara güvendiklerini 

belirlemek amacıyla oluşturulan ve 17 maddeden oluşan anket, karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 

hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanmıştır.  
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Bulgular 

Teröristin Demografik Özellikleri. On yıl önceki 2006 verileri incelendiğinde, katılımcıların teröristi 

genç, erkek ve düşük eğitim seviyesinde kişiler olarak gördükleri; 2016 yılındaki verlere bakıldığında ise, 

katılımcıların teröristi yine genç ve erkek olarak tanımladıkları anlaşılmaktadır. Geçen on yıllık üsre 

zarfında görülen tek farkın, katılımcılara göre teröristin eğitim seviyesi olduğu görülmektedir. Sonuçlara 

göre, katılımcılar teröristi hem düşük eğitim seviyesinde hem de yüksek eğitim seviyesinde 

tanımlamaktadırlar (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcılara Göre Teröristin Demografik Özellikleri (2006 ve 2016 verileri) 

Değişken 
% 

2006 2016 

Yaş   

Genç 69.5 63.3 

Orta yaşlı 25.4 31.2 

Yaşlı 01.0 00.5 

Diğer* 03.5 02.8 

Bilinmeyen 00.6 02.3 

Cinsiyet   

Kadın 03.7 03.7 

Erkek 88.8 89.9 

Diğer* 07.0 04.1 

Bilinmeyen 00.6 02.3 

Eğitim Durumu   

Okuma yazma bilmiyor 22.9 15.1 

Okur-yazar 13.9 12.4 

İlkokul mezunu 18.2 13.3 

Ortaokul mezunu 08.2 09.2 

Lise mezunu 13.5 17.0 

Üniversite mezunu 13.1 18.8 

Lisansüstü mezunu 00.2 01.4 

Diğer* 09.0 07.3 

Bilinmeyen 00.8 05.5 
* Birden fazla seçeneğin işaretlendiğini ifade etmektedir. 

Terörist Özellikleri, Terörizm Riski ve Teröriste Yönelik Yaptırım. Terörist Özellikleri, Terörizm Riski 

ve Teröriste Ne Yapılmalı anketlerinin bileşen yapılarının on yıl sonra halen aynı yapıda olup olmadığını 
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test etmek amacıyla, her bir ankete ayrı ayrı doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda, söz konusu anketlerşn bileşen yapılarının tamamen farklılaştığı görülmüştür. Buradan 

hareketle, anketlerin ilk formlarında yer alan maddelerin tümünü kullanarak temel bileşenler analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonuçları farklı bileşen yapılarına işaret etmekle birlikte ortaya çıkan bileşenlerin 

açıkladıkları varyansların ve iç tutarlık katsayılarının kabul edilebilir değerlerin oldukça altında olduğu 

görülmüştür. 

Terörizmi Kim Önler? Katılımcıların terörizmin sona erdirilmesinde ulusal ve uluslararası ölçekte 

hangi aktör, kurum ya da kuruluşlara güvendiklerini gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. Tablo 2 

incelendiğinde, 2006 ve 2016 yılı verilerinden yola çıkarak, katılımcıların terörizmin çaresi olarak 

gördükleri aktörlerin farklılaştığı görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcılara Göre Terörizmin Sona Erdirilmesinde Etkili Olacağı Düşünülen Kurum ya da 
Kuruluşların Etkili Olma Puanı Ortalamaları ve Standart Sapmaları (2006 ve 2016 verileri) 

Kurum/Kuruluş/Aktör 
2006 

Kurum/Kuruluş/Aktör 
2016 

Ort. S Ort. S 

Türk Silahlı Kuvvetleri 4.43 0.94 Vatandaşlar 3.31 1.38 

Vatandaşlar 3.50 1.26 Türk Silahlı Kuvvetleri 3.20 1.46 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (AKP) 3.41 1.36 Üniversiteler 3.19 1.36 

Cumhurbaşkanı (A. Necdet Sezer) 3.38 1.27 Entelektüeller (aydınlar) 2.99 1.33 

Üniversiteler  3.29 1.26 Sivil dernekler ve vakıflar 2.99 1.30 

Sivil dernekler ve vakıflar 3.06 1.21 Meslek örgütleri 2.58 1.30 

Entelektüeller (aydınlar) 3.04 1.30 Medya 2.57 1.38 

TBMM 3.00 1.35 TBMM 2.50 1.33 

Medya 2.90 1.40 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (AKP) 2.43 1.41 

Meslek örgütleri 2.88 1.17 Birleşmiş Milletler 2.43 1.23 

NATO 2.73 1.29 NATO 2.32 1.21 

Birleşmiş Milletler 2.53 1.26 Avrupa Birliği 2.25 1.22 

İşadamları 2.44 1.18 Siyasi partiler 2.21 1.23 

Siyasi partiler 2.43 1.25 Diğer ülkelerin hükümetleri 2.06 1.15 

Avrupa Birliği 2.12 1.20 İşadamları 1.99 1.15 

Diğer ülkelerin hükümetleri 2.07 1.16 Cumhurbaşkanı (R.Tayyip Erdoğan) 1.95 1.24 

Belediye başkanları 1.95 0.97 Belediye başkanları 1.73 0.96 
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Tartışma 

On yıl öncesi ve sonrasındaki veriler karşılaştırıldığında, sokaktaki insanın terörizm ve terörist 

tanımlarının farklılaştığı net olarak görülmektedir. Ancak bu değişimin ne şekilde ve ne yönde olduğu, ne 

yazık ki bu araştırmanın ölçüm araçları ile saptanamamıştır. Sonuçlar, bu konuda yeni araştırmaların 

yapılmasına ve öncelikle gelecekteki araştırmalarda kullanılacak ölçüm araçlarının yenilenmesine ihtiyaç 

duyulduğunu göstermektedir. 

20 Temmuz 2015 Suruç, 10 Ekim 2015 Ankara Garı, 16 Şubat 2016 Çankaya askeri lojmanlar, 13 

Mart 2016 Ankara Kızılay Meydanı terörist saldırıları, 2016 yılında toplanan verilerden önce 

gerçekleştirilmiştir. Ne yazık ki sonrasında, yine büyük dehşet uyandıran 28 Haziran 2016 İstanbul 

Atatürk Havalimanı, 20 Ağustos 2016 Gaziantep düğün töreni, 10 Aralık 2016 Beşiktaş Vodafone Arena 

Stadyumu, 17 Aralık 2016 Kayseri, 1 Ocak 2017 İstanbul Reina, 5 Ocak 2017 İzmir Adliyesi terörist 

saldırıları yaşanmıştır. Tüm bunların yanı sıra 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi, sadece 

girişimin yapıldığı şehirlerde ya da bölgelerde değil tüm Türkiye’de geniş çaplı etki yaratmıştır. Ülke 

genelinde etkilerinin halen devam ettiği 15 Temmuz darbe girişiminin ve yukarıda sıralanan diğer terör 

saldırılarının insanların “terörizm” ve “terörist” tanımlarında daha başka değişimlere de yol açmış 

olabileceği tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, hem kullanılan ölçüm araçlarının yetersiz kalması hem de 

verilerin toplanmasından sonra gerçekleşen olayların etkileri düşünüldüğünde, insanların terörizme ve 

teröriste bakış açılarını anlayabilmek için yeni araştırmaların yapılması gerekmektedir. Yapılacak yeni 

araştırmalarda, terörist saldırıların biçimi ve terörizmin finans kaynakları da mutlaka çalışmalara dahil 

edilmelidir. 

Yazar Notu 

Bu metin, 2006 yılında sunduğum yüksek lisans tezim kapsamında yaptığım araştırmanın 10 yıl 

aradan sonra uygulanmış yineleme (replication) çalışmasını içermektedir. Araştırmanın veri toplama 

aşamasındaki yardımları için, Utku Başerdem’e, Aslı Sacaklı’ya ve Merve Aslan’a teşekkür ederim.  
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Öz 

Bilim insanları çeşitli perspektiflerle ve oldukça uzun süredir hayli soyut ve tartışmalı bir kavram olan ulusal kimliği 
nesnelleştirmeye çalışmışlardır. On sekizinci ve 19. yüzyıldan bu yana uluslar; vatandaşlarına, içeriği düzenin ve 
kanunun oluşturduğu farz edilen tekil bir kimlik sunmuşlardır. Bu sebeple, milli kimlik ya da diğer bir deyişle ulus 
kimliği bireyin psikolojik olarak inşa ettiği bir olgu olarak değil, daha çok yasal tanımı dikkate alınarak 
kavramsallaştırılmıştır. Bir taraftan, ulusla özdeşleşme belirli bir toprak üzerinde oluşturulan bağ ve ortak geçmişe 
inanç olarak soy temelli kavramsallaştırılabilir. Diğer taraftan, günümüz modern çoğulcu toplumlarda ulus kimliği; 
bireyin politik kurumlar, kamusal hayat ve kolektif olarak benimsediği toplulukların (community) şekillendirdiği 
bireysel bir kimlik olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle mevcut çalışma Türk, Amerikan ve Britanya politik 
bağlamlarına odaklanarak özcü ve sivil gibi farklı ulus kimlik içeriklerini Sosyal Kimlik İçeriği Kuramına (Social 
Identity Content Theory) odaklanarak anlamayı amaçlamaktadır. Mevcut çalışmada, Türkiye (N = 595), Birleşik 
Krallıklar (N = 643), ve Amerika Birleşik Devletleri (N = 587) vatandaşlarına Sivil Kimliklenme ve Vatandaşlık 
Ölçeği (Civic Identification and Citizenship Scale) tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriye Lavaan yazılım 
paketi ile R programlama ortamında çoklugrup doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Gruplar arasında sivil ve 
özcü ulusal kimlik içeriklerinin çoklu-grup eşitliğini (multigroup invariance) incelemek için faktör yükleri, faktör 
eşdeğişkenlik (factor covariance), ve yapısal dönüş (structural regression) eşitliklerine odaklanan bir dizi model test 
edilmiştir. Bulgular; bireylerin ulus kimlik içeriğini şekillendiren ulusal kimliğin farklı psikolojik formları olduğu 
düşüncemizi desteklemiştir. Sonuç olarak çalışmamız, milli kimliğinin içeriğini oluşturan özcü ve sivil içerik 
boyutlarının, her üç ülkede de kısmen aynı olarak gözlemlendiğini; ulus devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte merkeze 
aldıkları milliyetçiliğin özcü içeriğinin ötesinde, çoğulcu demokrasiler için merkezi öneme sahip olduğu düşünülen 
siyasal bir bağlılığa işaret eden sivil içeriğin; milli kimliğin bağımsız bir boyutu görünümünde, günümüz 
toplumlarında bireyin vatandaşı olarak yaşadığı ülkeye bir bağlanma biçimi olarak belirdiğini ortaya koymuştur. 
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Milli Kimliğin Anlamı Nedir? Özcü yada Sivil Milli Kimlik İçeriğinin Psikolojik İnşası 

Bu çalışma farklı politik bağlamlara sahip Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Türkiye 

gibi ulusların vatandaşlarına sunduğu Amerikan, Britanyalı ve Türk/Türkiyeli gibi vatandaşlık 

tanımlarının birey benliğinde sivil ve özcü içerik olarak inşa edilip edilmediğini anlamaya çalışmaktır. 

Günümüzde sayıları dikkate aldığınız kaynağa göre değişse de Birleşmiş Milletlerin resmi olarak tanıdığı 

dünya üzerindeki ulus1 devlet sayısı 193’tür (United Nations, 2016). Diğer bir deyişle, bugün insan 

popülasyonunun hemen hemen hepsi; yönetilen ve kontrol edilen ulus devletlerin vatandaşları olarak 

yaşamaktadır. Meyer, Boli, Thomas, ve Ramirez (1997) ulus devlet olarak organize olan bu toplumların 

beklenmedik birçok boyutta yapısal olarak benzerlikler gösterdiğini ileri sürerken, yine beklenmeyen bir 

biçimde benzer yollarla değiştiğini ortaya koymaktadır. Elbette ulus devletin ne anlama geldiği, nasıl 

ortaya çıktığı, hangi kurumları inşa ettiği, bu kurumların arasındaki ilişki ya da ulusların kendi arasındaki 

ilişkiler gibi makro analizler gerektiren soruların cevaplarını aramak, bu makalenin amacını oldukça 

aşmaktadır. Ancak bu makale, daha mikro bir perspektiften yola çıkarak, ulus devletin anlamının bireyin 

zihinsel şemalarında nasıl temsil edildiğine odaklanmaktadır. Dahası bireysel benliğin bir yansıması 

olarak bireyin ulus kimliği inşasını hangi boyutlarla gerçekleştirdiğini anlamayı amaçlamaktadır. 

Ulus kimliğinin anlamının ne olduğunun cevabı, yine onun ne olmadığı hakkında birtakım soruları da 

içinde barındıran oldukça karmaşık ve soyut bir olguya işaret etmektedir. Bu nedenle tartışmalı bir 

kavram ve tarihsel olarak farklı biçimlerde görülen (örn., toprak, vatan, memleket vb.) ulusal kimliği, 

insanlık tarihinin kadim zamanlarından bu yana filozoflar ve bilim insanları, çeşitli perspektiflerle 

anlamaya ve nesnelleştirmeye çalışmışlardır. Ancak ulus kimliğinin ne olduğu sorusunun mikro bir 

alanda psikolojinin konusu haline gelmesi hem dünyada hem de Türkiye’de bu sürecin aksine oldukça 

yenidir (Göregenli, 2007; Meyer ve ark., 1997).  

Sophoklēs’in, ya da Türkiye’deki bilinen adıyla Sofokles’in bireysel benliğin nasıl inşa edildiğini ele 

alan ve onu şekillendirenin yalnızca bireysel benlik değil, bir takım kolektif kimliklerin ve rollerin 

oluşturduğunu ortaya koyan Oedipus Tyrannos (Kral Oedipus) tragedyasındaki ilk görünümünden 

günümüze ulus kimliğinin anlamı; sosyal hareketlere karşı duyarlı olmuş ve farklı tarihsel süreçlerde 

farklı anlamları merkezine almıştır (Smith, 1991). Nitekim, özgür insanı köle ve kadınlardan ayıran Antik 

Yunan’ın güç ilişkileri içinde inşa edilen vatandaşlık olgusu (Finley, 1964; Smith, 1991), 19. yüzyıl 

Fransız Devrimi sonrasında tüm dünyayı dönüştürerek; milli kimlik düşüncesini cumhuriyetçi fikirlerin 
 

1 Alan yazında millet, ulus, ülke, milli kimlik, ulusal kimlik, ulus kimliği gibi kavramlar birbiri yerine kullanıla gelmiş, ancak bu 
kavramlar arasındaki ayrımların ne olduğu net olarak ortaya koyulmamıştır. Çoğunlukla kimliğin özcü anlamıyla millet ve milli 
kimlik ilişkili olarak görülmüş ve daha sözleşmeci ve siyasi bir topluluk ifadesi için ulus ve ulusal kimlik kavramları tercih 
edilmiştir. Bu nedenle yazı boyunca bu kavramlar birbiri ile aynı olarak kullanılmış ve siyasal bakış açısıyla oluştuğunu 
düşündüğümüz tüm bu farklılaşmaların ötesinde, bir ülkede yaşayan tüm vatandaşların bu kimliği hangi içerikle inşa ettiklerine 
odaklanılmıştır. 



A. Çoymak, E. O’Dwyer / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 32 

odağına yerleşmiştir (Habermas, 1996). Ancak bu milli kimliğin anlamı birey için tektürellik (national 

homogeneity), ortak soy, ortak kültür ve ortak tarih kadar, tek dil mitolojisi çevresinde vücut bulan bir 

topluluğun üyesi olmak oluşturuyordu. Böylesine bir dönüşüm milli kimliği sahiplenecek vatandaşlara 

rehberlik etmiş ve 20. yüzyılda bu uluslar, bir yandan vatandaşlarının hak ve vergi yükümlülüklerinin ne 

olacağını düzenlerken; diğer yandan bu kimliğe bölgesellik, soydaşlık ve din üzerinden bir içerik 

sunmuşlardır. Dahası, tarihsel süreçte var olan etnik, dini, mezhep gruplarından egemen olanı; ulus 

kimliğin içeriğini inşa edilmesinde merkeze alınarak toplumdaki tüm farklılıkların bu kimlik 

kategorisinde eriyeceği düşünülmüştür. Salt bu nedenle bile; ulusların ideolojilerini sürdürmek için 

vatandaşlarına sunduğu yapısal bir anlam içeriğinin ötesinde, bireyin bu anlamla olan karşılıklı ilişkisinin 

milli kimliğin içeriğini değişken kıldığını ve vatandaşlık gibi daha makro bir perspektifle açıklanan bu 

olgunun daha çok psikolojik süreçlerle ilişkili olabileceğini öne sürebiliriz.  

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından günümüze birey ve ulus arasındaki karşılıklı ilişkisellik 

bağlamında, ulus kimliğin anlamında büyük değişimlerin olduğunu ileri sürmek mümkündür. Geçen 

yüzyıldan bu yana dünyada gözlemlenen ve yalnızca ortaya çıktığı yerde değil tüm uluslarda da etkisi 

görülen etnik çatışmalar, soykırım ve savaş, LGBTI hakları, göç, feminizm ve buna benzer birçok sosyal 

hareket; vatandaşlık anlayışının, diğer bir değişle ulus kimliğin değişmesine neden olurken; ulus 

devletlerinin kimlik anlamı üzerine inşa ettikleri ideolojiler; birey kabulleri ve farklılaşmaları üzerinden 

değişime uğramıştır (Çoymak, 2015a Dwyer, 2004; Onis, 1999). Bu değişim içerisinde, 

ulusalcı/milliyetçi bakış açısına göre, vatandaşlık milliyetle birbirinin yerine değiştirilebilir bir biçimde 

kullanılmaktadır, çünkü belirli bir ülkenin vatandaşı; ortak tarih, egemen kültür, dil ve hatta yaşama 

tarzlarını hep birlikte paylaşan bir ulusun üyesi olmak üzerinden tanımlanmaktadır. Ulusal kimliğin bu 

özcü içeriği özellikle düşünce, duygu, benzerlik ve kolektif bellek yoluyla belirli bir ‘topluluk imgesi’ 

paylaşan insanlar düşüncesinin yükselmesini sağlamaktadır (Anderson, 1983). Fakat diğer taraftan, 

ulusalcı-sonrası bakış açısına göre, bu klasik vatandaşlık tanımı yerini; ortak varoluş (mutual coexistence) 

ve vatandaş grupları arasında eşit söylemlerle etkileşim anlamını içeren bir genel kimliğe odaklanmış 

politik kültürü paylaşan; farklı inanç sistemleri, etnik arka plan ve kültürel anlayışlara sahip vatandaşların 

içinde yer aldığı evrensel insan hakları kurallarının rehberliğinde başarılmış politik topluluk yoluyla inşa 

edilen sivil bir biçimi ile yer değiştirmiştir (Giddens, 2013; Habermas, 1996; Kymlicka, 2007).  

Bireyin diğer ulusların insanlarıyla, hatta aynı ulus içerisindeki farklı vatandaş gruplarıyla nasıl 

ilişkileneceği; ulus kimliğinin bu anlamına bağlı olarak değişiklik göstermekte ve benliğini ulus kimliği 

ile özdeşleştirdiği düzeyde tutum, davranış ve inanışlarını bu anlam üzerinden değişmektedir (Çoymak, 

2015b Tajfel, 1969). Ancak, Sosyal Kimlik Kuramından (Tajfel ve Turner, 1979) yola çıkacak bir 

varsayımın aksine; bireyin ulus kimliğiyle ne düzeyde özdeşleştiği, tam olarak onun gruplar arası bir 
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bağlamda hangi tutum ve davranışlarını sergileyeceğini öngörmek için yeterli bir açıklama 

sağlamamaktadır. Nitekim Sosyal Kimlik İçeriği Kuramına göre (Çoymak, 2015b) birey için ulus 

kimliğinin anlamının ne olduğu ve bireyin benlik inşasının bu kimliğin hangi boyutlarında daha fazla 

gerçekleşeceği, onun diğer ulusların üyelerine ya da farklı vatandaşlık gruplarına yönelik tutum, duygu ve 

davranışlarında daha belirleyici olacaktır. Örneğin Rothi, Lyons ve Chryssochoou’nun 2005 yılındaki 

Britanya ulus kimliğinin vatandaşları için aynı şeyi ifade edip etmediğini araştırdıkları çalışmanın 

bulguları, Britanyalı olmanın farklı boyutlarının olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuçlarına 

göre ulus kimliğin anlamının geleneksel-kültürel ve sivil içerik boyutlarında olduğunu ve bu boyutlarda 

görülen bağlanma düzeylerinin kişilerin göçmenlere ve Britanya politikalarına yönelik düşünce ve 

tutumlarını etkilediğini ortaya koymaktadır. Açıkça görüldüğü gibi, bir sosyal kimlik olarak ulus 

kimliğinin, o kimliğe sahip tüm üyeleri için aynı anlama gelmediği, farklı üyelerin aynı sosyal kimlik 

grubuna ait özellikleri farklı anlamakta olduğu, bir başka deyişle bireyin bu kimliğin ne olduğu 

konusundaki farklılaşan anlam boyutlarına farklı derecelerde sahip olabileceği ileri sürülebilir. 

Vatandaşlığın makro tanımlarının ötesine geçen bu anlayış, vatandaş kimliğinin, diğer bir söyleyişle ulus 

kimliğinin inşasında birbirinden ayrışan psikolojik boyutlar olduğunu ileri sürmektedir (Çoymak, 2015a). 

Milli kimliğin bu psikolojik boyutları geleneksel-içerik ve sivil-içerik olmak üzere iki ana boyutta ele 

alınmaktadır, ancak geleneksel içerik milliyetçi vatanseverlik ve muhafazakâr anlam gibi farklı alt 

boyutların bir araya gelmesiyle oluşurken; sivil içerik boyutu sivil dayanışma, sivil sorumluluk ve siyasal 

katılım gibi alt boyutlardan oluşmaktadır (Çoymak, 2009; Çoymak, 2015b; Jones ve Smith, 2001). Sosyal 

Kimlik İçeriği Kuramına göre, kimliğin kategorisinin ne olduğundan çok bu kategorilerin üyeleri için ne 

anlama geldiği, milli kimliğin ne olduğunu ve ilgili bir bağlamda bu grubun üyelerinin duygu düşünce ve 

davranışlarında bu anlamların belirleyici bir rolü olduğu ileri sürülmektedir (Çoymak, 2015b). Bu nedenle 

bu çalışmada hem Amerika Birleşik Devletleri hem Birleşik Krallıklar hem de Türkiye’de ulus kimliğinin 

anlamının sivil ve özcü olmak üzere iki boyutta gözlemleneceği ve bu boyutların bu farklı politik 

bağlamlarda aynılaşacağı beklemektedir.  

Yöntem 

Mevcut çalışmanın amacını gerçekleştirebilmek için, vatanseverlik, geleneksel içerik, sivil 

sorumluluk, sivil içerme boyutları üzerinden özcü ve sivil ulus kimlik içerine bağlanımı ölçen Civic 

Identification and Citizenship Scale’in, CICS, (Çoymak, 2015a; Çoymak 2009) 15 maddelik kısa 

versiyonu adapte edilmiştir. Orijinali İngilizce olan ölçeğin tüm maddeleri, Sivil Kimliklenme ve 

Vatandaşlık Ölçeği kısa formu olarak Türkiye’den katılımcılar için Türkçeye çevrilmiştir. Ölçüm 

katılımcılarına vatandaşı oldukları ülkede yaşayan biri olarak ulus kimliğinin anlamının ne olduğunu 

birtakım ifadeler üzerinden ne ölçüde katılıp katılmadığını 7’li ölçek üzerinden değerlendirmesi 
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istenmektedir (1 = Hiç katılmıyorum, 7 = Tamamen katılıyorum). Örneğin, Britanyalı olmanın anlamı 

benim için… ifade 1, ifade 2 şeklinde değerlendirilmektedir. Buna göre bu ölçümde belirli ifadeleri 

yüksek puanlayan bir birey için ulus kimliğinin anlamı yüksek puanladığı ifadelerde inşa ediliyor 

şeklinde anlaşılmalıdır (ölçüm maddeleri için Tablo 1’e bakınız).   

Çalışmanın veri seti harici bir panel şirketi kullanarak Nisan ve Mayıs 2016 tarihleri arasında 

toplanmıştır. Katılımcılar çalışmada daha sonradan hediye çekine dönüşen kredi için yer almıştır. Online 

veri toplama biçimi metodolojik açıdan oldukça meşakkatli bir yaklaşımdır. En önemli ana meselelerden 

biri katılımcıların ankete yeterince ‘dikkat verip’ vermediğidir. Bu karmaşık mesele de araştırmacıyı 

‘dikkat vermenin’ ne olduğunun işlemle ilgili tanımının ne olduğuna karar vermesine zorlamaktadır. Bu 

nedenle, anketi yedi dakikadan (cevap süresinin medyanı) daha az sürede cevaplayan katılımcılar veri 

setinden çıkarma kararı aldık. Veriler titiz bir veri doğruluğu sürecinden geçirdik (örn., Mahalanobis 

uzaklığı, LMCAR test, veri giriş denetimi vs.) ve sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri (N = 579), 

Birleşik Krallık (N = 638) ve Türkiye’den (N = 568) vatandaşın dahil edildiği toplam 1825 katılımcı veri 

setinde yer almıştır. Katılımcıların 921’i erkek, 894’ü kadın, 4’ü ise diğer seçeneğini cinsiyeti olarak 

seçmiş ve 6 katılımcı cinsiyetini belirtmeyi tercih etmemiştir. Tüm katılımcılar 18 yaş ve üzerindeydi 

(Ort. = 40.88, S = 15.51). 

Analiz Stratejisi ve İşlem 

Analiz stratejisi olarak, önce ölçeğin tüm örneklem düzeyinde özcü (vatanseverlik ve geleneksel 

içerikten türetilen 10 madde) ve sivil (sivil sorumluluk ve sivil içerme boyutlarından türetilen 8 madde) 

kimlik içerikleri boyutlarını sağlayıp sağlamadığını test etmek için R istatistiksel programlama ortamı 

kullanılarak (R Core Team, 2016) Doğrulayıcı Faktör Analizi uyguladık. Ardından, iki ayrışık 

(orthogonal) boyut olarak ortaya çıkacağını ileri sürdüğümüz, ulus kimliğinin özcü ve sivil boyutlarının 

farklı politik bağlamlarda (örneğin Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve Türkiye) da aynı anlama gelip 

gelmediğini; CICS ölçümü üzerine Çoklu-grup Doğrulayıcı Faktör Analizi (Multigroup CFA) 

uygulayarak test ettik.   

Modeli değerlendirirken, her ne kadar göreli ki-kare (chi-square) testi veri ile model arasındaki uyumu 

gösteren global bir test olsa da (örn: Carmines ve McIver, 1981; Marsh ve Hocevar, 1985); bu testin 

örneklem sayısı büyüklüğü konusundaki istatistiksel anlamlılık kazanma hassasiyetinden dolayı; birçok 

başka uyum indeksini kullanmaya karar verdik. Bu nedenle modelin veri ile uyum gösterip 

göstermediğini değerlendirmek için; Steiger ve Lind’in (1980) hatanın ortalama karekök tahminini (root 

mean square error of approximation, RMSEA), Bentler’in (1990) karşılaştırmalı uyum indeksini 

(comparative fit index, CFI); Tucker-Lewis indeksi (TLI) (Tucker ve Lewis, 1973), Akaike’nin (1973) 
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göreli uyum indeksini (relative goodness of the fit index, AIC) ve hatanın standartlaştırılmış ortalama 

karekökü (Standardized Root Mean Square Residual, SRMR) indekslerini kullandık (Jackson, Gillaspy, 

ve Purc-Stephenson, 2009). Her ne kadar alan yazında bu indekslerin sunduğu değerlerin karar verme 

puanının (cut off point) üzerine bir oydaşım olmasa da çoğu araştırmacı elde edilen değerlerin CFI ve TLI 

için .95’e yaklaşması, RMSEA ve SRMR için .05’i geçmemesini önermektedir (Hu ve Bentler, 1999; 

Jackson, Gillaspy, ve Purc-Stephenson, 2009). Ancak bizim görüşümüz, başarılı bir uyum gösteren 

modele ulaşabilmek ya da model üzerinde araştırmaya devam edebilmek için, indeks değerlerinin 

RMSEA ve SRMR için .10’u geçmemesi; CFI ve TLI’ın .80’den büyük ya da yakın olması ve son olarak 

Ki kare değerinin serbestlik derecesine oranının (χ2/sd) 5’den büyük olmaması yönündeydi (bu oranlar 

üzerine detaylı bir tartışma için, bkz. Lance, 2006). Bu nedenle modellerin uyum kararlarını bu yaklaşım 

üzerinden verdik. 

Bulgular 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (Tüm Örneklem) 

Ulusal kimliğin anlamının iki boyutta (sivil ve özcü) inşa edilip edilmediğini test etmek için tüm 

örneklem bir arada yaptığımız faktör analizi sonuçlarına göre; bağımsız model testi önerilen modelin test 

etmeye uygun olduğunu gösterdi, χ2 (153, N = 1825) = 23924.393, p < .001. Ancak, öne sürdüğümüz iki 

faktörlü ölçümün ölçüm modeli veri ile çok da başarılı bir uyum indeksi göstermedi, χ2 (134, N = 1825) = 

5598.855, p < .001; CFI = .77, TLI = .73, SRMR = .12, ve RMSEA = .15. Önerilen düzeltme indekslerine 

(Modification Indices, MI) baktığımızda, hata teriminin en yüksek ilişkili olduğu madde çiftlerinin 1-2 ve 

21-22 maddeler olduğunu, bazı maddelerin de her iki boyutta da yüksek oranda yük aldığını gözlemledik. 

Bu hatalar arasındaki ilişkisellik durumu kuramsal olarak da oldukça uygundu, şöyle ki aynı boyutta yer 

alan 1. madde “[Ülke adı]’de yaşadığım için gurur duymak” ve “[Ülke adı] doğduğum için gurur 

duymak” arasında oldukça yüksek bir ilişkisellik olması mümkünken, kuramsal olarak bu iki ifade 

birbirinden farklıdır. Bu durum 21 ve 22 maddelerin kültürel farklılaşma dikkate alındığında saygı 

boyutunda ilişkisellik göstermesi şeklinde de görülmekte, ancak yine bu iki ifade kuramsal olarak 

farklılaşmaktadır (bkz. Tablo1). Bunun yanında, 7. ve 11. ifadeler her iki boyutta da yüksek yük almış ve 

ayrışamamıştır. Son olarak, 23. ifadenin, “farklı dilleri konuşabilmek (örn., İspanyolca, Fransızca, Kürtçe, 

Arapça gibi)” aldığı faktör yükü, karar verme noktasına (.32) ulaşamamıştır. Bu nedenle bu 3 ifadeyi 

modelden çıkardık ve maddeler arasındaki hata terimlerinin ilişkiselliğini serbest bıraktık. 
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Tablo 1. Tüm Örneklem Kimlik İçeriği Ölçümü için Faktör Yükleri 

Faktörler Tahmin Std. 
Hata 

Std. 
Tahmin 

Özcülük (Essentialism)    

İfade1 
Being proud of living in [country].  
[Ülke]'de yaşayan biri olmaktan gurur duymak 

1.000 1.297  

İfade2 
Being proud of having been born in [country]. 
[Ülke]'de doğmuş biri olmaktan gurur duymak 

1.050 0.021 0.771 

İfade3 
Being ready to sacrifice everything for [country]  
[Ülke] için her şeyini feda etmeye hazır olmak 

1.313 0.031 0.872 

İfade4 
Never wanting to leave [country]. 
[Ülke]'yi terk etmeyi asla düşünmemek 

1.312 0.034 0.832 

İfade5 
Supporting the interests of [country] whether right or wrong. 
Doğru da olsa yanlış da olsa daima [Ülke]'nin çıkarlarını 
desteklemek 

1.078 0.037 0.745 

İfade6 
My family’s ancestry in this place for many generations 
Atalarımın nesillerdir bu topraklarda olması 

1.039 0.032 0.772 

İfade10 
Being a [country] citizen. 
[Ülke] Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

1.009 0.027 0.828 

Sivil katılım (Civic engagement)    

İfade14 
Being knowledgeable about the social issues faced by [country].  
[Ülke]'nin yüzleştiği sosyal sorunlar konusunda farkındalık sahibi 
olmak 

1.000 0.973  

İfade16 
Helping people no matter which communities they belong to 
Hangi cemiyetten olursa olsun diğer insanlara yardım etmek 

1.212 0.050 0.806 

İfade17 
Believing in maintaining democracy in [country]. 
[Ülke]'de demokrasinin devam etmesine inanmak 

1.281 0.052 0.881 

İfade18 
Questioning policy decisions. 
Alınan siyasi kararları sorgulamak 

1.382 0.056 0.862 

İfade19 
Being involved in activities that maintain democracy in [country]. 
[Ülke]'de demokrasinin güçlenmesi ve devamlılığını sağlayacak 
aktivitelerin içinde yer alma 

1.212 0.051 0.830 

İfade20 

Feeling that I have a duty to do something if I’m dissatisfied with 
government policy. 
Hükümetin politikalarından hoşlanmadığımda, birşeyler yapma 
sorumluluğu hissetmek 

1.047 0.045 0.668 

İfade21 

Believing that everybody should be treated equally no matter who 
they are or where they originally came from.  
Nereli olursa olsun nerden gelirse gelsin herkesin eşit muamele 
görmesi gerektiğine inanmak 

0.752 0.047 0.522 

İfade22 
Respecting the different cultures of [country]. 
[Ülke]'de ki farklı kültürel gruplara saygılı olmak 

0.790 0.047 0.533 

   Not: Tüm tahminler p < .001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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Bu düzeltmeleri uyguladıktan sonra model uyum indekslerinin düzeldiği ve istenilen tatmin edici 

değerlere yükseldiğini gözlemledik; χ2 (87, N = 1825) = 1086.951, p < .001; CFI = .95, TLI = .94 SRMR 

= .05 ve RMSEA = .08. Tüm ifadeler için tahmin skorları, standart hata skorları ve standart tahmin 

skorları (coefficient) Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Ulus Kimliğinin Anlamı Üzerine Çoklu-Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Hem kuramsal olarak öne sürdüğümüz hem de doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında da 

gözlemlediğimiz, ulus kimliğin anlamının sivil ve özcü boyutlarda ayrışmasının Amerika Birleşik 

Devletleri (N = 587), Birleşik Krallıklar (N = 643) ve Türkiye (N = 595) gibi farklı politik bağlamlarda 

(eyalet sistemi, demokratik monarşi ve cumhuriyet) aynı olup olmayacağını gözlemleyebilmek için, 

Çoklu-grup Doğrulayıcı Faktör Analizini, R istatistiksel programlama platformunda Lavaan yazılım 

paketi (Rosseel, 2012) kullanarak gerçekleştirdik. Mevcut uluslar arasında çoklu-grup değişmezliğini 

(multigroup invariance) test etmek için; faktör yükleri eşitliği, faktör ortak-değişke (covariance) eşitliği, 

ve yapısal regresyon yolları eşitliğine odaklanan bir seri model test ettik. Bu analizleri uygulamadan önce, 

kısa bir gözden geçirme için; her bir ülkede mevcut modeli ayrı ayrı test ettik ve benzer uyum indeksleri 

olduğunu gözlemledik (bkz. Tablo 2). 

Tablo 2. Herbir Ülke İçin Kimlik İçeriği Modeli Uyum İndeksleri 

 Türkiye Birleşik Krallıklar Birleşik Devletler 

CFI 0.93 0.93 0.92 

TLI 0.92 0.92 0.91 

RMSEA 0.09 0.09 0.09 

SRMR 0.05 0.07 0.07 

χ2(87) 524.201 546.387 508.456 

Bu ayrı ayrı değerlendirmenin ardından, ölçüm eşdeğerliliği modelinde (configural invariance model); 

kimlik içeriği ifadelerinin tümü serbestçe tahmin edildi ve gruplar arası eşitlik zorlaması yapılmadı. Şekil 

1’de görülebilen, özcü ve sivil bağlanım olmak üzere iki boyutlu ulus kimliği içeriğini mevcut modelde 

betimledik. Sonuçlar ölçüm eşdeğerliliği modelinin veri ile iyi bir uyum içerisinde olduğunu 

göstermektedir, χ2 (261, N = 1825) = 1579.044, p < .001; CFI = .93, TLI = .92, SRMR = .06 ve RMSEA 

= .09. Ölçüm eşdeğerliliği modeliyle karşılaştırıldığında, faktör yüklerinin ülkeler arasında eşit olmaya 

mecbur edilen zayıf faktör modeli (weak factorial model), χ2 (287, N = 1825) = 1670.257, p < .001; CFI 

= .93, TLI = .93, SRMR = .07 ve RMSEA = .09; faktör yüklerinin ülkeler arasında eşit olduğunu 

göstermektedir. Bunun sebebi ΔCFI (.003)’nin önerilen karar verme (cut off) en üst puanı olan .01’den 
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küçük bir değerde kalmış olmasıdır, ancak Δχ2 de istatistiksel olarak anlamlı bir yükselişin gözlemlendiği 

de burada not edilmelidir, Δχ2 (26) =91.21, p < .001 (Cheung ve Rensvold, 2002). 

Şekil 1. Ulus Kimliği İçeriği Modeli İçin Ölçüm Modeli 

Ancak hem faktör yüklerinin hem de maddelerin kesim noktalarının (intercept) eşit olmaya mecbur 

edildiği güçlü eşdeğerlilik modeli (strong/scalar invariance model), χ2 (313, N = 1825) = 2088.736, p < 

.001; CFI = .91, TLI = .91, SRMR = .08 ve RMSEA = .10; ülkeler arası ölçümde bazı sistematik yanıt 

yanlılıklarının olduğunu göstermektedir. Zayıf faktör modeli ve güçlü eşdeğerlik modeli karşılaştırmasına 

göre, modeller arası ki-kare değerlerinin anlamlı farklılaşmasının, Δχ2 (12) = 106.333, p < .001, yanında; 

CFI değerinde anlamlı bir farklılaşma gözlemledik, ΔCFI (.021). Son olarak, güçlü eşdeğerlik modeli ile 

faktör yükleri ve kesim noktalarının eşitliği yanında hata terimi çeşitliliğinin de mecbur olarak eşit 

tutulduğu katı eşdeğerlik modeli (strict invariance model) karşılaştırıldık, χ2 (343, N = 1825) = 2474.169, 

p < .001; CFI = .89, TLI = .90, SRMR = .09 ve RMSEA = .10. Bu karşılaştırmanın sonucunda da hem ki-

kare değerlerinde anlamlı bir artış, Δχ2 (26) = 470.113, p < .001, hem de CFI değerinde anlamlı bir artış, 

ΔCFI (.019); katı eşdeğerlik varsayımının veri ile uyum içerisinde olmadığını göstermektedir. Bu nedenle 

kısmi güçlü ve katı eşdeğerlik modellerini değerlendirmek için, güçlü ve katı eşdeğerlilik modellerindeki 

bireysel parametreler dikkate alınarak mevcut modeli daha derinlemesine inceledik.  

Güçlü eşdeğerlilik sonuçlarına göre, ülkeler arasında en büyük farklılığın; “Atalarımın nesillerdir bu 

topraklarda olması” olan 6. ifade ve “[Ülke]'de yaşayan biri olmaktan gurur duymak” olan 1. ifade 

arasında olduğunu gözlemledik. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin birinci ifade 
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için kesim noktaları sırasıyla 4.17, 4.52, ve 3.71’di. Bu kesim noktalarının 6. ifade için de sırasıyla 3.48, 

3.11, ve 4.43 olduğunu gözlemledik. Böylece, bu kesim noktalarının ülkeler arası eşitliğini serbest 

bırakmamızın ardından, ΔCFI (.014) karar verme üst limitinin altında kaldı. 

Katı eşdeğerlik sonuçlarına göre, ülkeler arasındaki en geniş farklılaşma “[Ülke]'de yaşayan biri 

olmaktan gurur duymak” olan 1. ifadenin hata teriminde (residual) gözlemlenmektedir. Bu hata terimi 

skorları Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye için sırasıyla .46, .63, ve .36’dır. Bu 

sebeple, bu ifadenin hata teriminin (residuals) ülkeler arasındaki mecburi eşitliği serbest bırakıldığında, 

ΔCFI’ın (.011) karar verme üst noktasının altına düştüğünü gözlemledik. Tüm uyum indeksleri ve model 

karşılaştırma değerleri Tablo 3’de sunulmaktadır. 

Tablo 3. Ulus Kimliği İçin Sivil Katılım ve Vatandaşlık Ölçeği Üzerine Çoklugrup Doğrulayıcı Faktör 

Analizi 

Model χ2(sd) RMSEA SRMR CFI CFI’daki 
değişim Fark 

Tüm gruplar (87) = 1086.951 .08 .05 .95 U U 

A. Birleşik Devletleri (87) = 508.456 .09 .06 .92 U U 

Türkiye (87) = 524.201 .09 .05 .93 U U 

Birleşik Krallıklar (87) = 546.387 .09 .07 .93 U U 

Ölçüm eşdeğerliliği (Configural)  (261) = 1579.044 .09 .06 .929 U U 

Zayıf Faktör eşitliği (Metric) (287) = 1670.257 .09 .07 .926 .003*** Yok 

Güçlü eşitlik (Scalar)  (313) = 2088.736 .10 .08 .905 .021 Var 

Katı eşitlik (343) = 2474.169 .10 .09 .886 .019 Var 

Kısmi güçlü eşitlik (İfade 1 ve 6 serbest) (283) =1787.292 .09 .08 .920 .014*** Yok 

Kısmi katı eşitlik (İfade 6 serbest) (289) = 1838.649 .09 .07 .917 .011*** Yok 

    U = Uygulanamaz, ***ΔCFI sınır değerin (.01) altında 

Tartışma 

Bu makale, daha mikro bir perspektiften yola çıkarak, ulus devletin anlamının bireyin zihinsel 

şemalarında nasıl temsil edildiğini ve bireysel benliğin bir yansıması olarak benzer ya da farklı anlamların 

bireylerin zihninde inşasının nasıl gerçekleştiğini anlamayı amaçlamaktadır. Araştırmamızın bulgularına 

göre, ulus kimliğinin anlamını iki boyutta olduğunu ileri sürmek mümkündür. Bunlardan birincisi özcü 

boyut, diğeri ise sivil boyuttur. Bu bulgular daha makro bir perspektiften yola çıkan vatandaşlık 

tartışmalarıyla da paraleldir. Nitekim bu bulgular Jones ve Smith’in (2001) ulusal kimliğin sivil ve 

mekânsal olduğu kadar etnik ve soya dayalı olarak kavramsallaştırmasıyla da paralellik göstermektedir.  
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Ulusal ya da daha başka bir deyişle milli kimliğin ne olduğu hakkında bireyden yola çıkan çalışmalara 

ilgi hızla artmakla beraber alan yazında bu yaklaşımla yola çıkan ampirik çalışmalar yok denecek kadar 

azdır (Göregenli, 2010; Shotter, 1993, s. 116;). Bu boşluğu doldurmaya katkı yapacağına inandığımız 

mevcut çalışmanın bulguları açıkça göstermektedir ki, ulus kimliği; politikacıların veya ulusların yasal 

tanımlarının ya da diğer bir deyişle ulus kimliğini tek boyutlu ele alan düşüncelerin aksine; bir ulusun 

vatandaşlık bağlarıyla dahil olan bireylerin hepsi için aynı anlama gelmemektedir. Ulus kimliği çok 

boyutlu bir anlam içerirken, bireyler sivil ve özcü boyut olmak üzere iki ana boyut üzerinden içinde 

bulundukları topluma bağlanmaktadır. Bu bulgular bugüne kadar yapılan çalışmalarla da paralellik 

göstermektir, nitekim hem Rothi ve arkadaşlarının çalışmaları (2005), hem de Jones ve Smith’in 

araştırma bulguları ulus kimliğinin anlamının farklılaştığını, farklı vatandaş grupları için bu farklı 

boyutlardan birinin diğerine göre daha çok duyumsandığını ortaya koymaktadır. 

Alan yazındaki önemli tartışma alanlarından biri; sivil dayanışmanın gelecekteki başarılı demokratik 

toplumlar için bir ölçüt noktası olacağı ve bu ölçütte rasyonel politikalar uygulayan toplumların daha 

başarılı toplumlar olacağı tartışmasıdır (Banting ve Kymlicka, 2015; Putnam, 1993). Dahası Habermas 

(2003) her ne kadar ulus sonrası dünya toplumlarında insan hakları üzerinde bir oydaşımdan bahsetmek 

mümkün olsa da sivil dayanışmanın bu toplumların merkezinde yer alacağını ileri sürmektedir. Çalışma 

bulgularımız, daha çok 19. yüzyıl merkezinde yer alan ulus kimliği düşüncesinin giderek ulus kimliğinin 

anlamının tamamını oluşturamayacağını ortaya koymaktadır. Bireylerin ulus kimliğinin anlamı olarak 

inşa ettiği özcü anlamdan farklı olarak; sivil dayanışma, sivil sorumluluk ya da sivil içerme gibi bireyin 

daha çok devletle yaptığı sözleşme üzerinden geliştirdiği bir bağın bulgularımızda yer alması; ulus 

kimliğinin bu yüzyılda farklı anlam boyutlarının da ortaya çıkardığını göstermektedir. Sonuç olarak bu 

bulgulardan sivil anlam inşasının yüksek olduğu bireylerin içinde bulunduğu toplumdaki diğer 

vatandaşları aynı tanım içerisinde değil, farklı vatandaş grupları olarak da siyasal bir bütünlük içinde ulus 

kimliğinin paydaşı olarak göreceği varsayımını öne sürmek mümkündür.  

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu da birbirinden farklı politik bağlamlarda bu boyutların 

değişmezliğidir. Nitekim Birleşik Krallıklar parlamenter monarşi ile yönetilmekte, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde başkanlık sistemi yer almakta ve Türkiye cumhuriyetle yönetilmektedir. Bu üç farklı 

yönetim biçiminin ortaklaştıkları en önemli nokta, siyasal kararların ve toplumun demokratik değerler 

üzerine inşa edildiği fikridir ya da en azından bu yönde bir arzunun siyasal söylemin merkezinde yer 

almasıdır. Çalışma bulguları ulus devletlerin ortaya çıkışındaki merkezi etkiyi oluşturan milliyetçiliğin 

esas alındığı özcü ulus kimlik anlamının yanında; ulus devletlerin yönetim biçimlerinden bağımsız olarak 

bu yüzyılda, vatandaşların demokratik değerleri ve kendilerinden farklı diğer vatandaşları nasıl 

değerlendirdiği ekseninde yeni bir anlam boyutunun oluştuğunu göstermektedir (Isin ve Wood, 1999; 
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Rothi vd., 2005). Ancak Kimlik İçeriği Kuramından (Çoymak, 2015b) yola çıkarak, bağlamın bu özcü ve 

sivil ulus kimliği içeriklerini oluşturmadaki etkisi göz ardı edilmemelidir. Nitekim sivil ve özcü ulus 

kimliği anlamları ülkeler arasında kısmi aynılık göstermektedir. Öte yandan, her bir boyut ülkenin tarihsel 

süreçlerinde kendine has özellikler ve ifadeler de taşıyabilmektedir. Örneğin çalışma bulgularının ortaya 

koyduğu; soy ve atalarla ilişkili anlamın, özcü kimlik boyutunda, Amerika Birleşik Devletleri’nde diğer 

ülkelerden farklı olması; bu toplumun tarihsel süreçlerinin farklılaşmasından kaynaklanmış olabilir 

olduğunu göstermektedir.  

Sonuç olarak bu çalışma bireylerin milli kimliğin anlamını özcü ve sivil olarak iki boyutta inşa 

ettiklerini ve farklı politik bağlamlarda da bu boyutların gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular 

günümüzde ulus devletlerin vatandaşlarının tek bir kimlik anlamı etrafında toplanmadığını, farklı 

vatandaşların farklı anlam boyutlarında ulus kimliğini kazanacağını ortaya koymaktadır. Bu bulgular 

politik süreçler, uluslararası ilişkiler, dış politika tutumları, gruplar arası dinamikler gibi birçok toplumsal 

meseleye yönelik uygulamalara yardımcı olabilir. Milli kimliğin bu birbirinden ayrı boyutları farklı 

vatandaş gruplarında farklı düzeylerde gözlemlenebilir ve gruplar arası bir bağlamda bireyin diğer grup 

üyelerine yönelik tutum, düşünce ve davranışlarını açıklamada kullanılabilir. Bunun ötesinde bireyin ulus 

kimliğinin anlamı olarak inşa ettiği bu bilişsel şemaların, onun diğer vatandaşlarla nasıl ilişkileneceğinin 

ötesinde hak ve eşitlik talepleri, sisteme ve siyasetçiye güven, güvenlik, iç ve dış politika kararları, ve 

kurumsal uygulamalar karşısında takınacağı tutum ve düşüncelerini belirleyebilir.  

Özcü ve sivil ulus kimlik içeriğinin başarılı çoğulcu demokrasilerinin inşasında önemli bir rol 

oynayacağı ve farklı vatandaş gruplarının harmoni içerisinde toplumsal başarıyı nasıl elde edeceğini 

açıklayacak anahtar olgular olacağını düşünebiliriz. Bireyin nasıl bir vatandaşlık anlamı, diğer bir değişle 

ulus kimlik inşa edeceği; barışın global inşasının ve çağcıl demokrasilerin yükselmesinin temel yapı taşı 

olacağını ileri sürebiliriz. Bu nedenle bu alanda gerçekleşecek psikoloji çalışmaları hem alan yazının 

gelişmesinde hem de çağcıl demokrasilerin inşasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Yazar Notu 

Yazarlar bu makalenin daha önceki taslağına geribildirimleriyle yaptığı değerli katkıları için Ö. Melis 

Uluğ ve Bilge Yalçındağ’a teşekkür eder. 
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Sosyal Kimlik Yaklaşımının Bilim Felsefesi: 
Pozitivizm, İnşacılık ya da Eleştirel Gerçekçilik 
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Öz 

Bu çalışmada, Sosyal Kimlik Kuramının bilim felsefesi (ontolojik-epistemolojik yaklaşımı) tartışılmaktadır. Sosyal 
psikolojinin uzunca bir süre pozitivizmin hâkimiyeti altında kaldığı söylenebilir. Pozitivizmin ontolojisi nesnel 
gerçekliğin kabulüdür ve epistemolojisi bu gerçekliğin bilimsel yöntemlerle keşfedilebileceği/ yordanabileceği 
şeklindedir. Ancak, 1970’lerde ana akım sosyal psikolojiden epistemolojik ve ontolojik olarak ayrışan Sosyal 
İnşacılık akımı güçlenmeye başlamıştır. Yaklaşıma göre keşfedilecek bir nesnel gerçeklik yoktur, tersine sosyal 
gerçeklikler günlük konuşmalar ve söylemler yoluyla inşa edilmektedir. Yine 70’lerde Eleştirel Gerçekçilik akımına 
göre sosyal gerçeklik ve olaylar/olgular arasındaki nedensel mekanizmalar insan zihninden ve bireysel davranışlardan 
bağımsız olarak vardır. Ancak gerçeklik değişmez değildir, bağlama bağlıdır. Sosyal olarak inşa edilen kavram, 
kurum ve yapılar da gerçektir. Sosyal Kimlik Kuramı, sosyal kimlikleri, verili bir bağlamdaki sosyal gerçekliğin 
mevcut yapısını yansıtan zihinsel bir süreç olarak tanımlamaktadır. Kuramın varsayımları, grup yaşantısının bireysel 
yaşantıdan farklı bir sosyal gerçeklik olduğu; grup davranışını belirleyen temel sürecin gruplar arası karşılaştırma 
olduğu; gruplar arasındaki yapısal ilişkilerin (sosyal gerçekliğin) değiştirilebilir olduğu şeklindedir. Bu varsayımlar, 
ontolojik olarak sosyal gerçekliğin kabulüne ve epistemolojik olarak deneysel yöntemle keşfine ve yordanmasına 
dayanmaktadır. Bu bakımdan kuramın pozitivist olup olmadığı tartışılmaktadır. Ancak, kuramda, grubun sınırlarının 
ve içeriğinin (normlarının/değerlerinin) -söylemlerle- inşa edildiği de kabul edilmektedir. Bu bakımdan kuramın 
sosyal inşacılıkla ilişkisi tartışılmaktadır. Ayrıca, grup sınır ve içeriklerinin söylemlerle inşa edilmesinin, mevcut 
sosyal gerçekliğin değiştirilmesi amacına hizmet ettiği vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım ontolojik olarak sosyal 
yapıların gerçekliğine ancak değiştirebilirliğine, epistemolojik açıdan keşfine, yordanmasına ve yeniden üretilmesine 
dayanmaktadır. Bu bakımdan kuramın eleştirel gerçekçilikle ilişkisi tartışılmaktadır. 
 
© 2016 Bu tam metin, 17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde, Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
evsahipliğinde düzenlenen I. Sosyal Psikoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Kimlik Kuramı, Ontoloji, Epistemoloji, Eleştirel Gerçekçilik 

  

 

* Yazışma Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Tınzatepe Kampusu, Buca / İzmir  
e-posta: serapakfirat@deu.edu.tr 



S. Akfırat / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 45 

Sosyal Kimlik Yaklaşımının Bilim Felsefesi: Pozitivizm, İnşacılık ya da Eleştirel Gerçekçilik 

Bu çalışmada, 1970’lerden itibaren grup süreçlerini ve sosyal kimlikleri açıklamaya yönelen, o 

tarihten bu yana gruplar arası çatışmalardan önyargıya, kolektif eylemlerden liderliğe, oldukça geniş bir 

yelpazede yer alan sosyal psikolojik kavram ve olgu üzerine çok sayıda çalışmaya temel olan Sosyal 

Kimlik Kuramı’nın (Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1979; Turner ve ark., 1987)  bilim felsefesi (ontolojik-

epistemolojik yaklaşımı) tartışılmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın ilk bölümünde ontoloji ve 

epistemoloji kavramları tanımlanmakta; ikinci bölümde pozitivist, sosyal inşacı ve eleştirel gerçekçi bilim 

felsefelerinin ontolojik ve epistemolojik yaklaşımları sunulmakta; üçüncü bölümde Sosyal Kimlik 

Kuramı’nın temel varsayımları pozitivizm, sosyal inşacılık ve eleştirel gerçekçilik akımlarının ontolojik 

ve epistemolojik yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Ontoloji ve Epistemoloji 

Ontoloji gerçeğin doğasıyla ilgilenen felsefe koludur. Ontolojinin temel sorununu varlık oluşturur. 

Asıl tartışma noktası varlığın insan bilincinden bağımsız olarak var olup olmadığı ve niteliği üzerinedir 

(Hartmann, 1998; Tepe, 1998). Felsefede ontoloji sorununa yönelik iki temel yaklaşımdan söz edilebilir: 

Varlığın gerçekte var olmadığı yönündeki İdealist yaklaşım ve varlığın onu algılayandan bağımsız olarak 

var olduğunu savunan Gerçekçi yaklaşım (Fleetwood, 2009). Yine varlığın niteliğine ilişkin tartışmalar da 

ontoloji kapsamı içine girer. Varlığın bir oluş olduğunu savunan görüşe göre varlık sürekli değişim 

halindedir (örn. Heraklitos). Varlığın idea olduğunu savunan görüşe göre varlık onu düşünen insandan 

bağımsız değildir, insan zihninden ayrı ve dışarıda bir varlıktan söz edilemez (örn. Socrates, Platon). 

Varlığın madde olduğunu savunan görüşe göre insan zihni de dâhil her şey maddeden oluşmaktadır (örn., 

Demokritos, Marx). Düalist görüşe göre varlık hem ideadan hem de maddeden oluşmaktadır (örn., 

Descartes) (Tepe, 1998).  

Epistemoloji bilgi edinmenin mümkün olup olmadığını çalışan felsefe koludur. Bilgi felsefesi olarak 

da bilinir. Epistemolojinin temel soruları bilginin ne olduğu, kaynağının ne olduğu, doğru bilginin 

mümkün olup olmadığı, bilgiyi edinme yöntemleri ve insanın neyi bilebileceği üzerine yoğunlaşmaktadır 

(Çotukösen, 2010). Bilgi ile gerçeğin birbirine uyumu doğruluk (truth) kavramına denk düşer (Cevizci, 

2010). Bilginin doğru olup olamayacağıyla ilgili çeşitli epistemolojik yaklaşımlar vardır. Kuşkuculuk ve 

sofizm doğru bilginin imkânsız olduğunu savunur (insan her şeyin ölçütü, görecelik). Doğru bilginin 

mümkün olduğunu savunan kuramlar, akılcılık (doğru bilgiye ulaşmanın tek yolu akıldır, insan aklında 

doğuştan gelen ilkeler mevcuttur) ve deneyciliktir (ampirizm/olguculuk, doğru bilgiye duyumlar ve 

deneyimlerle ulaşılabilir). Yine doğru bilginin mümkün olduğunu savunan kuramlar arasında Eleştiricilik, 
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akılcılıkla deneyciliğin ancak bir arada doğru bilgiye ulaştırabileceğini ileri sürmektedir (Cevizci, 2010; 

Steup, 2016). 

Ontoloji - epistemoloji kavramlarını birbirinden ayırarak tartışmak pek mümkün değildir. Gerçekçi 

yaklaşım bilginin nesnesinin dış dünyada gerçekten var olduğunu, idealist yaklaşım ise bilginin, ağırlıklı 

olarak öznenin kurduğu ve gerçekte var olmayan nesnelere yöneldiğini savunur. Bilgi felsefesinin temel 

sorunu dönüp dolaşıp dış dünyanın gerçekliğine dayanmaktadır; bu çerçevede bilgi felsefesi varlık 

felsefesiyle yakın ilişki içindedir. Bilginin nesnesinin gerçek olup olmadığı, bilgi içeriğinin dış 

gerçeklikte bir karşılığının bulunup bulunmadığı, bilinen dünya ile bilgiden bağımsız var olan dünyanın 

birbirlerine ne ölçüde uyduğu, aynı temel sorun çerçevesinde irdelenen öteki sorunlardır. 

Sosyal Bilimlerde Felsefi Akımlar 

Sosyal psikoloji disiplini söz konusu olduğunda tek bir bilim felsefesinden bahsetmek mümkün 

değildir. Ancak disiplinin, uzunca bir süre pozitivizmin hâkimiyeti altında kaldığı, söylenebilir (örn., 

Davranışçılık yaklaşımı) (Greenwood, 1992; Harre, 1992). Ancak, 1970’lerde sosyal psikolojinin temel 

amacının, varsayımlarının ve yönteminin sorgulandığı, kriz dönemi olarak adlandırılan bir tartışma süreci 

yaşanmıştır. Bu tartışmalarla birlikte ana akım sosyal psikolojiden epistemolojik ve ontolojik olarak 

ayrışan Sosyal İnşacılık akımı güçlenmeye başlamış ve ana akım sosyal psikolojiden ayrılarak kendi 

başına bir sosyal psikolojik çalışma yolu olmuştur (Parker, 1989). Yine aynı yıllarda Tajfel’in (1978) 

Sosyal Kimlik Kuramı ve ardından Turner ve arkadaşlarının (1987) Benlik Kategorizasyonu Kuramı ile 

birlikte grup ve grup süreçleri, baskın pozitivist anlayışın bireyci analiz düzeyine bir alternatif olarak 

sosyal psikolojide yerini almıştır. 

Pozitivizm ve Mantıksal Pozitivizm 

Basitleştirecek olursak, pozitivizmin ontolojisi nesnel gerçekliğin kabulüne dayanır ve epistemolojisi 

bu gerçekliğin bilimsel yöntemlerle keşfedilebileceği/yordanabileceği şeklindedir (Hibberd, 2005; 

Greenwood, 1992). Bilimsel/yapısal/ampirik gerçekçilik olarak da adlandırılan pozitivizme göre, varlıklar 

dış dünyada onu algılayandan bağımsız olarak, gerçekten vardır ve gözlenebilir atomik yapıdadır 

(bileşenlerine ayrılabilir). Pozitivizm olgu düzenliliği açısından nedenselliği kabul eder. Olgular, olaylar 

arasında nedensel ilişkiler (yasalar, yasa-benzeri fonksiyonel ilişkiler) vardır. Doğruya (gerçekliğin 

bilgisine, olgular arasındaki nedensel ilişki bilgisine) ulaşmak, dış dünyadaki varlıklar, olaylar ve olgular 

arasındaki düzenli ilişkilerin gözlenmesiyle mümkün olmaktadır. Gözlenen olay, olgu ve varlıklar 

arasındaki düzenlilikler hipotezler şeklinde ifade edilir ve hipotezler tekrar dış dünyada sınanır 

(doğrulanır). Böylece (hipotezlerin sınanmasıyla) doğru bilgiye ulaşmak mümkün olur. Bilimsel 

etkinliğin amacı gerçeğin yordanması ve kontrol edilmesidir. Ampirizm (gözlem ve ölçme) bilimsel 
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çabanın çekirdeğini oluşturur. Ana bilimsel yöntem, deneysel yaklaşımdır (doğrudan manipülasyon ve 

gözlem). Sıklıkla kullanılan analiz teknikleri regresyon, varyans analizi, yapısal eşitlik modelidir. Bu 

yaklaşımda araştırmacılar ve araştırmalar değerlerden arındırılabilir. Bilimsel bilgi, üretilen veya inşa 

edilen değil,  keşfedilebilen bir şeydir. Bilim, tanımı gereği niceliksel yönteme bağlı kalmayı gerektirir 

(Fleetwood, 2014).  

Pozitivizmin hipotezlerin doğrulanabilirliği varsayımı özellikle Newton’un yerçekimi kuramının yeni 

astronomik gözlemlerle doğrulanmaması sonucu çökmüş; Einstein tarafından izafiyet kuramı olarak 

adlandırılan yeni bir çekim kuramı geliştirilmiş, ancak bu kuramın da atom altı işleyişi tam olarak 

açıklayamamasıyla birlikte, felsefede eleştirel akılcılık ya da mantıksal pozitivizm akımları doğmuştur. 

Mantıksal pozitivizmin epistemolojisi bilimsel pozitivizmin epistemolojisinden farklıdır. Mantıksal 

pozitivizme göre sonsuz sayıda ve güvenilirlikte gözlem yapmak mümkün değildir, bu sebeple hiçbir 

kuramın kesin doğruluğu ispatlanamaz. Ama bir kuramın yanlış olduğu gözlenebilir. Dolayısıyla 

pozitivizmin doğrulanabilirlik (verification) ilkesi, mantıksal pozitivizmin yanlışlanabilirlik (falsification) 

ilkesi ile yer değiştirmiştir. Bilginin kaynağı artık sadece duyu organlarımızdan gelen gerçek dünya 

bilgisi değil, aynı zamanda bizim bu bilgiyle etkileşimimizdir (Greenwood, 1992; Friedman, 1999). 

Sosyal İnşacılık 

Hem pozitivizme hem mantıksal pozitivizme alternatif olarak 1960’larda ortaya çıkmış bir sosyal 

bilim yaklaşımıdır. Sosyal inşacılığın amacı pozitivist-ampirist sosyal bilim felsefesine bir alternatif 

sunmaktı (Parker, 1989). Sosyal inşacılık terimi sosyoloji disiplini içerisinde doğmuştur (bkz. Berger ve 

Luckmann, 1966). 1970’lerde sosyal psikolojide kriz dönemi olarak adlandırılan, disiplinin temel aldığı 

yaklaşımların tartışıldığı dönemde, disiplin içerisindeki yaygın ve baskın pozitivist anlayışa bir alternatif 

olarak benimsenmiştir (Gergen, 1992). Gergen’e (1994) göre pozitivizmin uzun dönem hâkimiyetine, 

onun nesnellik, gerçeklik, akılcılık ve bireyciliğine bir çeşit meydan okumadır.  

Genel sosyal inşa şemsiyesi altında birbirinden farklı yaklaşımlar olduğu söylenebilir. Örneğin 

Gergen, gerçeklik terimini tamamen reddederken idealist bir yaklaşım sergilemektedir (Fleetwood, 2009). 

Harre (1992) söylemler yoluyla inşa edilen şeyin gerçeklik olduğunu öne sürmektedir. Ancak genel 

olarak sosyal inşacılar meseleyi ontolojik açıdan tartışmamakta, ontolojik tartışmalardan çok 

epistemolojik tartışmalar ön plana çıkmaktadır (Greenwood, 1992; Fleetwood, 2014; Hibberd, 2005). 

Doğrudan ontolojik bir tartışma yaklaşım içerisinde yapılmamakla birlikte, yaklaşımın idealist ontolojiye 

daha yakın olduğu söylenebilir. Örneğin Harre’ye (1992) göre bütün (psikolojik) olgular ve bunların 

içinde oluştuğu durumlar söylemlerle üretilir, bir “gerçekliğin” yansıması veya ifade edilmesi değildir. 

Bireyleri de söylemler üretir. Konuşma, akan bir ortak eylem olarak, elektromanyetik enerjinin akışı 
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kadar sağlamdır (gerçektir). Bütün insanlar tarafından yapılır ama hiçbirinin iradesi dâhilinde değildir. 

Shotter’a (1992) göre biliş, motivasyonlar, duygular, algılar birer psikolojik durum değildir, sadece 

karşılıklı konuşmalar içinde inşa edilen kavramlardır. Ayrıca bu kavramlar, yere ve zamana bağlı olarak 

farklı anlamlara gelecek şekilde de inşa edilirler. Bütün bu iddialara baktığımızda, sosyal inşacılığın 

ontolojik bakımından gerçekçi olmadığını, idealist olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Söylem, 

işaretler, dil varlık olarak tanımlanmaktadır, varlıkları oluşturmaktadır. Gerçeklik söylemler yoluyla inşa 

edilmektedir (örn., Harre, 1992). Bazen gerçeklik terimi tamamen reddedilmektedir (örn., Gergen, 1994; 

1998). Gerçeklik çokludur. Gerçeklik süreçseldir, oluş halindedir. Özneler de söylemlerle üretilir (Harre, 

1992).  

Epistemolojik olarak sosyal inşacılık rölativisttir (Fleetwood, 2014). Gerçeğin nasıl üretildiği, 

olayların nasıl tanımlandığı, zihinsel durumlara nasıl atfedildiğini incelerken, Potter (1992) “dünya onu 

yorumlamaktan ve temsil etmekten farklı değildir” demektedir. Yine Potter’a (1998) göre nesnel 

gerçeklik ve geçerlilik kavramları, sosyal süreçler ve pratikteki muhakeme kavramlarıyla yer 

değiştirmelidir. Nesnellik, mantık, yanlışlama, gerçeklik gibi kavramlar sadece gerçekçilik söyleminin 

retorikleridir. Gergen’e (1994) göre psikolojik kuramlar gözlemden doğmamıştır (ne dolaylı ne de 

doğrudan). Psikoloji kuramları hiçbir şekilde veya bağlamsız şekilde gerçekliği yansıtmaz, göstermez, 

temsil etmez, tarif etmez. Psikolojik olgular belki vardır ve belki işliyordur ama bunları bilmemiz 

imkânsızdır, çünkü bilinen şey tamamıyla dille ve sosyal pratiklerle belirlenmektedir.  

Sosyal inşacılıkta ilişkisel sorular, nedensel soruların önündedir. Asıl sorulması gereken soru “neden” 

değil “nasıl oldu”dur (Fleetwood, 2014). Yaklaşıma göre psikoloji şunları varsaymakla yanlış 

yapmaktadır: “Gözlem bilginin kaynağıdır, iyi kuramlar gerçeği yansıtır, biliş ve bilişle ilgi diğer 

kategoriler dilden bağımsızdır”. Metodolojik olarak niceliksel çalışmaya karşıdırlar. Yaygın analiz 

yöntemi söylem analizidir. “Gerçeğin yordanması ve kontrol edilmesi” şeklindeki pozitivist modernist 

düşünceyi reddetmektedirler (Greenwood, 1992).   

Eleştirel Gerçekçilik 

1970’li yılların sonunda Roy Bhaskar tarafından kurulan Eleştirel Gerçekçilik akımı hem pozitivist 

bilim anlayışına hem de post-modernist, sosyal inşacı yaklaşımlara alternatif bir felsefi yaklaşım olarak 

değerlendirilmektedir (Fleetwood, 2014; Joseph, 2001). Eleştirel gerçekçi yaklaşım kesin bir ontoloji-

epistemoloji ayrımı yapmakta ve ontolojik öncelikte ısrar etmektedir (Joseph, 2001). Eleştirel gerçekçi 

ontolojiye göre, varlık, onu algılayan, tasavvur eden zihinden bağımsız olarak vardır, ancak yaklaşım 

“varlığın atomistik yapısı” ontolojisini reddetmektedir. Eleştirel gerçekçiliğe göre varlık katmanlıdır, 

oluşum halindedir, dönüşümseldir, ilişkisel veya süreçseldir. Gerçeklik farklı katmanlardan oluşur. 
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Katmanların her biri gerçektir, bazı katmanların kökü daha alt düzeydeki yapılara dayanır, ancak her biri 

kendilerine özgü, bir diğerine indirgenemeyecek özellikler ve güçlere sahiptir. Bhaskar’a (1998) göre, su, 

hava, güneş gibi fiziksel gerçeklik; binalar, makineler gibi insan tarafından üretilmiş maddi gerçeklik; 

felsefi yaklaşımlar gibi düşünsel (ideal) gerçeklik; dil, kültür, cinsiyet rolleri, eğitim, kurumlar gibi 

toplumsal gerçeklik olmak üzere gerçekliğin dört hali vardır. Bu gerçeklikler ontolojik olarak gerçektir, 

ontolojik konumları eşittir. Diğer bir deyişle biri diğerinden daha az gerçek değildir (Collier, 1994; 

Joseph, 2001). Gözlenenlerin ötesinde de gerçeklik vardır, nedensel etki yaratan herhangi bir şey 

gerçektir. Örneğin tek boynuzlu atlar gerçek değildir. Tek boynuzlu atlar kavramı ya da tek boynuzlu 

atlar üzerine geliştirilen söylem gerçektir (Fleetwood, 2014). Mekanizmalar, olaylar ve deneyimler 

gerçeğin farklı katmanlarında yer alırlar.   

Eleştirel gerçekçilikte epistemoloji ontolojiden sonra gelmektedir (Fleetwood, 2014; Joseph, 2001). 

Bilgi ve eylem, onu üretenden ve yapandan bağımsız bir gerçekliğe dayanır. Diğer bir deyişle dünyanın 

bize bilgi ve eylem yoluyla kendisini göstermesi onun yalnızca bunlardan ibaret olduğu anlamına gelmez 

(Joseph, 2001). Eleştirel gerçekçilik, bilgiyi, gerçeğin doğrudan yansıması olarak gören pozitivist 

duruşları reddeder. Bilgi nesnesiyle bilginin kendisi arasında doğrudan bir örtüşme yoktur. Bu bakımdan 

epistemolojik olarak rölâtivisttir. Bilgi, nedensel mekanizmaların keşfine dayanır. Bhaskar’a (1998) göre, 

nedensel mekanizmaların sıralı dizilişi katmanlar arası mevcuttur (across strata). Yüksek düzeydeki 

mekanizmaların kökü (sosyal olanlar), daha alt seviyedeki mekanizmalardadır, oradan kaynaklanırlar, 

doğarlar. Aynı zamanda nedensel güçlerini alt katmanlara doğru yansıtabilirler ve alt katmandaki 

değişiklikleri etkileyebilirler. Örneğin psiko-sosyal mekanizmalar, insan vücudunu etkileyebilir (stresin 

bağışıklık sistemini bozması sonucunda gerçek hastalıklar geliştirilebilir ya da depresyon nedeniyle aşırı 

yemek yenerek kilo alınabilir). Bazı nedensel ilişkiler doğrudan gözlenemese bile ontolojik olarak vardır. 

Doğruya ulaşmak zordur fakat imkânsız değildir.  

Eleştirel gerçekçiliğe göre sosyal bilimin özgül doğası vardır, sosyal bilimler kendi araştırma 

alanlarının bir parçasıdır ve o toplumun bir ürünüdür (Joseph, 2001). Mekanik ve belirlenimci 

yaklaşımlara karşı çıkılmaktadır. Eleştirel gerçekçilik sosyal dünyanın kavramlara ve pratiklere 

indirgenemeyeceğini, bu pratik ve eylemlerin önceden var olan yapılaşmış bir bağlamı içerdiğini savunur. 

Toplumsal yapılar insan eyleminin hem zorunlu koşulu hem de üretilen sonucudur. Tarihsel süreçte 

yapılar insan eyleminden önce vardırlar ve dolayısıyla insan eylemini şekillendirirler, fakat aynı zamanda 

bu yapılar faillerin etkinliklerine bağlıdır. İnsanlar içinde bulundukları sosyal yapıyı dönüştürme ve 

değiştirme potansiyeline sahiptir, faildir (agent). Faillerin eylemleri önceden tanımlı yapısal bağlamlar 

içinde kurulur ama bu eylemler toplumsal yapıyı etkiler, değiştirir, dönüştürür (Bhaskar, 1998; Collier. 

1994). 
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Sosyal Kimlik Yaklaşımında Ontoloji ve Epistemoloji 

Bu çalışmada, Tajfel’in (1978) Sosyal Kimlik Kuramı ve ardından Turner ve arkadaşlarının (1987) 

Benlik Kategorizasyonu Kuramı ile birlikte grup ve grup süreçlerini sosyal kimlik çerçevesinde çalışan 

diğer alt-kuramların (örn., Kimlik Liderliği, Haslam, Reicher ve Hopkins, 2011) hepsi Sosyal Kimlik 

Yaklaşımı olarak adlandırılmaktadır. Bu bölümde her bir kuram tek tek değil, bu gelenek içerisinde yer 

alan ve birbirini tamamlayan kuram/görüş/yaklaşımlar hep birlikte  değerlendirilmektedir.  

Sosyal Kimlik Kuramının (SKK / Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1979; 1986) başlangıç noktası, 

grubun psikolojik gerçekliğinin kabul edilmesidir. Tajfel (1978) grubu, bireyler arasındaki karşılıklı 

ilişkilerin toplamından farklı bir psikolojik süreç olarak kavramsallaştırmaktadır. SKK’ye göre grup, 

insanların kendi benliklerine bir referans noktası oluşturabilmek için kendilerini yönlendirdikleri ayrı bir 

psikolojik mekanizmadır. Bir kişinin ait olduğu sosyal kategori, kişinin benlik-tanımlaması için bir temel 

sağlamaktadır. Benliğin, bilişsel olarak bir grubun üyesi olarak tanımlanması, -o gruba yüklenilen 

duygular ve değerlerle birlikte- sosyal kimlik olarak adlandırılmaktadır (Tajfel, 1978, s. 273).  

SKK, ‘kişiler arası-gruplar arası süreklilik’ önermesine göre, sürekliliğin kişiler arası ucunda, bireyler 

kendilerini, özgün özellikleri ve diğer insanlardan farklılıkları temelinde (sosyal karşılaştırma yaparak) 

tanımlamaktadırlar. Diğer taraftan, sürekliliğin gruplar arası ucunda, bireyler kendilerini grup üyelikleri 

bakımından tanımlarlar. Kişi, kendi ait olduğu grup ile diğer grupları karşılaştırarak, kendi benliği ve 

dünyadaki yeri-anlamı hakkında bir tanıma ulaşır (Tajfel ve Turner, 1986; Turner ve ark., 1987).  

Turner, 1980’lerin başında, benliğin sosyal kategorizasyonunu olası kılan bilişsel mekanizmaları 

açıklayabilmek için, Sosyal Kimlik Kuramının benlikle ilgili varsayımlarını derinleştirmiştir. Benlik 

Kategorizasyonu Kuramına (BKK/ Turner ve ark., 1987) göre bilişsel gruplama zihnin kaçınılmaz işleyiş 

ilkesidir ve -hem bireysel hem de kolektif- benlik algısının temelini oluşturmaktadır. İnsanlar 

çevrelerindeki bütün uyaranları -kendileri dahil- benzerlikleri ve farklılıkları temelinde kategorize 

etmektedirler. Benliğin sosyal kategorizasyonu, ‘göreceli erişebilirlik düzeyi’ ile ‘kategori-uyaran 

gerçekliği uygunluğu’ arasındaki etkileşime bağlıdır. Göreceli erişebilirlik düzeyi, uyaran, nesne ve 

olayları belirli bir biçimde kategorize etmemize neden olan geçmiş deneyimler, şimdiki beklentiler, 

güdüler, değerler, amaçlar ve ihtiyaçlarla belirlenmektedir. Kategori-uyaran gerçekliği uygunluğu ise, 

yaptığımız kategorizasyonun, uyaranın gerçekliğine ne kadar denk düştüğü (karşılaştırmacı denklik ve 

normatif denklik) ile ilgilidir. Karşılaştırmacı denklik, bir kategori içerisinde algılanan benzerliklerin, o 

kategoriyle diğer kategoriler arasındaki algılanan benzerlikten büyük olması gerektiğini; bir kategori 

içerisinde algılanan farklılıkların ise o kategori ile diğer kategoriler arasındaki algılanan farklardan daha 

küçük olması gerektiğini ileri süren üst-karşıtlık ilkesi ile tanımlanmaktadır. Normatif denklik ise 

kategorilerin içeriği ile ilgilidir. Yani, benzerlikler ve farklılıklar, kategorinin anlamı hakkındaki normatif 
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inançlarımıza uygun olmalıdır (Turner ve ark., 1987). Erkeksi davranış beklentisine uygun davranan 

erkekleri ‘erkek’ olarak kategorize etmek normatif denkliğe örnektir. Bu durumda sosyal kimlik 

yaklaşımı, sosyal kimlikleri, verili bir bağlamdaki sosyal gerçekliğin mevcut yapısını yansıtan zihinsel bir 

süreç olarak tanımlamaktadır (Turner ve ark., 1987). Ontolojik olarak, bu kuramın algılayandan bağımsız 

bir gerçeklik tanımı yaptığını görmekteyiz. Sosyal kimlikler, karşılaştırma bağlamı tarafından 

belirlenmektedir, bağlamı (dış gerçekliği) yansıtmaktadır. Epistemolojik açıdan, bu gerçeklik insan 

zihninde temsil edilmektedir. Bu bakımdan Sosyal Kimlik Yaklaşımı pozitivist bilim felsefesine sahipmiş 

gibi görünmektedir. Gerçekten de BKK’nin bu önermelerine dayanarak, bazı araştırmacılar, sosyal 

kimlikleri görece sabit ve verili bağlamın doğasını otomatik olarak yansıtan oluşumlar olarak ele 

almışlardır. Bu tarz çalışmalar, sosyal psikolojideki hakim pozitivist anlayışın Sosyal Kimlik Yaklaşımı 

içerisindeki uzantıları olarak değerlendirilebilir. Ancak BKK’nin “benliğin sosyal kategorizasyonu, 

‘göreceli erişebilirlik düzeyi’ ile ‘kategori-uyaran gerçekliği uygunluğu’ arasındaki etkileşime bağlıdır” 

şeklindeki önermesini daha yakından inceleyecek olursak, sosyal kategorizasyonun sadece üst-karşıtlık 

ilkesiyle değil, aynı zamanda normlar, değerler, amaçlarla da belirlendiği görülmektedir. Diğer bir deyişle 

benliğin sosyal kategorizasyonu, bireyin psikolojik özellikleriyle (göreceli erişebilirlik) bağlamın 

(gerçekliğin) etkileşimine bağlıdır. Bu durumda dış gerçekliğin zihne birebir yansımasından söz 

edilemez. Kaldı ki üst karşıtlık ilkesinin kendisi de rölâtivisttir, çünkü grup-içi benzerlikler ve gruplar 

arası farklılıklar, uyaranları anlamı nesnelere dönüştürmek için algısal olarak abartılmaktadır. Bu 

durumda dış gerçeklikle onun bilgisi tam olarak örtüşmemektedir. Epistemolojik olarak dış gerçek insan 

zihnine birebir yansımamaktadır. Bu durumda yaptığımız kategorizasyon mutlak gerçeği yansıtmaz, 

görecelidir. Bu noktalarda Sosyal Kimlik Yaklaşımı hem ontolojik hem de epistemolojik açıdan 

pozitivist/ampirist felsefeden çok, eleştirel gerçekçi felsefeye yakın durmaktadır. 

Üst-karşıtlık ilkesinden devam edecek olursak, bu ilkenin grup süreçleriyle ilgili önemli sonuçları 

vardır. Bunlardan birincisi, benlik, benzersizlikten (özgünlükten) paylaşılan benzerliklere doğru yeniden 

tanımlanmaktadır. Benlik kişisellikten uzaklaştığı zaman (depersonalization), bireyler kendilerini, 

paylaşılan sosyal kategorinin, birbirlerinin yerine geçebilen (interchangeble) temsilcileri olarak 

görmektedirler (Turner ve ark., 1987; Turner ve Haslam, 2001). İkincisi, bireyler, benliklerini olumlu 

değerlendirmeye güdülendikleri için kendi gruplarını da diğer gruplardan daha olumlu algılamak 

istemektedirler. Olumlu sosyal kimlikler, iç-grubun ilgili dış-gruplardan olumlu yönde ayrıştırılması 

yoluyla edinilmektedir (Oakes, Haslam ve Turner, 1994). Bu olumlu benlik görüşünü sürdürme güdüsü 

davranışsal sonuçlar doğurmaktadır. SKK’ye göre, iç-grupla dış-grup karşılaştırıldığında olumlu değil de 

olumsuz bir sosyal kimliğe ulaşılıyorsa (dış grup iç gruptan daha “iyi”, daha “başarılı”, “üstün”se), grup 

üyeleri kendi konumlarını iyileştirmeye çalışacaklardır (Tajfel, 1978). Tajfel (1978) bireyci, yaratıcı ve 

kolektif olmak üzere üç strateji üzerinde durmaktadır. Bireyci stratejiler olumsuz sosyal kimlik kaynağı 
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olan grubun davranışsal ya da en azından bilişsel olarak terk edilmesi anlamına gelirken, kolektif strateji, 

üyesi olunan grubun diğer grupla arasındaki statü ilişkisini tersine çevirmek amacıyla, grup üyelerinin 

birlikte yürüttükleri her tür faaliyeti kapsamaktadır. Öte taraftan yaratıcı strateji karşılaştırma bağlamının 

yeniden değerlendirilmesidir. Bu strateji grupların statü ilişkilerinde gerçek bir değişiklik amaçlamaz, 

ama olumlu sosyal kimlik sağlar. Örneğin grubun sahip olduğu başka üstün özellikleri ön plana çıkarmak, 

karşılaştırma grubunu değiştirmek vs. (Tajfel, 1978). Ancak grup üyelerinin hangi stratejiyi 

benimseyecekleri gruplar arasında algılanan sosyal-yapısal faktörlere bağlıdır. Bu sosyal-yapısal faktörler 

gruplar arası sınırların geçirgenliği, gruplar arası statü ilişkisinin meşruiyeti ve istikrarıdır. Yine dikkat 

çekmek gerekirse, gruplar arası sınırların geçirgenliği, meşru olup olmaması, değişebilirliği mutlak 

değildir, nasıl algılandığına bağlıdır. Bu önermelerde gerçeğin algılayandan bağımsız olarak katmanlı 

şekilde (ontoloji), gerçekle ilgili bilginin de rölâtivist olarak (epistemoloji) kavramsallaştırıldığını 

görmekteyiz. Psiko-fiziksel düzeyde güdüler gerçek kabul edilmektedir, çünkü etki gücü vardır. Bu 

güdülerin içinde bulunduğu sosyal katman (sosyal gruplar arasındaki yapısal ilişkiler) gerçektir. Sosyal 

gerçekliğin algısı gerçektir çünkü davranışsal çıktılara yol açmaktadır. Nedensellik bakımından farklı 

katmanlarda yer alan gerçeklikler birbirleriyle ilişki içerisindedir. Bir alt katmandaki gerçeklik (güdüler, 

olumlu benlik gereksinimi), bir üst katmandaki gerçekliğe zemin oluşturmaktadır (gruplar arasındaki 

yapısal ilişkilerin meşruiyet ve istikrar algısı ve grup davranışı, olumsuz sosyal kimlik ve onu değiştirme 

çabası). Ancak birbiriyle etkileşen bu gerçeklikler, en temeldeki sosyal-yapısal etmenlerle (algılayandan 

bağımsız olarak gruplar arasındaki statü ilişkisi gerçektir) sınırlıdır. Döngüsel olarak üst katmandaki 

gerçeklik (grup davranışı) alt katmanı etkilemektedir (güdünün doyurulması, olumlu benlik görüşüne 

ulaşma). Birey düzleminde ele alınabilecek olgu (psikolojik gereksinimler),  bir üst katmandaki 

gerçekliğe (toplumsal olana, gruplar arası ilişkilere) etki etmektedir. Bu dinamik etkileşimsel yaklaşım, 

eleştirel gerçekçiliğin, gerçeğin katmanlı, oluşum halinde, dönüşümsel, ilişkisel veya süreçsel olduğu 

yönündeki yaklaşımıyla uyuşmaktadır.  

Sosyal Kimlik Yaklaşımına göre grup üyeliğinin getirdiği paylaşılan normlar, değerler ve ‘bir’ olmak 

duygusunun, içinde yaşanılan gerçekliği ve sosyal bağlamı aynı şekilde anlamayı, en azından aynı şekilde 

anlamaya yönelik bir isteği de beraberinde getirmektedir (Haslam, Turner, Oakes, McGarthy ve Reynolds 

1998). Ancak, sosyal kimliklerin bağlamı yansıtıyor olma özelliği, aynı gruba üye olan bütün bireylerin, 

sosyal kimlikler ve bağlamın yapısıyla ilgili ortak anlayış geliştirmelerini zorunlu kılmamaktadır (Haslam 

ve ark., 1998). Reicher ve Hopkins’e göre (2001), grup üyeleri arasında mevcut bağlamın yapısı 

hakkında, birbirinden farklı hatta çatışmalı görüşler olabilir. Aynı grubun üyeleri bazen ait oldukları 

grubun normları ve değerleri hakkında anlaşmazlığa düşebilir; bu anlaşmazlık bölünmeleri de beraberinde 

getirebilir (Sani ve Reicher, 2000). Bireyler aynı gruba üye olsalar ve aynı karşılaştırma bağlamında, aynı 

dış gruplarla kendilerini karşılaştırsalar bile, bazı konularda birbirleriyle çatışma içine girebilirler. Aynı 
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sosyal bağlamın veya ortamın, grup içerisinde farklı biçimlerde okunması, grubun geleceğine yönelik 

farklı kolektif tasarımları yansıtıyor olabilir (Reicher ve Hopkins 2001; Reicher, Haslam ve Hopkins 

2005). Bu görüşe göre, sosyal gerçeklik önceden (apriori) belirlenmiş ve bunun sonucunda da sosyal 

gruplama yapılıyor değildir. Bir grubu belirli bir biçimde tanımlama, aynı zamanda o kategoriyi istendik 

biçimde yeniden yaratma çabalarını da kapsamaktadır. Yani bir sosyal kategorinin tanımı, o kategorinin 

ne olduğunun basitçe algılanması ve yansıtılması değildir. Sosyal gruplar ve onların aralarındaki ilişkiler, 

önceden verili değildir. Tersine, üyeleri tarafından sürekli olarak yeniden-yapılandırılmakta/inşa 

edilmektedirler. Aynı sosyal kategorinin farklı şekillerde tanımlanması belirli amaçlar taşımaktadır. 

Kategorinin sınırları (gruba kimler dahil, kimler değil) ve kategorinin içeriği (kategoriye ilişkin 

kalıpyargılar, normlar, değerler), belirli bir gelecek tasarımını hayata geçirecek şekilde, stratejik olarak 

kurgulanmakta ve sunulmaktadır.  Çünkü belirli bir amaca hizmet eden bu tanımlar, grup üyelerinin geri 

kalanlarını harekete geçirmeye ve istenilen geleceği inşa etmeye yaramaktadır (Turner, 2005). Bu fikirler 

sosyal inşacı yaklaşımla örtüşmektedir. Sosyal İnşacılara göre, sosyal kimlikler günlük etkileşim 

içerisinde her gün yeniden inşa edilir. (örn., Abell, Condor, ve Stevenson, 2006; Potter, 1996; Wallwork 

ve Dixon, 2004). Ancak sosyal inşacılıkta insan fail değildir, tersine söylem tarafından üretilmektedir. 

Ortak bir etkinlik olan söylemin öznesi yoktur. Sosyal Kimlik Yaklaşımında insan faildir. Yapısal 

gerçekleri değiştirebilme/dönüştürebilme gücü vardır. Söylemler de sosyal gerçekliği değiştirmek üzere 

kolektifi, grubu harekete geçirebilmenin aracıdır. Söylem stratejiktir. Ancak bu failin sosyal yapıyı 

dönüştürme gücü, salt failin iradesine bağlı değildir. Failin hareket alanının sınırları, sosyal gerçekler 

(gruplar arasındaki tarihsel, sosyal, ekonomik ilişkiler, uzak ve yakın bağlam) tarafından çizilmektedir. 

Haslam, Reicher ve Platow’a (2011) göre grubun sınırları (grubun içinde kimler yer alacak) ve grubun 

içeriği (grubun normları, değerleri, amacı) hakkında kimin söyleminin grup içinde destek göreceği, 

dolayısıyla kimin gelecek/kolektif projesinin hayata geçeceği de sosyal gerçeklikle sınırlıdır. Kimin 

sözünün geçeceği, kimin mevcut sosyal kategorinin özellikleriyle uyumlu olduğuna ve bağlama göre 

sosyal kategoriyi kimin en iyi temsil ettiğine bağlıdır. Sözü geçenler, söylemi tutanlar, belirli bir 

bağlamda sosyal kategoriyle ilgili bilgi sağlama konumunda olan, yani prototipik grup üyesi olarak 

algılanan kimselerdir. Ancak bu kimselerin dışındaki grup üyeleri de pasif değildir. Tersine, kolektif proje 

sahibi tarafından kendilerine sunulan gelecek tasarılarını ve kategori tanımlarını etkin biçimde yorumlar 

ve tartarlar. Haslam, Reicher ve Platow’un (2011) Kimlik Liderlik Modeline göre liderler ve izleyenler 

sosyal gerçekliğin doğasına, yani sosyal kategori tanımlarına bağlıdır. Bu yaklaşım, faille sosyal yapı 

arasında diyalektik bir ilişki önermektedir. İlişki karşılıklıdır. İnsan verili koşullar altında faildir. Bu 

yaklaşım, eleştirel gerçekçiliğin “toplumsal yapılar insan eyleminin hem zorunlu koşulu hem de üretilen 

sonucudur” şeklindeki ontolojik yaklaşımıyla uyuşmaktadır. Bhaskar’a göre (1998) tarihsel süreçte 

yapılar insan eyleminden önce vardırlar ve dolayısıyla insan eylemini şekillendirirler, fakat aynı zamanda 
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bu yapılar faillerin etkinliklerine bağlıdır. İnsanlar, içinde bulundukları sosyal yapıyı dönüştürme ve 

değiştirme potansiyeline sahiptir. Faillerin eylemleri önceden tanımlı yapısal bağlamlar içinde kurulur 

ama bu eylemler toplumsal yapıyı etkiler, değiştirir, dönüştürür (Collier, 1994). 

Sonuç 

1970’lerde sosyal psikolojinin temel amacının, varsayımlarının ve yönteminin sorgulandığı, kriz 

dönemi olarak adlandırılan bir tartışma süreci yaşanmıştır. Bu tartışmalarla birlikte ana akım sosyal 

psikolojiden epistemolojik ve ontolojik olarak ayrışan Sosyal İnşacılık akımı güçlenmeye başlamıştır. 

Yaklaşıma göre keşfedilecek bir nesnel gerçeklik yoktur, tersine sosyal gerçeklikler günlük konuşmalar 

ve söylemler yoluyla inşa edilmektedir. Yine aynı yıllarda ortaya çıkan Eleştirel Gerçekçilik akımına göre 

sosyal gerçeklik ve olaylar/olgular arasındaki nedensel mekanizmalar insan zihninden ve bireysel 

davranışlardan bağımsız olarak vardır. Ancak gerçeklik ve nedensellik genellenebilir ve değişmez 

değildir, bağlama bağlıdır. Sosyal olarak inşa edilen kavram, kurum ve yapılar da gerçektir.  

Sosyal Kimlik Kuramı, sosyal kimlikleri, verili bir bağlamdaki sosyal gerçekliğin mevcut yapısını 

yansıtan zihinsel bir süreç olarak tanımlamaktadır. Kuramın varsayımları, grup yaşantısının bireysel 

yaşantıdan farklı bir sosyal gerçeklik olduğu; grup davranışını belirleyen temel sürecin gruplar arası 

karşılaştırma olduğu; gruplar arasındaki yapısal ilişkilerin (sosyal gerçekliğin) değiştirilebilir olduğu 

şeklindedir. Bu varsayımlar, ontolojik olarak sosyal gerçekliğin kabulüne ve epistemolojik olarak 

deneysel yöntemle keşfine ve yordanmasına dayanmaktadır. Bu bakımdan kuramın pozitivist olduğu 

düşünülebilir. Ancak, kuramda, grubun sınırlarının ve içeriğinin (normlarının/değerlerinin) –söylemlerle- 

inşa edildiği de kabul edilmektedir (Reicher ve Hopkins, 2001). Bu bakımdan kuram sosyal inşacı 

yaklaşıma yakın durmaktadır. Ancak Sosyal Kimlik Yaklaşımında, grup sınır ve içeriklerinin söylemlerle 

inşasının stratejik olduğu, mevcut sosyal gerçekliğin değiştirilmesi amacına hizmet ettiği ve sosyal 

gerçekliğin doğasına bağlı olduğu vurgulanmaktadır (Haslam, Reicher ve Hopkins, 2011). Bu yaklaşım 

ontolojik olarak sosyal yapıların gerçekliğine ancak değiştirebilirliğine, epistemolojik açıdan keşfine, 

yordanmasına ve yeniden üretilmesine dayanmaktadır. Bu bakımlardan, Sosyal Kimlik Yaklaşımının 

pozitivist veya sosyal inşacı bilim felsefelerinden ontolojik ve epistemolojik duruşu bakımından 

farklılaştığı, eleştirel gerçekçi bir yaklaşıma sahip olduğu görülmektedir. 
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Öz 

Kadınlar neden ataerkil sistem içerisinde ezilen, şiddete ve ayrımcılığa uğrayan kadınların haklarına sahip çıkmak 
için kolektif eyleme yönelirler? Bu soru kapsamında, hem sosyal psikolojide gruplararası davranışı açıklamada 
yaygınlıkla kullanılan Sosyal Kimlik, Sosyal Baskınlık ve Sistemi Meşrulaştırma kuramlarının varsayımları 
kadınların kolektif eylemde bulunma eğilimlerini açıklamak amacıyla test edilmiş hem de ailenin ve özerk/ilişkisel 
kültürel benlik yapılarının örgütlenme eğilimini nasıl etkilediği incelenmiştir. Çalışmaya yaşları 18-33 arasında 
değişen Uludağ Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nin 
çeşitli bölümlerinde eğitim gören 358 kadın üniversite öğrencisi katılmıştır. Analiz sonuçları, kadın grubuyla 
özdeşleşme ve düşmanca cinsiyetçiliğin kolektif eyleme yönelimi pozitif; toplumsal cinsiyete ilişkin sistemi 
meşrulaştırma, sosyal baskınlık yönelimi ve korumacı cinsiyetçiliğin ise negatif yönde ve güçlü bir şekilde 
yordadığını göstermektedir. Bu çalışmanın diğer bir amacı ise bir iç-grup örneği olarak ailenin erkek ve kadın 
üyelerine yönelik algıların kadınların kolektif eylemde bulunma niyetini nasıl etkilediğini araştırmaktır. Sonuçlar 
kolektif eylem yönelimi yüksek olan kadınların aile içindeki kadın ve erkeklere yönelik tanımlamalarının olumluluğu 
arasındaki farkın kolektif eylem yönelimi düşük olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Aile içindeki kadın ve erkek üyelere yönelik algıların yanı sıra aile dışındakilere yönelik tanımlamaların olumluluğu 
da kolektif eylem yönelimini etkilemektedir. Kolektif eylem yönelimi düşük olan kadınların aile dışındaki kadınlara 
ve erkeklere yükledikleri özelliklerin olumluluğu açısından anlamlı bir farklılık görülmez iken; kolektif eylem 
yönelimi yüksek olan kadınlar ise aile dışındaki kadınları aile dışındaki erkeklere kıyasla daha olumlu olarak 
tanımlamışlardır. Son olarak ise, özerk/ilişkisel benlik yapılarının da kolektif eylem yönelimini etkilediği 
bulunmuştur. Bulgular, katılımcıların ilişkisel benlik düzeyleri arttıkça kolektif eylemde bulunma niyetinin de olumlu 
yönde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Sonuçlar ve sınırlılıklar tartışma bölümünde değerlendirilecektir.  
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Genç Kadınların Kolektif Eylem Yönelimlerini Etkileyen Faktörler 

Feminizm, toplumsal yapı içerisinde dezavantajlı konuma itilen kadınların bireysel hak ve 

özgürlüklerine, grup aidiyetlerine yönelik farkındalıklarını arttırmayı hedefleyen; kadınların toplumsal, 

kültürel, politik, ekonomik, eğitim vb. alanlarda erkeklerle eşit haklarını savunan ideolojidir (Carroll, 

1989; McCabe, 2005). Toplumsal cinsiyet ve feminizm çalışmaları altında kadın hareketi sosyal psikoloji 

alanı içerisinde sıklıkla incelenen konulardan biridir. Kadın örgütlenmeleri aracılığıyla, patriyarkal sistem 

içerisinde ezildiklerine yönelik ortak algı oluşturan kadınlar bir araya gelerek yaşantılarını paylaşmakta, 

adaletsizlik ve baskı karşısındaki ortak deneyimlerini analiz etmekte, kadınların özel ve kamusal 

yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmek için ortak hedeflere yönelmektedir (Sweetman, 2013). 

Ancak birçok kadın feminist oluşum içerisinde yer almak istemesine rağmen, küçük bir kesim örgütlü 

olarak mücadele etmektedir (Tropp & Brown, 2004). Kolektif hareketlere katılımda cinsiyet farklılıkları 

da bulunmaktadır. Stümer ve Simon (2009)’un yürütmüş oldukları çalışmada kadınların erkeklere kıyasla 

toplumsal hareketlere katılım düzeyinin daha düşük olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise dezavantajlı 

grup örneği olarak kadınların iç-grubunun hak ve özgürlüklerini korumak adına kolektif eyleme 

yönelimini belirleyen faktörler incelenmiştir. 

Kolektif Eyleme Üç Kuramsal Yaklaşım 

Sosyal Kimlik Kuramı 

Sosyal Kimlik Kuramı, toplum ve birey arasındaki dinamik ilişkilere odaklanarak gruplararası 

ilişkilere yönelik çalışmalara önemli bir yön vermiştir. Bu yaklaşıma göre bireyler olumlu benlik algısına 

sahip olmak için kendisini tanımlayan sosyal gruplara katılırlar. Bireyler dahil oldukları sosyal grubu dış-

gruplarla kıyasladıklarında olumlu imgelere sahip olurlarsa olumlu sosyal kimliğe sahip olacakları 

varsayılır. Ancak, kıyaslama sonucu olumsuz sosyal kimlik algısına sahip olurlarsa grup eşitsizliğine 

bireysel ya da grup stratejileri kullanarak tepki verebilirler (Tajfel ve Turner, 1979). Bireysel stratejiler, 

toplumsal sistem içerisindeki eşitsizliklerin meşru ve kalıcı algılandığı zamanlarda kullanılmaktadırlar. Bu 

tepki biçimi daha çok iç-grubuna yönelik öznel bağlılığı düşük olan kişiler tarafından verilmektedir. 

Bireyler grubun ortak çıkarlarını göz ardı ettikleri gibi iç-grubun sosyal statüsünü yükseltmek için kolektif 

eyleme yönelmeksizin olumlu kimliğe ulaşılmaya çalışmaktadırlar. Ancak, iç-grubun toplum içerisindeki 

statüsünün katı, değişmez ve meşru görülmediği, başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair inançların 

oluştuğu durumlarda sosyal değişimi başlatmak adına dezavantajlı grup üyelerinin kolektif olarak hareket 

etmelerinin önü açılabilmektedir. Kadınların da cinsiyet temelindeki güç eşitsizliklerini ortadan kaldırmak 

ve kadınların sosyal statüsünü iyileştirmek adına kolektif eyleme katıldıkları bilinmektedir (Duncan, 

1999). Sosyal Kimlik Kuramına göre herhangi bir sosyal harekete katılım için bu gruba aidiyetin ve 
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grupla özdeşimin yüksek olması gerekmektedir. Kadınlar ne kadar kendi sorunlarını diğer kadınlarla ortak 

görüyorsa, kendisini kadın grubuna ait hissediyorsa ve grubuyla yüksek düzeyde özdeşleştiyse kolektif 

politik hareketlere katılımı o denli mümkün olmaktadır (Kelly ve Breinlinger, 1995; Liss ve ark., 2004). 

Ayrıca, kadın grubuyla özdeşleşme grup temelli öfkenin ve grup yetkinliği algısının artmasına, dolayısıyla 

da kolektif eyleme katılıma zemin hazırlamaktadır (Iyer ve Ryan, 2009; Steward, 2016). Ancak, 

dezavantajlı grup üyesi olanların baskın gruptakiler kadar iç-grubuyla güçlü bir özdeşleşme yaşamaları 

kolay olmamaktadır. Dambrun ve ark (2004) kadınların erkeklere kıyasla cinsiyet grubuyla özdeşleşme 

düzeylerinin daha düşük olduğunu belirtmektedir. Toplumsal yaşantıda kadına verilen değerin yansıması 

olarak da değerlendirilebilecek bu farklılık, kıyaslamalar sonucu olumsuz kimlik algısına sahip olunsa bile 

davranış, tutum, tercihler ya da değerlendirmeler aracılığıyla iç-grubun dış gruba tercih edildiğinin 

gösterilmesinin de kadınların kolektif hareketlere katılımını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 

Sosyal Baskınlık Kuramı 

Sosyal Baskınlık Kuramı, toplumların alt (ezilen) ve üst (baskın) statülü grupların yer aldığı hiyerarşik 

yapılanmalar şeklinde organize olduğunu ileri sürmektedir (Sidanius ve Pratto, 1999). Hiyerarşik 

sistemde alt-üst gruplar arasında orantısız güç, prestij ve statü dağılımı görülmektedir. Bu kuram 

toplumların grup temelinde yaş, cinsiyet ve keyfi olarak belirlenmiş sistemler içerisinde yapılandığını öne 

sürmektedir. Çalışmanın ana temasını da oluşturan cinsiyet sistemi, erkeklerin kadınlar üzerinde orantısız 

sosyal ve politik güce sahip olmaları anlamına gelmektedir. Kültürel ve tarihsel bağlamların etkisi de 

olmasına rağmen cinsiyet sisteminin genel olarak erkeklerin kontrolünde olduğu görülmektedir (Pratto ve 

ark., 2006). Ancak, Foels ve Pappas (2004) cinsiyet sisteminin ayrı bir kategori olarak ele alınmasını 

eleştirerek toplumsal cinsiyet olgusunun toplumsallaşma sürecinde tamamlandığı ve durumsal ve 

bağlamsal faktörlerin etkisinde olduğu için keyfi olarak belirlenmiş sistemlerin içinde ele alınması 

gerektiğini öne sürmüştür. Bu yönde düşünüldüğünde cinsiyet sisteminin meşru ve kalıcı olarak 

görülmeyerek sosyal dönüşümün yollarının aranmasına da imkan sağlanmıştır. Grup temelli toplumsal 

hiyerarşi sadece bireylerin alt gruplar üzerindeki ayrımcı uygulamaları aracılığıyla değil, kurumların 

(hastane, okul, mahkeme vb.) da alt-üst gruplara adil ve eşit yaklaşımlar sergilememesi aracılığıyla da 

sürdürülmektedir (Sidanius ve Pratto, 1999). Öyle ki, hiyerarşik yapılanma sadece örtük ve açık şekilde 

sergilenen ayrımcı uygulamaların ürünü olmamaktadır. Davranışsal asimetri olarak adlandırılan 

mekanizma, alt ve üst statülü grupların işbirliği aracılığıyla yürütülerek baskın grubun korunmasına 

hizmet etmektedir. Asimetrik iç-grup yanlılığı (örn; baskın konumda olan erkeklerin aşırı bir şekilde iç-

grubunu kayırması), dış-grup yanlılığı (örn; kadınların erkekleri kayıracak şekilde tutum ve davranışlar 

sergilemesi), kendine ve iç-gruba zarar verme davranışları (örn; kadınların iç-grubu değersizleştiren 

kalıpyargıları kullanması) ve ideolojik asimetri (örn; ırkçılık, cinsiyetçilik gibi hiyerarşik yapıyı 
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meşrulaştıran ideolojilerin benimsenmesi) gibi görünümleri bulunmaktadır. Grup temelli toplumsal 

hiyerarşinin ve üst statülü grupların alt statülü gruplara hükmetmesini destekleme eğilimi olarak bilinen 

sosyal baskınlık yönelimi (Sidanius ve Pratto, 1999) hem kadınlarda hem de erkeklerde farklı düzeylerde 

görülen ideolojik bir eğilimdir. Yapılan çalışmalar erkeklerin kadınlara kıyasla daha yüksek düzeyde 

sosyal baskınlık yönelimine sahip olduğunu göstermektedir (Pratto ve ark., 1994; Heaven, 1999; 

Dambrun ve ark., 2004). Bu çalışmalarda sosyal baskınlık yönelimi yüksek olan kişilerin kadın hareketi, 

LGBTİ örgütleri gibi eşitlik savunucu oluşumları da desteklemedikleri görülmektedir.   

Sistemi Meşrulaştırma Kuramı 

Toplumsal adaletsizliğin hüküm sürdüğü ve alt statülü grupların mevcut sistemden belirgin bir şekilde 

zarar gördüğü durumlarda bile dezavantajlı grup üyelerinin sistem yandaşlığında bulunmasını ve mevcut 

sistemi adil, iyi, doğal ve kaçınılmaz olarak görmesini açıklayan bu kuramda (Jost ve Banaji, 1994; Jost 

ve ark., 2004) statükonun kalıpyargılar ve mitler aracılığıyla ussallaştırıldığı öne sürülmektedir (Jost ve 

Banaji, 2004). Sistemi meşrulaştırma sürecinde dış-grup yanlılığı açık bir şekilde sergilenerek sistemdeki 

eşitsizliklerin içselleştirildiği ve bilinçli ya da bilinçsiz şekilde mevcut sistemin sürdürüldüğü 

görülmektedir. Sistemi meşrulaştırma, alt statüdeki grupların iç-grup ve dış-gruba yönelik tutumlarında 

çelişik duygulara yol açmaktadır (Jost ve Burgess, 2000). Toplumsal cinsiyete ilişkin tutumlarda çelişik 

duygulara odaklanan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bir tür sistemi meşrulaştırma biçimi olan çelişik 

duygulu cinsiyetçilik hem kadınlar hem de erkekler tarafından karşı cinslerine yönelik 

sergilenebilmektedir. Örneğin kadınlar erkeklerin hiyerarşik düzen kurmaya çalışmalarını düşmanca 

algılamasına rağmen, yakın ilişkilerinde erkeklerin kendilerine bağımlı olmalarını olumlu karşılayarak 

korumacı tutumlar sergileyebilmektedirler (Glick ve Fiske, 1999). Bu bağlamda çelişik duygulu 

cinsiyetçiliğin iki boyutu bulunmaktadır: Düşmanca Cinsiyetçilik ve Korumacı Cinsiyetçilik. Glick ve ark 

(2000) tarafından yapılan kültürlerarası çalışmada hem korumacı hem de düşmanca cinsiyetçiliğin çoğu 

durumda eş zamanlı görüldüğü vurgulanmaktadır. Ancak korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik birbiriyle 

pozitif korelasyon göstermesine rağmen, kolektif eyleme katılım üzerinde farklı etkilere sahiptir. 

Erkeklere yönelik düşmanca cinsiyetçilik kolektif eyleme katılımı kolaylaştırırken, korumacı cinsiyetçilik 

ise kolektif eyleme katılımı engellemektedir (Becker ve Wright, 2011). 

Çalışmanın Amacı ve Hipotezler 

Bu çalışmanın amacı kadınların kolektif eylem yönelimini etkileyen sosyal psikolojik faktörleri 

araştırmaktadır. Ayrıca, hangi özellikteki kadınların kolektif eyleme yönelimlerinin yüksek olduğunun 

belirlenmesi de hedeflenmektedir. Literatürde ele alındığı gibi, kadın grubuyla özdeşleşme düzeyi 
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yüksek; sosyal baskınlık yönelimi ve toplumsal cinsiyete ilişkin sistemi meşrulaştırma düzeyi düşük 

olanların kolektif eyleme yönelme olasılıklarının artması beklenilmektedir.  

 Diğer çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmada ailenin ve özerk/ilişkisel benlik yapılarının kolektif 

eyleme yönelimde ne yönde etkisi olduğu araştırılmıştır. Ana kuramlar çerçevesinde iç-grup/dış-grup 

üyelikleri kadın ve erkek kategorileri temelinde ele alınmıştır. Ancak, Türkiye gibi kan bağı olan iç-grup 

üyelerine yakınlığın fazla olduğu (Uleman ve ark, 2000; Üskül ve ark., 2004) ülkelerde kadın ve 

erkeklerden oluşan aile üyelerine yönelik tanımlamaların aile dışındaki kadın ve erkeklerden 

farklılaşabileceği ve iç-grup örneği olarak ailedeki üyelere yönelik yanlılık gözlenebileceği 

düşünülmektedir. Bu noktada aile içi/dışı kadın ve erkeklere yönelik bakış açısındaki farklılaşmaların 

kadınların kolektif eylem yönelimini etkilemesi beklenilmektedir.  

 Ayrıca kültürel bağlamda özerk/ilişkisel benlik yapılarının da kadınların kolektif eylem yöneliminde 

etkili olacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar erkeklerin kadınlara kıyasla grup bütünlüğüne ve 

grupla bağlılığa daha fazla önem verdiklerini; kadınların ilişkisel benlik, erkeklerin ise kolektif benlik 

yapılarının daha güçlü olduğunu göstermektedir (örn., Kashima ve ark., 1995). Örneğin, ilişkisel 

bağlamlar aktive edildiği durumlarda kadınların benlik tanımlamaları, kolektif bağlam aktive edildiği 

durumlarda ise erkeklerin benlik tanımlamaları daha yüksek düzeyde etkilenmektedir (Kashima ve ark., 

2011). İlişkiselliğin/karşılıklı bağlılığın kadınlar için sosyal kaygıyı giderici bir etken olduğu da yapılan 

çalışmalarda öne sürülmüştür (Moscovitch ve ark., 2005). Kadınlar için ilişkiselliğin daha ön planda 

olduğu bilgisinden yola çıkarak, kadınların kolektif hareketlere katılımları diğer insanlarla kurdukları 

ilişki/bağlılık düzeyleri aracılığıyla da anlaşılacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda Kağıtçıbaşı (2013)’nın 

Türkiye’deki değişen aile modeline yaptığı vurgu göz önünde bulundurularak Özerk/İlişkisel/Özerk-

İlişkisel benlik yapılarının kadınların kolektif eylem yönelimine etkileri araştırılacaktır. 

Yöntem 

Bu çalışmanın amacı kadınların kolektif eylem yönelimini etkileyen sosyal psikolojik faktörleri 

araştırmaktadır. Ayrıca, hangi özellikteki kadınların kolektif eyleme yönelimlerinin yüksek olduğunun 

belirlenmesi de hedeflenmektedir. Literatürde ele alındığı gibi, kadın grubuyla özdeşleşme düzeyi 

yüksek; sosyal baskınlık yönelimi ve toplumsal cinsiyete ilişkin sistemi meşrulaştırma düzeyi düşük 

olanların kolektif eyleme yönelme olasılıklarının artması beklenilmektedir.  

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 2013 yılında Uludağ Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sakarya 

Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi) öğrenimine devam eden 358 kadın üniversite öğrencisi 
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oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan katılımcıların yaş aralığı 18-33 arasında değişmektedir (Ort. = 

21.13, SS = 2.41). Katılımcıların yaklaşık % 46’sı kadın sorunlarını ele alan herhangi bir ders, seminer ya 

da panele katıldıklarını bildirmişlerdir. Bu kadınların ise yalnızca %3.60’ı herhangi bir kadın kuruluşuna 

üye olduklarını belirtmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu. Bu form genel sosyo-demografik özellikleri (yaş, üniversite, yetişme 

çağında en uzun sure bulunulan yerleşim birimi, anne-babanın eğitim durumu, ailenin ortalama aylık 

geliri, ailedeki üye sayısı, kadın örgütlerine ve kadın sorunlarını ele alan toplantılarına katılım durumu 

vb.) belirlemeye yönelik soruları içermektedir. 

Sosyal Kimlik Envanteri. Katılımcıların sosyal çevrelerinde (aile içinde ve dışında) bulunan kadınları 

ve erkekleri algılayış biçimlerini değerlendirmek amacıyla Zavalloni (1973; 1975; akt., Bilgin, 1995) 

tarafından geliştirilen ve Bilgin’in (1995) Türkçeye uyarlamış olduğu Sosyal Kimlik Envanteri’nden 

yararlanılmıştır. Envanterin bu çalışmada iki bölümü kullanılmıştır. Katılımcılar önce kendi aile üyeleri 

arasındaki kadınların ve erkeklerin, sonra ise aile dışındaki kadın ve erkeklerin 3 temel özelliğini 

belirterek her bir özelliğin kendileri için ne kadar değer taşıdığını 5li likert tipi ölçek kullanarak 

belirtmişlerdir (-2 = Çok Olumsuz… +2 = Çok Olumlu). 

Kolektif Davranış Ölçeği. Bu çalışma için hazırlanan ölçekte kadınların örgütlenme sürecinde 

sergilemesi muhtemel görünen 10 kolektif davranış yer almaktadır (örn., kadın hakları için yürüyüşlere 

katılmak, kadınların işlettiği mağazalardan alışveriş yapmak, kadın sorunları ile ilgilenen siyasi partiye oy 

vermek). Katılımcılar bu davranışları ne sıklıkla sergilediklerini 5’li Likert tipi ölçek aracılığıyla 

belirtmişlerdir (1 = Hiçbir zaman… 5 = Her zaman). Güvenirlik katsayısı .83 olarak bulunmuştur.  

Grupla Özdeşleşme Ölçeği. Kirshler ve arkadaşları (1994) tarafından oluşturulan bu ölçek Hortaçsu 

(2000) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Toplam 10 maddeden oluşan ölçek aracılığıyla katılımcıların 

kadın grubuyla özdeşleşme düzeyleri ölçülmüştür. İfadelere verilen yüksek değerler daha yüksek düzeyde 

özdeşleşme olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuştur.   

Toplumsal Cinsiyetle İlgili Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği. Jost ve Kay (2005) tarafından toplumsal 

cinsiyet ilişkilerinin ve rollerin meşrulaştırılma düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen bu 

ölçeğin Türkçe formu Işık (akt., Ercan, 2009) tarafından hazırlanmıştır. Ölçek 7’li Likert tipi formatında 

toplam 8 maddeden oluşmaktadır (1 = Hiç katılmıyorum… 7 = Çok katılıyorum). Yapılan güvenirlik 

analizi sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı .71 olarak bulunmuştur.    
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Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği. Glick ve Fiske (1999) tarafından geliştirilen bu ölçeğin 

Türkçeye uyarlaması Sakallı-Uğurlu (2008) tarafından yapılmıştır. Kadınların erkeklere ilişkin çelişik 

tutumlarını ölçmek amacıyla oluşturulan bu ölçeğin Erkeğe İlişkin Düşmanca Tutumlar (EDT) ve Erkeğe 

İlişkin Korumacı Tutumlar (EKT) olmak üzere iki alt faktörü bulunmaktadır. Ölçek toplam 19 maddeden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada alt ölçeklerin güvenirlik katsayıları sırasıyla .85 ve .86 olarak bulunmuştur.   

Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği. Sidanius ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilmiş olan ve 

Türkçeye Karaçanta (2002) tarafından uyarlanan Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği (SBYÖ), toplam 16 

maddeden oluşan 7 dereceli (0 = çok yanlış…6 = çok doğru) Likert tipi bir ölçektir. Sekiz madde 

toplumsal hiyerarşi arttırıcı, geri kalan 8 madde ise hiyerarşi azaltıcı uygulama ve görüşleri destekleyen 

maddelerden oluşmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayısı .88 olarak belirlenmiştir.   

Özerklik / İlişkisellik Ölçekleri. Kağıtçıbaşı, Baydar ve Cemalcılar (2010) tarafından geliştirilen bu 

ölçek; özerk, ilişkisel ve özerk-ilişkisel benlik yapılarını ölçen 27 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada 

ölçeklerin güvenirlik katsayıları sırasıyla, .77, .73 ve .74 olarak bulunmuştur.    

Kolektif Eylem Yönelimi Ölçeği. Bu ölçek Lalonde ve Cameron’un (1993) Kolektif Kültürleşme 

Yönelimi Ölçeği’nden uyarlanarak hazırlanmıştır. Ölçeğin orjinali Kanada’da yaşayan göçmenlerin 

kültürleşme sürecinde sosyal konumlarını iyileştirme amaçlı kolektif stratejileri kullanma yönelimlerini 

ölçmektedir. Bu çalışmada ise ‘Kanada’ kelimesi ‘Türkiye’, ‘iç-grup’ kelimeleri ise ‘kadın’ olarak 

değiştirilmiştir. Toplam 15 maddeden oluşan bu ölçek aracılığıyla katılımcıların Türkiye’de bir kadın 

olarak daha iyi bir konuma gelmeleri için kolektif stratejileri kullanma yönelimi ölçülmüştür (‘Türkiye’de 

bir kadın olarak ilerlemek için diğer kadınlarla bir araya gelerek mücadele etmek benim için önemlidir’, 

‘Kadınlar tarafından yürütülen kurumları desteklemek önemlidir’). Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik 

katsayısı .93 olarak bulunmuştur.  

İşlem 

Araştırmada veri toplama amaçlı kullanılan ölçekler, Türkiye’nin dört farklı üniversitesinde eğitimine 

devam eden hazırlık, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, 2013-2014 eğitim döneminde uygulanmıştır. 

Katılımcılara araştırma amacı açıklandıktan ve bilgilendirilmiş onam formu aracılığıyla gönüllü 

katılımları sağlandıktan sonra veriler toplanmıştır. 
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Bulgular 

Kolektif Eylem Yönelimi Düzeylerinin Aile İçi / Dışı Kadın ve Erkek Tanımlamaları Üzerindeki 
Etkisi 

Tablo 1’de katılımcıların kolektif eylem yönelimi düzeylerine göre aile içi/dışı kadın ve erkekler için 

en sık kullandıkları özellikler yer almaktadır. Toplam kolektif eylem yönelimi puanları medyan 

puanından ayrılarak Düşük Kolektif Eylem Yönelimi ve Yüksek Kolektif Eylem Yönelimi olmak üzere ikiye 

bölünmüştür. Kolektif eyleme yönelimi yüksek olan kadınların aile içi/dışı erkek ve kadınları 

tanımlamaları ile düşük olanlar arasında ne tür farklılıklar olduğunu incelemek amacıyla Tekrarlı 

Ölçümlerde Tek Yönlü Varyans Analizi’ne başvurulmuştur. Analiz sonuçları düşük kolektif eylem 

yönelimine sahip katılımcıların aile içi/dışı erkek ve kadın tanımlamalarının olumluluğunun birbirlerinden 

anlamlı şekilde farklılaştığını göstermektedir (F(2.61, 417.57) = 37.13, p < .05). Post hoc analizi sonuçları ise 

aile içi kadınların (Ort. = 1.00, SS = .92) aile içi erkeklerden (Ort. = .66, SS = 1.16), aile içi erkeklerin aile 

dışı kadın (Ort. = .05, SS = 1.18) ve erkeklerden (Ort. = -.05, SS = 1.23) daha olumlu algılandığını 

gösterirken; aile dışı kadın ve erkeklere yönelik tanımlamaların olumluluğu arasında anlamlı farklılıklar 

olmadığını göstermektedir. Yüksek kolektif eylem yönelimine sahip kadınların da aile içi/dışı erkek ve 

kadınlara yönelik tanımlamalarının olumluluğunda farklılaşma olduğu görülmüştür (F(2.15, 348.64 ) = 62.45, 

p < .05). Post hoc analizi sonuçları incelendiğinde aile içi kadınların (Ort. = 1.07, SS = 1.05), aile içi 

erkeklerden (Ort. = .46, SS = 1.23); aile içi erkeklerin aile dışı kadınlardan (Ort. = -.02, SS = 1.29); aile 

dışı kadınların ise aile dışı erkeklerden (Ort. = -.45, SS = 1.38) anlamlı olarak daha pozitif algılandığı ve 

tanımlandığı saptanmıştır. Dolayısıyla, kolektif eylem yönelimi yüksek olan kadınlar aile dışındaki 

kadınları aile dışı erkeklere göre daha olumlu algılamaktadırlar. Ancak, kolektif eylem yönelimi düşük 

olan kadınlar aile dışı kadın ve erkekleri benzer düzeyde olumlu tanımlamaktadırlar. Tek Yönlü Varyans 

Analizi sonuçlarına göre ise, kolektif eylem yönelimi düzeyleri açısından aile içi kadınlara ve aile içi 

erkeklere yönelik tanımlamaların ortalaması arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (F(1, 335) = 5.58 

p < .01): düşük düzeyde kolektif eylem yönelimi gösteren grupta aile içindeki kadın ve erkeklere yönelik 

tanımlamalar arasındaki olumluluk farkı azalırken; yüksek düzeyde kolektif eylem yönelimi gösterenlerde 

ise fark pozitif ve anlamlı olarak daha yüksektir. 

Değişkenler Arasındaki İlişki Analizleri 

Kadınların kolektif eylem yönelimi ile ilişkili olan değişkenler Pearson Korelasyonu analizi ile 

incelenmiştir. Beklenildiği gibi, kolektif eylem yönelimi kadın grubuyla özdeşleşme (r = .37, p < .05) ve 

düşmanca cinsiyetçilik (r = .12, p < .05) ile pozitif yönde; sosyal baskınlık yönelimi (r = -.34, p < .05), 

toplumsal cinsiyete yönelik sistemi meşrulaştırma eğilimi (r = -.25, p < .05) ve korumacı cinsiyetçilik (r = 

-.20, p < .001) ile negatif yönde ve anlamlı olarak ilişkili olarak bulunmuştur. 
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Tablo 1. Kolektif Eylem Yönelimi Düzeyleri Açısından Kadınlara Göre Aile İçi/Dışı Kadın ve Erkeklere 
Yönelik Tanımlamalarının Olumluluk Ortalamaları 

Kolektif Eylem 
Yönelimi Düzeyi 

Aile İçi 
Kadın Üyeler 

Aile Dışı 
Kadın Üyeler 

Aile İçi 
Erkek Üyeler 

Aile Dışı 
Erkek Üyeler 

Düşük 

Fedakar Çalışkan Kıskanç Kaba 
Çalışkan Fedakar Dedikoducu Çalışkan 
Duygusal Korumacı Duygusal Bencil 

Sorumluluk Sahibi Sinirli Çalışkan Yardımsever 
Titiz Otoriter Fedakar Sinirli 

Yardımsever Sakin Meraklı Umursamaz 
Şefkatli Yardımsever Hırslı Hırslı 

Anaç İnatçı Konuşkan Otoriter 
Merhametli Anlayışlı Alışverişkolik Sakin 

Özverili Babacan Yardımsever Sorumsuz 
Sabırlı Düşünceli Bencil Saygılı 

Sevecen Sevecen Sevecen Anlayışsız 
Hamarat Sorumluluk Sahibi Anaç Düşüncesiz 

Konuşkan Sosyal Hoşgörülü Eğlenceli 
Sinirli Cömert Şefkatli Kıskanç 

Becerikli Sorumsuz Titiz Konuşkan 
İnatçı Asabi Arkadaş Canlısı Anlayışlı 

Ev İşlerinde Baskın Bencil Azimli Esprili 
Neşeli Duygusal Bakımlı Güçlü 

Anlayışlı Evin GeçimKaynağı Geveze İnatçı 
Ort. 1.00 .66 .05 -.05 

Yüksek 

Çalışkan Sinirli Çalışkan Bencil 
Fedakar Çalışkan Dedikoducu Kaba 
Güçlü Koruyucu Fedakar Yardımsever 
Titiz Sevecen Kıskanç Baskın 
İnatçı Fedakar Hırslı Baskıcı 

Konuşkan Baskın Konuşkan Çalışkan 
Sevecen Bencil Duygusal Hırslı 

Zeki Yardımsever Sevecen Kıskanç 
Sorumluluk Sahibi Anlayışlı Bencil Konuşkan 

Yardımsever İnatçı Meraklı Sinirli 
Duygusal Tembel Anlayışlı Umursamaz 

Merhametli Duygusal Bakımlı Anlayışlı 
Sabırlı Güvenilir Geveze Düşüncesiz 

Becerikli Sakin Gezenti İnatçı 
Baskın Aile Perver Güçlü Korumacı 

Anlayışlı Korumacı İtaatkar Koruyucu 
Eğitimli Sorumluluk Sahibi Özverili Sapık 

Güvenilir Düşüncesiz Süslü Saygılı 
Sadık Güçlü Alıngan Tembel 
Sosyal Saygılı Anaç Eğlenceli 

Ort. 1.07 .46 -.02 -.45 
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Regresyon Analizi Sonuçları 

Regresyon analizi sonuçları (Tablo 2) incelendiğinde, kolektif eylem yönelimi değişkenindeki 

varyansı ilişkisel benlik, kadın grubuyla özdeşleşme ve düşmanca cinsiyetçilik değişkenlerinin pozitif; 

sistemi meşrulaştırma, sosyal baskınlık ve korumacı cinsiyetçilik değişkenlerinin ise negatif yönde 

açıkladığı görülmektedir. Son basamaktaki model kolektif eylem yönelimindeki varyansın %28’ini 

açıklamaktadır. 

Tablo 1. Kolektif Eylem Yönelimini Yordayan Değişkenler 

Kolektif Eylem Yönelimi B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 

Demografik Özellikleri          

Yaş .01 -.01 -.02 -.02 -.02 -.02 -.04 -.04 -.03 

İlişkisel Benlik .14* .18** .13 .14 .11 .10 .09 .10 .14* 

Özerk Benlik  .09 .05 .12 .04 .01 -.01 -.01  

Özerk-İlişkisel Benlik   .07 .02 .01 -.05 -.05 -.05  

Grupla Özdeşleşme    .38*** .38*** .35*** .34*** .34***  

Sistemi Meşrulaştırma     -.27*** -.19*** -.14** -.13*  

Sosyal Baskınlık      -.26*** -.24*** -.23***  

Erkeğe Yönelik 
Çelişik Duygular          

Korumacı Cinsiyetçilik        -.13* -.11 

Düşmanca Cinsiyetçilik        .12* .12* 

Dindarlık         -.05 

F  .06 3.21* 2.72* 2.33 13.19*** 16.82*** 19.11*** 15.84*** 14.31*** 

R2 Toplam .00 .01 .02 .02 .15 .22 .27 .28 .28 

R2 Fark .00 .01 .01 .00 .13 .07 .05 .01 .00 

Not: *p < .05, **p < .01, ***p < .001; B = Basamak 

Tartışma 

Bu çalışmada kadınların kendi hak ve özgürlükleri bağlamında kolektif eyleme yönelimlerini 

etkileyen faktörler incelenmiştir. Sosyal psikolojide dezavantajlı grup üyelerinin kolektif hareketlere 

katılımını açıklayan sosyal kimlik, sosyal baskınlık ve sistemi meşrulaştırma yaklaşımlarının temel 

değişkenlerinin kolektif eylem yönelimini güçlü ve anlamlı bir şekilde yordadığı görülmektedir. Bu 

sonuçların Batı dışı bir toplumdan elde edilmiş olması söz konusu kuramların kültürlerarası geçerliliğin 

bulunduğu şeklinde yorumlanabilir.  
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 Kadınların kolektif eylem yönelimini yordayan en güçlü faktörün kadın grubuyla özdeşleşme olduğu 

görülmektedir. Sistemi meşrulaştırma eğilimi ve sosyal baskınlık yöneliminin ise bu çalışmada da eş 

düzlemde ilerlediği görülerek (Jost ve Burgess, 2000) her iki değişkenin de sosyal hareketlere katılımı 

engellediği bulunmuştur. Ayrıca, Becker ve Wright’ın (2011) çelişik duygulu cinsiyetçilik değişkeninden 

elde ettikleri sonuçlara bu örneklemde de rastlanılmaktadır. Erkeklere yönelik korumacı cinsiyetçilik 

kadınların örgütlenmesine ket vururken, düşmanca cinsiyetçilik ise tam tersine kolektif hareketliliği 

kolaylaştırmaktadır.  

 Bu çalışmada sözü edilen üç kuram çerçevesinde iç-grup/dış-grup olgusu kadın ve erkek kategorileri 

üzerinden ele alınmıştır. Ancak, Türkiye gibi karşılıklı bağımlı benlik örüntüsüne daha yaygın rastlanılan 

ve aile kurumunun vazgeçilmez bir toplumsal yapı olarak görüldüğü toplumlarda aile içindeki erkeklerin 

aile dışındaki erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde kayırılacağı öngörülmüştür. Nitekim araştırma 

sonuçları bu tahminleri doğrulamakla kalmamış, kolektif eyleme yönelimi de etkileyen faktörler arasında 

yer almıştır. Kolektif eylem yönelimi düşük olan kadınların aile dışındaki kadınlara ve erkeklere 

yükledikleri özelliklerin olumluluğu açısından anlamlı bir farklılık görülmez iken; kolektif eylem 

yönelimi yüksek olan kadınlar ise aile dışındaki kadınları aile dışındaki erkeklere kıyasla daha olumlu 

olarak tanımlamışlardır. Özerk/ilişkisel benlik yapılarının da kolektif eylem yönelimini etkilediği 

bulunmuştur. Analiz sonuçları, katılımcıların ilişkisel benlik düzeyleri arttıkça kolektif eylemde bulunma 

niyetinin de olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. Bu bulgular Türkiye gibi kolektivist kültürlerde 

kolektif hareketlere katılımın dinamiklerinin anlaşılmasında önemli bilgiler vermektedir. Kadınların diğer 

kadınlarla ilişkiselliği arttırılarak, diğer kadınlarla ortak özelliklerine vurgu yapılarak hak ve 

özgürlüklerini korumak adına birlikte mücadele etmeleri kolaylaştırılabilir.  
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Gezi Parkı Eylemleri İyi ve Güzel miydi, Kötü ve Çirkin mi? 
Kime Göre Neye Göre? 
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Öz 

Çalışmada, rekabetçi mağduriyet (RM), gerçekçi tehdit (GT) ve sembolik tehdit (ST) algısının Gezi Parkı olaylarına 
ilişkin (olumlu) değerlendirmeler üzerindeki etkisi Gezi eylemlerini destekleyenler ve desteklemeyenler açısından 
incelenmiştir. RM gruplar arası çatışmalarda iç grubun dış gruba kıyasla daha çok mağdur olduğuna ilişkin inanca 
karşılık gelmektedir (Noor ve ark., 2008). GT ve ST ise bütünleşik tehdit kuramına (Stephan ve Stephan, 1996; 2000) 
ait iki kavram olup ilki iç grubun güç, çıkar ve refah gibi fiziki varlığının başka gruplar tarafından tehdit edilmesi 
algısı olarak, ikincisi ise başka bir grubun iç grubun yaşam tarzı, dünya görüşü, kültürel değer ve inançlarına tehdit 
olarak görülmesi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada, RM'nin Gezi eylemlerine ilişkin değerlendirmeleri GT ve ST 
aracılığıyla yordayacağını; GT ve ST'nin aracı etkisinin ise Gezi eylemlerini destekleme durumu (destekledi-
desteklemedi) tarafından düzenleneceğini öngören bir düzenleyici aracı model (moderated mediation) test edilmiştir. 
RM'nin GT ve ST'yi pozitif yönde yordaması; GT ve ST'nin ise Geziye ilişkin değerlendirmeleri Geziyi 
destekleyenler arasında pozitif yönde, Geziyi desteklemeyenler arasında ise negatif yönde yordaması öngörülmüştür. 
Söz konusu model SPSS üzerinden PROCESS makrosunun (Hayes, 2013) 15. modeli kullanılarak test edilmiştir. 
Veriler (N = 475)  2014 yılının ilk yarısında toplanmıştır. Çalışma kapsamında RM ölçeği (Noor, Brown ve Printice, 
2008) uyarlanırken; GT ve ST ölçekleri ilgili alan yazın ışığında, Gezi eylemlerine yönelik değerlendirmeler ölçeği 
ise olaylara ilişkin tartışma, haber ve gözlemlerden yola çıkılarak araştırmacı/lar tarafından geliştirilmiştir. Bulgular, 
modelin öngörülerinin önemli ölçüde desteklendiğini göstermiştir. RM'nin öngörüldüğü gibi GT ve ST'yi pozitif 
yönde yordadığı, Gezi eylemlerini destekleme durumunun ise GT ve ST'nin Gezi eylemlerine ilişkin 
değerlendirmeler üzerindeki aracı etkisini kısmen düzenlediği ortaya konmuştur. Gezi eylemlerini desteklemeyenler 
arasında, ST beklendiği gibi Gezi eylemlerine yönelik değerlendirmeleri negatif yönde yordarken, GT beklentilerin 
aksine bu değerlendirmeleri yordamamıştır. Gezi eylemlerini destekleyenler arasında ise GT Geziye yönelik 
değerlendirmeleri beklendiği gibi pozitif yönde yordarken, ST beklentilerin aksine bu değerlendirmeleri 
yordamamıştır. Ayrıca, öngörülenin tersine Geziyi destekleyen grupta rekabetçi mağduriyet herhangi bir doğrudan 
etkiye sahip olmazken, desteklemeyen grupta pozitif yönde etkili olmuştur. Sonuçlar, RM kuramı, bütünleşik tehdit 
kuramı ve Türkiye'nin güncel ve tarihsel bağlamı çerçevesinde tartışılmıştır.  
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Gezi Parkı Eylemleri İyi ve Güzel miydi, Kötü ve Çirkin mi? Kime Göre Neye Göre? 

2013 yılında, dönemin hükümet yetkilileri tarafından Taksim Parkında alış veriş merkezi, rezidans ve 

tarihi topçu kışlasının yeniden inşa edilmesi yönünde yapılan açıklamalar, buna karşı çıkanların Gezi 

Parkı'nın içinde direnişe geçmesine neden olmuştur. Parkın içindeki eylemcilere polis ve zabıtanın sert bir 

şekilde müdahale etmesi ise sonradan “Gezi Eylemleri” ya da “Gezi Olayları” olarak adlandırılan ve tüm 

Türkiye'ye yayılan protestoların başlamasına neden olmuştur. Gezi eylemleri 2013 yılı Mayıs ayı sonunda 

başlamış ve ilk üç haftadan sonra yoğunlukları azalmakla birlikte Ağustos ayı sonlarına kadar sürmüştür. 

Bu süre içerisinde, polis ile göstericiler arasında çok sert çatışmalar yaşanmıştır. Konuyla ilgili bazı 

kaynakların (örn., İnsan Hakları Derneği [İHD], 2013; Mazlum-Der, 2013; Türk Tabipler Birliği [TTB], 

2013; Uluslararası Af Örgütü, 2013) belirttiği gibi polisin aşırı güç kullanması nedeniyle bazı göstericiler 

hayatını kaybetmiş, bazıları ağır şekilde yaralanmış, bazıları ise başka türden şiddet ve hak ihlallerine 

maruz kalmıştır. Polisin kontrolsüz güç kullanımı nedeniyle olaylarla ilgisi olmayan ya da şiddete baş 

vurmayan bir çok kişi de çeşitli mağduriyetler yaşamıştır. Diğer yandan, göstericilerin barışçıl eylemlerin 

yanında şiddet eylemleri de gerçekleştirdiği ve bunun sonucunda bazı polislerin yaralandığı, Gezi 

eylemlerine karşı olanlara yönelik şiddet ve hakaret içeren davranışlarda bulunulduğu, çok sayıda kamu 

malının yanı sıra özel şahıslara ait bir çok mala da zarar verildiğine dikkat çekilmektedir (Mazlum-Der, 

2013; Seta, 2013).  

Gezi eylemlerinin, söz konusu ‘fiziksel’ sonuçların yanı sıra etkisi halen süren sosyal sonuçları da 

olmuştur. Gezi olayları sırasında ve sonrasında toplumun ikiye bölünmesi bu sonuçlar arasındadır (Andy-

Ar, 2013; Konda, 2014). Gezi eylemlerini destekleyen ve desteklemeyen kesimlerin siyasal ve 

sosyokültürel özelliklerine bakıldığında, destekleyenlerin büyük oranda kendilerini sol ve laik siyasal 

değerlerle tanımlayıp, bu değerleri savunan siyasi partilere oy verme eğiliminde olduğu; 

desteklemeyenlerin ise büyük oranda kendilerini sağ ve dini öncelikleri merkeze alan siyasal değerlerle 

tanımlayıp, bu değerleri savunan partilere oy verme eğiliminde olduğu görülmektedir (Genar, 2013; 

Konda, 2014; Metropoll, 2013a, 2013b; Seta, 2013).* Kısaca, araştırmalar toplumun Gezi olaylarına 

bakışının söz konusu siyasal ve toplumsal değer ve aidiyetlere göre şekillenip ayrıştığını ve sağ-sol 

ve/veya dindar-laik doğruları üzerinde hangi tarafa düştüklerine bakılarak insanların Gezi olaylarına 

yönelik olumlu bir tutuma sahip olup olmadıklarını kestirebileceğimize işaret etmektedir. Bu noktada, bu 

iki kesimin aynı toplumsal olguya hangi sosyal psikolojik süreçlerin etkisinde kalarak birbirinin zıddı 

yönünde tepki verdikleri sorusu önem kazanmaktadır. Türkiye tarihi içinde uzun bir geçmişi olan ve hala 

 

* Bu araştırmalar her siyasal görüşten insanın bu eylemlere katıldığını da ortaya koymaktadır. Ancak solcu, laik, ulusalcı ve kemalist 
gibi kimliklerle kendini tanımlayanlarla karşılaştırıldığında, bu kimliklerle kendini tanımlamayanların oranının çok düşük olduğu 
görülmektedir. 
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sürmekte olan sağ-sol ve laik-dindar kutuplaşması, tarafların yaşadığı karşılıklı tehdit ve mağduriyet 

algısının rolünü gündeme getirmektedir. Türkiye'de insanların siyasal ve toplumsal olaylara bakışı, sağ-

sol ve laik-dindar gibi kimliklerle kurulan aidiyet düzeylerinden ve bu kimlikler nedeniyle yaşanılan 

korkulardan güçlü bir şekilde etkilenmektedir (Konda, 2007; 2010). Örneğin, dindar kesimde 28 Şubat 

döneminde oluşan laik kesimin uygulamaları sonucunda birçok alanda ayrımcılık ve dışlanmalara maruz 

kaldıkları algısı halen canlılığını korurken, laik kesimde ise 2002 sonrasında dindarlar tarafından 

desteklenen bir iktidar eliyle  ayrımcılık ve dışlanmalara maruz kalma algısının yüksek olduğu 

söylenebilir. Çalışmada, buradan yola çıkılarak, Gezi olaylarına ilişkin değerlendirmeler üzerinde 

rekabetçi mağduriyet (Noor, Brown, Gonzales, Manzi ve Lewis., 2008) ile gerçekçi ve sembolik tehdit 

algılarının (Stephan ve Stephan, 1996, 2000) rolü incelenmiştir. Aşağıda, bu kavramlar ve aralarındaki 

bağlantılara ilişkin alanyazın çalışmanın öngörüleri bağlamında gözden geçirilmektedir. 

Rekabetçi Mağduriyet 

Rekabetçi mağduriyet kavramı (competitive victimhood; Noor, Brown ve ark., 2008; Noor, Brown, 

Prentice, 2008a, 2008b) gruplar arası çatışmalarda, her bir grubun diğeriyle rekabet edercesine 

çatışmaların gerçek mağdurunun kendisi olduğunu iddia etmesi olarak tanımlanmaktadır. Çatışmaya taraf 

grupların üyeleri çatışmalar nedeniyle kendi gruplarının diğer gruba göre daha çok zarar gördüğüne ve 

daha çok acı çektiğine inanma eğilimindedirler. Ayrıca, bunun böyle olduğunu ortaya koymak üzere 

gerek dış grupla karşılaşmalarında gerekse üçüncü taraflar nezdinde yoğun bir çaba sarf ederler. Üstelik 

uğradıkları zarar ve yaşadıkları acının diğer tarafça kendilerine gayri meşru ve gayri adil  bir şekilde 

yaşatıldığı inancını da taşırlar. Genellikle kendi acılarını büyütürken karşı tarafın acılarını küçümseyerek, 

kendilerini nefsi müdafaa yapan ve ahlaklı olan taraf; karşı tarafı ise saldırgan ve kötü olan taraf olarak 

konumlandırırlar. 

Noor, Shnabel, Halabi ve Nadler (2012), rekabetçi mağduriyetin grup içi birlikteliği güçlendirme, 

saldırganlığı haklılaştırma, sorumluluğun inkârını sağlama, negatif duygular yaşanmasını engelleme, karşı 

gruptan gelebilecek zararların telafisi taleplerini kolayca reddedilmesini sağlama ve üçüncü taraflar 

nezdinde ahlaki açıdan kabul görme gibi işlevlerine dikkat çekmektedir. Bu işlevler nedeniyle hem 

güçlü/saldırgan taraf için hem de zayıf/ mağdur taraf için mağduriyetini öne çıkarma cazip bir seçenek 

haline gelmektedir.  

 Araştırmalar, rekabetçi mağduriyet ile gruplar arası olumlu duygu ve tutumlar arasında negatif 

bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Rekabetçi mağduriyet düzeyi arttıkça düşman/rakip grupların 

birbirini affetme düzeyi (Noor, Brown ve ark., 2008; Noor ve ark., 2008a, 2008b), birbirine güvenme 

düzeyi (Andrighetto, Mari, Volpato, Behluli, 2012; Noor, Brown ve ark., 2008; Noor ve ark., 2008a) ve 
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birbiriyle empati kurma düzeyi (Andrighetto ve ark.,  2012; Noor, Brown ve ark., 2008; Noor ve ark., 

2008a) azalmakta; geçmişteki kendi saldırganlıklarını haklı bulma düzeyi (Noor ve ark., 2008a) ve karşı 

tarafı insanlıktan uzaklaştırma düzeyi (Andrighetto ve ark, 2012) ise artmaktadır. Ayrıca, mağduriyet 

yarışını kazanma algısı gruplar arası uzlaşma eğilimini artırmakta (Sımantov-Nachlieli, Shnabel ve 

Halabi, 2015); başka grupları mağdur etme suçlaması ise rekabetçi mağduriyete başvurma eğilimiyle 

sonuçlanmaktadır (Sullivan, Landau, Branscombe ve Rothschild, 2012). Bu bulgular ışığında çalışmada, 

Gezi eylemlerini destekleyenler ile desteklemeyenlerin Gezi eylemlerine yönelik tutum ve 

değerlendirmelerinin rekabetçi mağduriyet algısının etkisiyle zıt yönde olması beklenmektedir: 

Desteklemeyenlerin tutum ve değerlendirmelerinin olumsuz yönde, destekleyenlerinkinin ise olumlu 

yönde olması öngörülmektedir. 

Tehdit Algısı (Gerçekçi Tehdit ve Sembolik Tehdit) 

Gerçekçi tehdit, iç grubun güç, çıkar, maddi refah ya da iyiliği gibi fiziki varlığının dış gruplar 

tarafından tehdit edilmesi algısı olarak tanımlanmaktadır. Sembolik tehdit ise, bir grubun başka bir grubu 

kendi yaşam tarzına, dünya görüşüne ya da kültürel değer ve inançlarına tehdit olarak görmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tehdit türü, gruplar arasındaki kültürel farklılıklardan kaynaklanan korku olarak da 

tanımlanabilir (Stephan ve Stephan, 1996, 2000). Örneğin, bir dış grubun iç grubun iş ve yaşam alanlarını 

daraltmaya yönelik eylemleri, eğitim, sağlık, politik ve ekonomik olanakların kontrolünü iç grubun 

aleyhine olacak şekilde ele geçirmeye çalışması gerçekçi tehdit algısına; bir grubun diğer bir grubu inanç, 

dünya görüşü ve yaşam tarzı gibi alanlarda baskı altına almaya/yozlaştırmaya yönelik tutum ve eylemleri 

ise sembolik tehdit algısına yol açabilir. 

Hem gerçekçi hem de sembolik tehdit algısının gruplar arası önyargı ve ayrımcılıkla güçlü ilişkisi 

bulunmaktadır. Her iki tehdit türünün de hem farklı ırk, din ve kültürlere mensup grupların birbirine 

yönelik (Stephan, Diaz-Loving ve Duran, 2000; Stephan ve ark., 2002; Tausch, Tam, Hewstone, 

Kenworthy ve Cairns, 2007) hem de göçmenler ve sığınmacılar gibi hoşlanılmayan dış gruplara yönelik 

(Bizman ve Yinon, 2001; Esses, Jackson ve Armstrong, 1998; Gonzalez, Verkuyten, Weesie ve Poppe, 

2008; McLaren, 2003; Sniderman, Hagendoorn ve Prior, 2004; Stephan, Ybarra, Martinez, Schwarzwald 

ve Tur-Kaspa, 1998; Stephan, Ybarra ve Bachman 1999) olumsuz tutum ve davranışlarıyla pozitif yönde 

ilişkisi vardır. Dahası, belirtilen çalışmaların çoğunda tehdit algısının önyargı ve ayrımcılık eğilimlerini 

pozitif yönde yordadığı da görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle, gerçekçi ve sembolik tehdit algısının 

Gezi eylemlerine yönelik tutumları etkileyebileceği düşünülmüştür. Giriş bölümünde de  işaret edildiği 

gibi (bkz. s. 2-3), Gezi eylemlerini destekleyenler ile desteklemeyenlerin büyük bir çoğunluğu siyasal ve 

sosyokültürel değerler açısından (örn., dindar-laik, sağ-sol gibi) zıt kutupları temsil etmektedir. Bu 

nedenle, bu kutupların hem fiziksel/maddi çıkarlarının hem de sosyokültürel değerlerinin çatışması ve 
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dolayısıyla birbirlerini hem gerçekçi hem de sembolik tehdit kaynağı olarak görmeleri olasıdır. Konda'nın 

(2014) bu iki kutbun Gezi eylemlerine ilişkin görüşlerini ortaya koyan verileri bu öngörüyü 

desteklemektedir. Sonuç olarak, Gezi eylemlerini desteklemeyenler eylem ve eylemcileri kendi varlıkları 

ve değerleri açısından tehdit olarak algılayıp onlara yönelik negatif bir tutum takınacaklardır. 

Destekleyenler ise aksine protestocuları ve eylemlerini değil onlara karşı çıkanları kendi varlıklarını ve 

değerlerini tehdit edenler olarak algılayıp eylem ve eylemcilere karşı pozitif bir tutum sergileyeceklerdir. 

Değişkenler Arası İlişkiler, Hipotezler ve Araştırmanın Modeli 

Yukarıda da aktarıldığı üzere, hem rekabetçi mağduriyet  hem de tehdit algısı gruplar arası olumsuz 

tutum ve davranışlarla pozitif yönde bağlantılıdır. Söz konusu algıların varlığında gruplar birbirlerine 

önyargılı davranma eğiliminde olmaktadır. Bu noktada rekabetçi mağduriyet ile gerçekçi ve sembolik 

tehdit algısının birbirinden bağımsız olarak mı yoksa birbiriyle belirli bir etkileşim içinde mi önyargılı 

tutumlara yol açtığı sorusu önem kazanmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla alan yazında bu soruyu doğrudan 

ele alan bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak, bazı çalışmalar bu sorunun cevabına ışık tutmaktadır. Bar-

Tal'a göre (Bar-Tal, 2000; Bar-Tal ve Bennink, 2004), gruplar arası çatışma/çekişmelerde taraflar 

zamanla birbirlerini çatışmacı bir değer sistemi içerisinden görmeye başlayarak gruplar arası ilişkileri 

yanlı ve tek taraflı olarak değerlendirme eğilimine girmektedir. Örneğin, her iki grup da iç gruba yaşatılan 

acının haksız ve gayri meşru olduğuna inanma ve sorumluluğu dış gruba yükleme eğilimine girmekte ve 

bu nedenle dış grubu tehdit olarak görmeye başlamaktadır. Benzer şekilde, Nadler ve arkadaşları da 

(Nadler ve Saguy, 2004; Nadler ve Shnabel, 2008) gruplar arası çatışmalarda tarafların yaşadığı acı, 

aşağılanma ve mağduriyet duygularının grup kimliğine oluşturduğu tehdide ve bu tehdidin gruplar arası 

olumsuz duygu ve davranışları ortaya çıkarma potansiyeline dikkat çekmektedir. Ayrıca, gruplar arası 

çatışma algısı önyargılı tutumları gerçekçi ve sembolik tehdit algısı aracılığıyla yordayabilmektedir 

(Stephan ve ark., 2002). Bu çalışmalar, rekabetçi mağduriyet hissinin dış grubun tehdit olarak 

algılanmasını beraberinde getirdiğine işaret etmektedir. Bu ilişki örüntüleri rekabetçi mağduriyet ile 

gruplar arası önyargılı tutumlar arasında tehdit algısının aracı bir rol oynayabileceğini düşündürtmektedir. 

Şöyle ki rekabetçi mağduriyet inancı diğer grubun bir tehdit kaynağı olarak görülmesi olasılığını 

artırırken, ortaya çıkan ya da artan tehdit algısı ise gruplar arası önyargılı tutumları artırmaktadır. Gezi 

eylemleri ve Türkiye'deki siyasi ve sosyal kutuplaşmaya ilişkin kamuoyu araştırmalarından elde edilen 

veriler (bkz. giriş bölümü), Gezi protestolarını  destekleyen ve desteklemeyen toplumsal grupların olaylar 

sırasında ve öncesinde yaşadıkları çeşitli acılar ve mağduriyetlerden dolayı birbirlerini sorumlu 

tuttuklarına, kendi gruplarının daha çok zarar gördüğüne inanma eğiliminde olduklarına ve birbirlerini 

tehdit olarak gördüklerine işaret etmektedir. Bu nedenle, rekabetçi mağduriyet, tehdit algısı ve gruplar 

arası önyargılı tutumlar arasında kurulan ilişki örüntüsünü Gezi olayları bağlamına uygulamak mümkün 
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görünmektedir. Gezi eylemleri sırasında çıkarları ve değerleri çatışan iki grubun olduğu gerçeği göz 

önüne alındığında, bu iki grubun yaşayacağı rekabetçi mağduriyet inancı ve tehdit algısının Gezi 

protestolarına ilişkin tutumları farklı yönde etkileyeceği kestirilebilir: Desteklemeyenler, destekleyenler 

nedeniyle algıladıkları mağduriyet ve yaşadıkları tehdit algısı sonucunda Gezi protestolarına olumsuz 

yaklaşırken; destekleyenler, desteklemeyenler nedeniyle algıladıkları mağduriyet ve yaşadıkları tehdit 

algısı sonucunda Gezi protestolarına olumlu yaklaşacaklardır. Bu öngörüler şekil 1'deki düzenleyici aracı 

modelde gösterilmektedir. Modelde, tehdit algılarının rekabetçi mağduriyet ile Gezi eylemlerine ilişkin 

olumlu değerlendirmeler arasındaki ilişkiye aracılık edeceği,  rekabetçi mağduriyetin Gezi eylemlerine 

ilişkin değerlendirmeler üzerindeki dolaylı ve doğrudan etkisinin bu eylemleri destekleme kararı 

tarafından düzenleneceği öngörülmektedir. Daha açık bir ifadeyle, rekabetçi mağduriyetin hem Gezi 

eylemlerini destekleyenler hem de desteklemeyenler arasında  gerçekçi ve sembolik tehdit algılarını 

pozitif yönde yordayacağı (hipotez-1); rekabetçi mağduriyetin gerçekçi ve sembolik tehdit algıları 

üzerinden gerçekleşecek olan dolaylı etkisinin ise Gezi eylemlerini destekleme durumu tarafından 

düzenleneceği (hipotez-2a) ve bunun sonucunda eylemlere ilişkin olumlu değerlendirmelerin eylemleri 

destekleyenlerde pozitif yönde desteklemeyenlerde ise negatif yönde yordanacağı (hipotez-2b) 

öngörülmektedir. Ek olarak, rekabetçi mağduriyetin eylemlere ilişkin olumlu değerlendirmeler üzerindeki 

doğrudan etkisinin de eylemleri destekleme durumu tarafından düzenleneceği (hipotez-3a), bunun 

sonucunda ise bu doğrudan etkinin Gezi eylemlerini destekleyenler arasında pozitif yönde, 

desteklemeyenler arasında ise negatif yönde olacağı (hipotez-3b) tahmin edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Şekil 1. Araştırmada Test edilen Model 
Not: Modelin ikinci adımında, (+) işareti Gezi eylemlerini destekleyenlere ait olan, (-) işareti ise Gezi 
eylemlerini desteklemeyenlere ait olan ilişkilerin yönünü temsil etmekte ve düzenleyici aracı etki 
sonucunda ortaya çıkacak ilişkilere karşılık gelmektedirler. 
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Yöntem 

Katılımcılar 

Çalışma kapsamında toplam 548 katılımcıya ulaşılmıştır.  Ölçeklerini boş bırakan, tamamlamayan ya 

da gerçekçi olmayan bir sürede tamamlayan 54 kişi veri setinden çıkarılmıştır. Analizler geriye kalan 494 

kişinin verisi üzerinden yapılmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 17-77 arasında değişmiştir (Ort. = 30.10, SS 

= 9.76; 19 kişi yaşını belirtmemiştir); 298'i (%60.3) kadın, 194'ü (%39.3) erkektir (2 kişi cinsiyetini 

belirtmemiştir). Katılımcıların tamamına yakını  (473 kişi, %96) üniversite öğrencisi (ön lisans dahil) ya 

da üniversite mezunudur. 

Veri Toplama Araçları 

Gezi Eylemlerine Yönelik Değerlendirmeler Ölçeği. Ölçek, yazarlar tarafından Gezi eylemlerine 

ilişkin gözlem, tartışma ve haberlerden yola çıkılarak oluşturulan madde havuzundan seçilen ve Gezi 

eylemlerine ilişkin değerlendirmeleri içeren 6'lı Likert tipi (1 = hiç katılmıyorum, 6 = tamamen 

katılıyorum) 6 maddeden oluşmaktadır (örn., "Gezi Parkı olaylarına katılanlar çevreye duyarlı 

bireylerdir", "Gezi Parkı eylemleri karanlık odakların bir oyunudur" [T]). Ölçekten alınan puanlar 

arttıkça değerlendirmelerin olumluluk düzeyi artmaktadır. Ölçek maddeleri için yapılan temel  bileşenler 

analizi tek faktörden oluşan bir yapı ortaya koymuştur (madde-yük aralığı: .83-.94; açıklanan varyans: 

%78.55; α = .95).  

Rekabetçi Mağduriyet Ölçeği. Noor ve arkadaşları (2008a) tarafından geliştirilen ölçek, Gezi eylemleri 

bağlamında yazarlar tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Gruplar arası çekişme/çatışmalarda iç grubun 

daha çok zarar gördüğü iddialarını dile getiren 6 dereceli Likert tipi (1 = hiç katılmıyorum, 6 = tamamen 

katılıyorum) 5 maddeden oluşan ölçekten alınan puanlar arttıkça rekabetçi mağduriyet düzeyi de 

artmaktadır (örn., "Ortalama olarak, Türkiye tarihi boyunca hükümetlerin uyguladığı taraflı 

politikalardan en çok zarar gören alanlar Gezi olaylarında bizim gibi düşünenleri ilgilendiren 

alanlardır"). Temel bileşenler analizi, faktör yükü çok düşük olan bir maddenin (1. madde, < .10) 

atılmasının ardından, tek boyutlu bir yapı ortaya koymuştur (madde-yük aralığı: .81-.86; açıklanan 

varyans: %68.40; α = .85). 

Gerçekçi ve Sembolik Tehdit Algısı Ölçeği. İlgili alan yazın ışığında (Stephan ve ark., 1999; 2000), 

araştırmacılar tarafından Gezi eylemlerine ilişkin gözlem, haber ve tartışmalardan yararlanılarak 

oluşturulan madde havuzundan gerçekçi tehdit için 9, sembolik tehdit için ise 11 madde seçilmiştir. 

Gerçekçi tehditle ilgili maddeler grupların çıkar ve refah gibi fiziki varlığına ilişkin korkuları ölçerken, 

sembolik tehditle ilgili maddeler grupların inanç, değer ve yaşam biçimi gibi simgesel varlığına ilişkin 

korkuları ölçmektedir (örn., "Gezi olayları konusunda bizim gibi düşünmeyenler, yaşam alanlarımızı 
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daraltmayı amaçlamaktadırlar" [gerçekçi], "Gezi olayları konusunda bizim gibi düşünmeyenlerin 

özledikleri dünya ile bizim özlediğimiz dünya birbirinden farklıdır" [sembolik]). Altı dereceli Likert tipi 

(1 = hiç katılmıyorum, 6 = tamamen katılıyorum) değerlendirilen ölçekten alınan puanlar arttıkça 

algılanan tehdit düzeyi artmaktadır. Temel bileşenler analizi, sembolik tehdit boyutunun maddelerinden 

birinin (19. madde) binişik olduğunu, ikisinin ise (8. ve 12. maddeler) gerçekçi tehdit boyutuna 

yüklendiğini göstermiştir. Bu maddelerin faktör yükleri ve anlamları dikkate alınarak, 19. maddenin 

analizden çıkarılmasına, diğer ikisinin ise gerçekçi tehdit boyutunda bırakılmasına karar verilmiştir. Bu 

işlemlerin ardından tekrarlanan temel bileşenler analizi iki boyutlu bir yapı ortaya koymuştur (Gerçekçi 

tehdit: 1., 3. ,6., 8. ,10. ,11. ,12. ,13. ,14. ,15. ,18. maddeler; madde-yük aralılığı: .61-.87; açıklanan 

varyans: %36.60; α = .94; Sembolik tehdit: 2., 4. ,5. ,7. ,9. ,16. ,17. ,20. maddeler; madde yük aralılığı: 

.54-.78; açıklanan varyans: %22.72; α = .86) 

İşlem 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğuna (%87.59) internet üzerinden, geriye kalanlarına ise yüz yüze 

ulaşılmıştır. Katılımcılar yukarıdaki ölçeklere ek olarak yaş, cinsiyet, Gezi eylemlerini destekleme 

durumu ve siyasal tercihleri gibi bilgileri içeren demografik soruları da yanıtlamıştır. Bilgilendirilmiş 

onam formunun ardından gönüllü olan katılımcılardan ölçek bataryasını doldurmaları istenmiştir. 

Ölçeklerin tamamlanması yaklaşık 10 dakika sürmüştür. 

Bulgular 

Katılımcıların %68.20'si (n = 337) Gezi eylemlerini desteklediğini, %27.9'u ise (n = 138) 

desteklemediğini belirtmiştir. Geriye kalan %3.8'i  ise (n = 19) ya fikrinin olmadığını söylemiş ya da bu 

soruyu boş bırakmıştır; eylemleri destekleme durumu (destekledi-desteklemedi) araştırma modelinin 

temel değişkenlerinden biri olduğu için bu  gruptakiler takip eden analizlere dahil edilmemiştir.   

Gezi eylemlerini destekleyen ve desteklemeyenlerin siyasal görüş ve siyasi parti tercihleri 

incelendiğinde, katılımcıların sağ-sol ve dindar-laik doğruları üzerinde karşıt uçlarda toplandığı 

görülmektedir. Sol ve/veya seküler bir dünya görüşüne (anarşist, Atatürkçü, Kemalist, komünist, laik, 

liberal demokrat, sosyal demokrat, sosyalist, ulusalcı) sahip olduğunu söyleyen 299 kişinin %96.66'sı 

Gezi eylemlerini desteklediğini belirtmiştir. Diğer yandan, sağ ve/veya muhafazakâr bir dünya görüşüne 

(dindar, muhafazakâr demokrat, milli görüş, ülkücü, siyasal İslam) sahip olduğunu söyleyen 134 kişinin 

%91.04'ü Gezi eylemlerini desteklemediğini belirtmiştir. Benzer şekilde, sol ve/veya sosyal demokrat 

partilere (CHP, BDP/HDP, TKP, ÖDP, DSP gibi) oy verdiğini söyleyen 179 kişinin %99.44'ü  eylemleri 

desteklediğini ifade ederken, sağ ve/veya muhafazakar partilere (AKP, BBP, MHP, Saadet gibi) oy 

verdiğini söyleyen 114 kişinin %91.23'ü eylemleri desteklemediğini ifade etmiştir.  
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Araştırmanın modelini test etmeden önce Gezi eylemlerini destekleyen ve desteklemeyenler için ayrı 

ayrı korelasyon analizi yapılmış, değişkenler arası ilişkiler hesaplanmıştır (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. Değişkenler Arası İlişkiler 

Değişken Adı 1 2 3 4 

1. Rekabetçi Mağduriyet  1 .45** .19* .12 

2. Gerçekçi Tehdit .39** 1 .65** -.29** 

3. Sembolik Tehdit .40** .62** 1 -.38** 

4. Geziye İlişkin Değerlendirmeler .21** .31** .21** 1 
Not: *p < .05, **p < .01; Köşegenin alt tarafındaki veriler Gezi eylemlerini 
destekleyenlere (N = 337), üst tarafındakiler ise desteklemeyenlere (N = 138) aittir. 

Tablo 1’de görülen korelasyon değerleri, değişkenler arası ilişki örüntüsünün öngörüldüğü gibi 

olduğunu göstermektedir. Beklentilerle uyuşmayan tek bulgu, anlamlı olmamakla birlikte Gezi 

eylemlerini desteklemeyenlerin rekabetçi mağduriyet düzeyi ile eylemlere ilişkin olumlu 

değerlendirmeleri arasındaki pozitif  yöndeki ilişkidir.  

Korelasyon analizinden elde edilen ilişki örüntülerinin araştırma modelinde öngörülenlerle büyük 

ölçüde uyumlu olduğu anlaşıldıktan sonra, araştırmanın hipotezleri SPSS (v.21) üzerinde PROCESS 

makrosunun 15. modeli (Hayes, 2013) kullanılarak test edilmiştir. Analizlerde, modelin düzenleyici 

değişkeni ilgili grupları temsil edecek şekilde kodlanarak analize sokulmuştur (destekleyenler = 1, 

desteklemeyenler = 0). Diğer tüm değişkenler sürekli değişken oldukları için analizlere ölçek puanlarıyla 

dahil edilmişlerdir. Son olarak, bootstrap analizinde 5000 örneklem prosedürü kullanılmıştır.  

Modelin ilk adımı, rekabetçi mağduriyet inancının hem gerçekçi tehdit algısını (B = .39, SE = .04, p < 

.001, 95% CI [.32, .46]) hem de sembolik tehdit algısını  (B = .25, SE = .04, p < .001, 95% CI [.18, .32]) 

pozitif yönde ve anlamlı olarak yordadığını göstermektedir (hipotez-1). Modelin ikinci adımı, Gezi 

eylemlerini destekleyip desteklememenin, rekabetçi mağduriyetin gerçekçi tehdit algısı (B = .28, SE = 

.07, p < .001, 95% CI [.15, .41]) ve sembolik tehdit algısı (B = .20, SE = .07, p < .01, 95% CI [.06, .33]) 

üzerinden gerçekleşen dolaylı etkisiyle olan etkileşimlerinin de anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır 

(hipotez-2a). Söz konusu etkileşimler sonucunda, gerçekçi tehdit algısı Gezi eylemlerine yönelik olumlu 

değerlendirmeleri bu eylemleri destekleyenler arasında pozitif yönde ve anlamlı olarak yordarken (B = 

.06, SE = .02, 95% CI [.02, .11]), eylemlerin karşıtları arasında anlamlı olarak yordamamaktadır (B = -

.05, SE = .03, 95% CI [-.11, .00]); sembolik tehdit algısı ise eylemlere yönelik olumlu değerlendirmeleri 

eylemleri destekleyenler arasında anlamlı olarak yordamazken (B = -.00, SE = .01, 95% CI [-.02, .02]),  

eylem karşıtları arasında negatif yönde ve anlamlı olarak yordamaktadır (B = -.05, SE = .02, 95% CI [-

.09, -.01]) (hipotez-2b).  
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Son olarak, gerçekçi ve sembolik tehdit algılarının etkileri kontrol edildikten sonra rekabetçi 

mağduriyetin Gezi eylemlerine yönelik olumlu değerlendirmeler üzerindeki doğrudan etkisinin anlamlı 

kalmaya devam ettiği (B = .16, SE = .04, p < .001, 95% CI [.09, .24]) ve bu etkinin Gezi eylemlerini 

destekleyip desteklememe durumu tarafından düzenlendiği (B = -.12, SE = .05, p < .05, 95% CI [-.21, -

.02]) anlaşılmaktadır (hipotez-3a). Düzenlenen doğrudan etki incelendiğinde, rekabetçi mağduriyetin 

Gezi eylemlerine yönelik olumlu değerlendirmeleri eylem karşıtları arasında pozitif yönde ve anlamlı 

olarak yordadığı (B = .16, SE = .04, 95% CI [.09, .24]), eylem destekçileri arasında ise yordayamadığı (B 

= .05, SE = .03, 95% CI [-.01, .10]) görülmektedir (hipotez-3b). 

Tartışma 

Elde edilen bulgular, öne sürülen hipotezlerin önemli bir kısmını desteklemektedir. Araştırmanın ilk 

hipotezindeki öngörüyle uyumlu olarak, rekabetçi mağduriyet algısı hem gerçekçi hem de sembolik tehdit 

algısını pozitif  yönde yordamıştır. Gezi eylemlerini destekleyen ve desteklemeyen katılımcıların 

rekabetçi mağduriyet düzeyi arttıkça birbirlerini fiziki ve kültürel varlıklarına tehdit kaynağı olarak görme 

düzeyleri de artmıştır. Bu bulgu, rekabetçi mağduriyet ile tehdit algısı arasında pozitif yönde bağlantı 

olabileceğine işaret eden alanyazınla (örn., Bar-Tal, 2000; Nadler ve Saguy, 2004; Stephan ve ark., 2002) 

tutarlıdır ve aynı zamanda, bildiğimiz kadarıyla, rekabetçi mağduriyetin gerçekçi ve sembolik tehdit 

algılarını yordadığını ortaya koyan ilk bulgudur. Modelin ikinci aşamasına ait bulgular, araştırmanın 

ikinci hipotezinin de önemli ölçüde desteklendiğini ortaya koymaktadır. Rekabetçi mağduriyetin gerçekçi 

ve sembolik tehdit algıları üzerinden gerçekleşen Gezi eylemlerine yönelik olumlu değerlendirmeler 

üzerindeki dolaylı etkisi Gezi eylemlerini destekleyip desteklememe durumu tarafından düzenlenmiştir 

(hipotez-2a). Söz konusu düzenleyici etki sonucunda, Gezi eylemlerini savunanların gerçekçi tehdit algısı 

beklendiği gibi eylemlere yönelik olumlu değerlendirme düzeyini artırırken, eylemlere karşıt olanların 

gerçekçi tehdit algısı ise beklenilenin aksine eylemlere yönelik olumlu değerlendirme düzeyini 

azaltmamıştır, diğer yandan, Gezi eylemlerini savunanların algıladığı sembolik tehdit, beklentilerin 

aksine Gezi eylemlerine yönelik olumlu değerlendirme düzeyini artırmazken, eylemlere karşıt olanların 

algıladığı sembolik tehdit ise beklendiği gibi eylemlere yönelik olumlu değerlendirme düzeyini 

azaltmıştır (hipotez-2b). Bağımsız değişken ile aracı değişken ya da aracı değişken ile bağımlı değişken 

arasındaki ilişkilerin üçüncü bir değişken tarafından düzenlenmiş olması, bağımsız değişkenin dolaylı 

etkisinin düzenlenmesi anlamına da gelmektedir (Hayes, 2013). Dolayısıyla, 2b hipotezinde anlamlı çıkan 

etkiler, rekabetçi mağduriyetin Gezi eylemelerine yönelik dolaylı etkilerine de karşılık gelmektedir.  

Böylece, 2b hipotezi her iki grup için de kısmen desteklenmiş olmaktadır. Ancak, gerçekçi tehdit 

algısının Gezi eylemlerini destekleyenlerin eylemlere yönelik olumlu değerlendirme düzeyini pozitif 

yönde yordaması ama eylemleri desteklemeyenlerinkini yordamaması; sembolik tehdit algısının ise tam 
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tersine eylemleri desteklemeyenlerin eylemlere yönelik olumlu değerlendirme düzeyini negatif yönde 

yordaması ama eylemleri destekleyenlerinkini yordamaması alanyazınla (örn., Stephan ve ark., 1998, 

1999, 2002; Gonzales ve ark., 2008) ve çalışmanın beklentileriyle uyumlu değildir. Hatırlanacağı gibi, her 

iki tehdit algısının da ilk gruptakiler arasında pozitif yönde, ikinci gruptakiler arasında ise negatif yönde 

bir etkiye sahip olacağı öngörülmüştür. Bu açıdan bakıldığında, bu iki beklenmeyen sonuç aynı zamanda 

çok ilginç iki bulguyla karşı karşıya olduğumuza da işaret etmektedir: Sembolik tehdit algısı Gezi 

eylemlerini destekleyenlerin Geziye ilişkin olumlu bakışını yordamazken, desteklemeyenlerin olumsuz 

bakışını neden yordamaktadır? Aynı şekilde, gerçekçi tehdit algısı Gezi eylemlerini destekleyenlerin 

Geziye ilişkin olumlu bakışını yordarken, desteklemeyenlerin olumsuz bakışını neden yordamamaktadır? 

Öyle görünüyor ki, grupların tehdit öncelikleri farklılaşmaktadır. Biri karşı gruptan gelen sembolik 

tehdidi, diğeri ise gerçekçi tehdidi daha çok önemsiyor olabilir. Stephan ve arkadaşları (Stephan ve ark., 

1998, 2000), kültürel değerler açısından kendini güçlü gören tarafın zayıf olan taraftan yönelebilecek 

sembolik tehdidi önemsememe eğiliminde olduğunu ve bunun sonucunda algıladığı sembolik tehdidin 

zayıf tarafa yönelik önyargılı tutumlarıyla ilişkisiz bulunabileceğini gözlemiştir. Bu araştırmacılar, aynı 

durumun gerçekçi tehdit konusunda da gerçekleşebileceğine dikkat çekmişlerdir. Diğer bir deyişle, siyasi, 

ekonomik, askeri ve benzeri açılardan güçlü olan taraf zayıf olan taraftan gelebilecek gerçekçi tehdit 

işaretlerini önemsemeyebilir ve bu nedenle onlara karşı önyargılı davranmayabilir. Sembolik tehdit 

açısından bakıldığında, Gezi eylemlerini destekleyenlerin sosyoekonomik ve sosyokültürel açılardan 

genel olarak toplumun üst katmanlarına, desteklemeyenlerin ise alt sosyal katmanlarına mensup oldukları 

söylenebilir. Örneğin, sanatçı, yazar, akademisyen ve beyaz yakalılar arasında, Gezi eylemlerini 

destekleyenlerin oranı desteklemeyenlerinkinden yüksektir. Benzer şekilde, eylemlere en yoğun desteğin 

sosyoekonomik ve sosyokültürel açıdan “Beyaz Türk” olarak tabir edilen kesimlerin yaşadığı il, ilçe ya 

da semtlerden geldiği görülmektedir (Konda, 2014; Seta, 2013). Ayrıca, Eylemleri destekleyenlerin 

desteklemeyenlere yönelik cahil, gerici, faşist ve yobaz gibi birçok kalıpyargıya sahip olduğu da 

bilinmektedir (örn., bkz. eksisozluk.com*). Gerçekçi tehdit açısından bakıldığında ise iki grup arasında 

tam tersi bir güç dengesinin olduğu söylenebilir. Gezi eylemlerini desteklemeyenlerin 2002 yılından beri 

ülkeyi yöneten iktidar partisini çoğunlukla desteklediği bilinmektedir. Bu uzun iktidar süresi nedeniyle, 

devletin hemen hemen tüm karar verici kurumlarının hükümet üzerinden Gezi eylemelerini 

desteklemeyenlerin kontrolünde olduğu söylenebilir. Gezi eylemlerini destekleyenlerin ise giriş 

bölümünde de belirtildiği gibi çoğunlukla sol ve seküler muhalif kesimlerden oluştuğu ve zamanla 

devletin karar verici kurumlarındaki güç, kontrol ve nüfuzlarını kaybetmiş olduğu söylenebilir. İki grup 

arasındaki belirtilen farklılıklardan dolayı, Gezi eylemlerini destekleyenlerin kendi sosyopolitik ve 

 

* https://eksisozluk.com/taksim-gezi-parki--340085?nr=true&rf=gezi%20park%C4%B1 
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sosyokültürel değerlerini desteklemeyenlerinkinden daha üstün, desteklemeyenlerin ise bu değerler 

açısından kendilerini daha altta  görmüş olmaları olası görünmektedir. Bunun sonucunda, Gezi 

eylemlerini destekleyenler desteklemeyenlerden gelen sembolik tehditleri pek önemsememişken, 

desteklemeyenler destekleyenlerden gelen sembolik tehditleri önemsemiş olabilirler. Sembolik tehdidin 

grupların Gezi eylemlerine yönelik yanlı bakışını farklı şekilde etkilemiş olması bu önemseme 

farklılığından kaynaklanmış olabilir. Benzer şekilde, gerçekçi tehdit açısından güç dengesinin tersi yönde 

olması nedeniyle eylemleri destekleyenler desteklemeyenlerden gelen gerçekçi tehdit algısını çok 

önemserken, desteklemeyenler kendilerini daha güçlü görüp destekleyenlerden gelen gerçekçi tehdidi pek 

önemsememiş olabilir. Gerçekçi tehdit algısının eylemleri destekleyenlerin Geziye ilişkin yanlı bakışını 

yordaması, desteklemeyenlerinkiyle ise ilişkisiz çıkması grupların gerçekçi tehdidi önemseme 

düzeyindeki bu farklılıktan kaynaklanmış olabilir. 

Diğer yandan, rekabetçi mağduriyet algısının Gezi eylemelerini desteklememe durumu tarafından 

düzenlenmiş olması beklentilerle uyumludur (hipotez-3a). Bununla birlikte bu etkinin Gezi eylemlerine 

yönelik olumlu değerlendirmeleri eylemleri desteklemeyenler arasında pozitif yönde yordaması,  

destekleyenler arasında yordamaması beklenmeyen ve ilginç bir bulgudur (hipotez-3b). Hatırlanacağı 

gibi, ilgili alan yazın doğrultusunda (Andrighetto ve ark., 2012; Noor ve ark., 2008a; 2008b; 2012) 

doğrudan etkinin ilk grupta negatif yönde, ikinci grupta ise pozitif yönde yordaması öngörülmüştür. Bu 

beklenmeyen sonucu sadece bu araştırmanın verileriyle açıklamak zordur. Ancak, öyle görünüyor ki Gezi 

eylemlerini destekleyenler arasında, rekabetçi mağduriyetin etkisi tehdit algısının yokluğunda herhangi 

bir etkiye sahip değildir; Geziye ilişkin yanlı bakışı sadece tehdit algısı (gerçekçi) üzerinden 

etkileyebilmektedir. Rekabetçi mağduriyetin Gezi eylemlerini desteklemeyenler arasındaki doğrudan 

etkisi ise daha çarpıcı görünmektedir: Rekabetçi mağduriyet, tehdit algısının yokluğunda (sembolik) Gezi 

eylemlerine yönelik yanlı bakışı negatif yerine pozitif yönde yordamaktadır. Öyle görünüyor ki, yaşanan 

rekabetçi mağduriyet hissi tehdit algısının yokluğunda gruplar arası yanlı tutumları açıklama gücünü 

kaybetmekte, hatta dış grup lehinde yanlı tutumlarla bile sonuçlanabilmektedir. Rekabetçi mağduriyetin 

dış grup lehine bir yanlılığa yol açmasını sadece tehdit algısının yokluğu ile açıklamak kuşkusuz yetersiz 

kalacaktır. Tehdit algısının yokluğuyla birlikte, dış gruba yönelik pozitif tutumlara yol açan empati gibi 

başka değişkenlerin de devreye girmiş olması olasıdır.  

Son olarak, rekabetçi mağduriyet algısının ölçülmesiyle ilgili bir kısıtlılıktan bahsedilebilir. Çalışmada 

kullanılan Rekabetçi Mağduriyet Ölçeği grupların birbirine doğrudan verdikleri acı ve zararlara değil, 

hükümet uygulamaları üzerinden bu gruplara verilen zararlara odaklanmaktadır. Madde içeriklerinin 

hükümet uygulamaları devreden çıkarılarak grupların birbirine doğrudan verdiği zarara odaklanması 

durumunda daha net ve güçlü ilişkilerin yakalanması olasıdır. 
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Yazar Notu 

Araştırmada kullanılan ölçekler, talep edilmesi halinde yazarlarca tarafınıza ulaştırılacaktır.  
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Öz 

Bu araştırmanın genel amacı kolektif eylemlere katılım, liderlik ve sosyal medya arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu 
amaç doğrultusunda, kamuoyunda Gezi Parkı Eylemleri olarak bilinen 2013 yılı Haziran ayında gerçekleşen geniş 
katılımlı kolektif eylemlere katılımda sosyal değişim inancı, haksızlık algısı, öfke gibi sosyal psikolojik değişkenler 
ile liderliğin oynadığı rol araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra kolektif eylemlere katılımın, aktif sosyal medya 
kullanıcılığı ile ilişkisini Gezi Parkı eylemleri özelinde araştırılması ve Gezi Parkı Eylemlerini sosyal medyadan 
izleyen ve sosyal medya liderlerinin çağrısı ile bu eylemlere katılan bireylerin, bu sosyal medya kullanıcılarının 
(liderlerin) çağrılarına hangi ölçütler çerçevesinde icabet ettiklerinin saptanması hedeflenmektedir. Araştırmaya 256 
kadın ve 147 erkek olmak üzere toplam 403 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verilerinin 114’ü kâğıt kalem 
yöntemiyle, 289’u ise internet üzerinden toplanmıştır. Katılımcılardan sırası ile Demografik Bilgi Formu, Haksızlık 
Algısı Ölçeği, Sosyal Değişim İnancı Ölçeği ve Kimlik-Liderlik Ölçeklerini doldurmaları istenmiştir. Eylem çağrıları 
dikkate alınan farklı kanalların çağrılarıyla Gezi Parkı eylemlerine katılımın temel yordayıcılarını test etmek 
amacıyla hiyerarşik regresyon analizleri uygulanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizlerinin sonuçlarına göre 
arkadaşların çağrılarıyla eyleme katılımı öfke ve haksızlık algısı; kurum (sendika, örgüt, platform, siyasi parti) 
çağrılarıyla Gezi Parkı eylemlerine katılımı sosyal değişim inancı, liderin kimlik ilerleticiliği ve liderin grup bir 
örnekliği yordamaktadır. Sahte ve anonim hesaplarla eylemlere katılımı haksızlık algısı ve öfke yordarken, 
kurumların (sendika, örgüt, platform, siyasi parti gibi) sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla eyleme katılımı 
haksızlık algısı, öfke ve liderin kimlik ilerleticiliği algısı yordamaktadır. 
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Kolektif Eylemler, Liderlik ve Sosyal Medya: Gezi Parkı Örneği 

Bu çalışmanın amacı, Gezi Parkı Eylemleri örneğinden yola çıkarak, kolektif eyleme katılımı 

yordayan gruplar arası ve grup içi dinamiklerin incelenmesidir.  

Kolektif eylemler, genel olarak grup davranışları sosyal psikolojide önemli bir tartışma konusu 

olagelmiştir.  Bu tartışmanın temelini grubun bir bütün olarak zihinde temsil edildiği düşüncesi 

oluşturmaktadır. Tarihsel sürece baktığımızda kolektif eylemlerin ve gruplar arası davranışların her 

zaman olağan, normal ve gerekli olarak görülmediğini söylemek mümkündür. Kitle hareketleri gibi grup 

davranışlarını, insan davranışının yıkıcı, ilkel ve irrasyonel biçimi olarak tanımlayan (McDougall, 

1908/1910; LeBon, 1952) uzun bir tarihsel sürecin ardından 1970’lerin sonlarında ortaya çıkan Sosyal 

Kimlik Kuramı ile birlikte grubu dışlayan sosyal psikoloji anlayışı değişmeye başlamıştır. 

Kolektif eylemler, insanların kendi gruplarının konumunu yükseltmek ve/veya ortak bir hedefe 

ulaşmak için grup olarak birlikte hareket etmeleri sonucu oluşan kitlesel eylemler olarak 

tanımlanmaktadır (Dowding, 2011). Bu tanımdan yola çıkarak,  kolektif eylemlerin hem grup içi hem de 

gruplar arası süreçleri kapsayan dinamik bir grup davranışı olduğu söylenebilir. Kolektif eylemler, sokak 

gösterilerinden grevlere, imza kampanyalarından boykotlara kadar çeşitlilik gösteren çok sayıda eylemi 

kapsamaktadır. Tajfel ve Turner (1979), kolektif eylemlerin temel sebebinin grup üyelerinin yaptığı 

sosyal karşılaştırma sonucunda kendi gruplarını, diğer gruptan daha az değerli bulması, yani olumsuz 

sosyal kimliğe sahip olması, bunun sonucunda da bu hiyerarşik yapıyı değiştirerek kendi grubunu daha 

değerli bir noktaya getirmek istemesi, yani olumlu bir sosyal kimliğe sahip olmaya çalışması olduğunu 

öne sürmüştür. Bu sebeple Tajfel ve Turner’ın (1979) hiyerarşik yapıya ilişkin öznel inanç sistemlerinin 

olarak tanımladığı sosyal hareketlilik ve sosyal değişim gibi inanç sistemlerinden hangisinin oluşacağını 

belirleyen temel kavramlar olarak öne sürdüğü meşruluk ve değişebilirlik kavramları, iç grubun aleyhine 

olan bir sosyal karşılaştırmanın kolektif eyleme dönüşüp dönüşmeyeceğinin en önemli 

belirleyicilerindendir. 

Sosyal Kimlik Kuramı’na göre haksızlık algısı, iç grup üyelerinin, iç grup ile dış grup arasındaki 

sosyal statü farkını meşru ve adil bulmaması durumudur (Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1986). Politik 

sosyolog Lipset’e göre ise (1983) meşruluk kavramı politik gücün var olan politik sistemlerin ve 

kurumların toplum için en uygun olanı olduğu inancını yaratma ve sürdürme kapasitesiyle yakından 

ilişkilidir. Dolayısıyla politik sistemlerin ve kurumların işleyişinin en uygun işleyiş olduğu inancını 

yaratma ve sürdürmede sıkıntılar yaşadığında haksızlık algısı oluşmaya başlamaktadır. Toplumsal 

bağlamda, hiyerarşik yapılanmanın haksızlık olduğunu düşünmek çok sık yaşansa da hiyerarşilerin 

haksızlığıyla mücadele etmek pek sık rastlanan bir şey değildir. Örneğin birçok kişi sınıf sorununun 

varlığından haberdardır ve gelir adaletsizliğini, fırsat eşitsizliğini ve bu hiyerarşik düzeni haksız 
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bulmaktadır. Ancak söz konusu kolektif mücadele olduğunda oldukça az sayıdaki kişi bu konuda bir 

kolektif hareketlilik için yer almaktadır. Bu durum dezavantajlılık durumlarında sıklıkla kolektif 

stratejilerdense bireysel stratejiler kullanılmasının sonucu, hiyerarşilerin bu kadar dirençli olmasının ise 

sebebidir. 

Sosyal Kimlik Kuramı’na göre sosyal değişim inancı iki temel kavram üzerine şekillenmektedir. Bu 

kavramlar değişebilirlik ve grup etkililiği kavramıdır. Orijinal Sosyal Kimlik Kuramı’na baktığımızda 

Tajfel (1978), özellikle değişebilirlik kavramı üzerinde durmuştur. Değişebilirlik, kişinin mevcut 

hiyerarşik durumun değişebileceğine veya mevcut hiyerarşik durumdaki gruplar arası farkların 

azaltılabileceğine yönelik inanç olarak tanımlanmaktadır (Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1986). Öte 

yandan grup etkiliği inancı kabaca grup üyelerinin grubun kolektif bir eylem sırasında başarı olasılığına 

olan inançlarını belirtmektedir. Değişebilirlik algısı ve grup etkililiği inancı karıştırılabilir olsa da grup 

etkililiği kişinin gruba ilişkin değerlendirmesini yansıtırken, değişebilirlik algısı duruma özgü bir 

değerlendirmedir ve grubun yeteneklerinden öte durumun ve var olan toplumsal düzenin rasyonel olarak 

değişebilir görülüp görülmemesiyle ilgilidir.  

Van Zomeren ve arkadaşları (2004; 2012), kolektif kimliği, kolektif dezavantajlılığa tepki olarak 

eyleme dönüştürecek en az iki olası yol tanımlamıştır: 1) kolektif etkililiğin değerlendirilmesinin aracılık 

ettiği problem odaklı yol ve 2) haksızlık algısının doğurduğu öfke gibi duygulardan oluşan duygu odaklı 

yol. Van Zomeren ve arkadaşlarının çizdiği bu tabloya göre kolektif eylemlere katılım durumlarında öfke 

çoğunlukla tek başına gözlenmez. Kişiyi kolektif eylemlere katılıma iten öfke duygusu genellikle 

haksızlık algısının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  Yine Ufkes ve arkadaşları da (2016), yaptıkları 

deneysel çalışmada, grup temelli öfke ve grup etkililiğinin birlikte kolektif eyleme katılım niyetini 

arttırdığını bulmuşlardır. Benzer şekilde, başka bir grup araştırmaya göre dezavantajlı gruplarla diğer 

grupları karşılaştırdığımızda genellikle dezavantajlı gruplarda kolektif eylemlere katılımdaki temel 

psikolojik dinamik grup temelli bir öfke ve dezavantajlılığın haksız bulunmasıdır (Mackie ve Smith, 

2002; Dumont, Yzerbyt, Wigboldus ve Gordijn, 2003; Yzerbyt, Dumont, Wigboldus ve Gordijn, 2003). 

Kolektif dezavantajlılığın kolektif eyleme dönüşmesinde eğer ana motivasyon grup temelli öfkeyse bu 

kolektif eylemler duygu temelli olarak kavramsallaştırılırken, ana motivasyon grup etkililiğiyse bu 

kolektif eylemler problem temelli olarak kavramsallaştırılmıştır (Lazarus, 1991; 2001). 

Şu ana kadar bahsedilen haksızlık algısı, sosyal değişim inancı ve öfke gibi gruplar arası 

motivasyonlar kolektif eylemlere katılımın önemli yordayıcıları olsalar da, eylemlere katılım için her 

zaman yeterli olmamaktadır. Kolektif eylemlere katılımda gruplar arası süreçler kadar liderlik gibi grup 

içi süreçlerin de çok önemli ve düzenleyici bir rolü vardır.  



M. S. Uysal ve S. Arslan Akfırat / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 87 

Liderlik, bazı insanların diğerlerini, yeni değerleri, tutumları ve hedefleri kabul etmeye ve bu değerler, 

tutumlar ve hedeflere ulaşmak adına çaba sarf etmeye ikna ettiği bir ilişki kipi olarak tanımlanabilir. Bu 

ilişki belli göstergelerle yapılandırılmakta ve söz konusu değer, tutum ve hedeflerin diğerleri tarafından 

benimsemesi ve lideri takip etmesi için lider tarafından aşılanmaktadır (Hogg, Fielding, Johnson, Masser, 

Russell, ve Svensson, 2006). Liderler bireysel eylemi kolektife dönüştürme güçleri olan kişilerdir 

(Haslam, Reicher ve Platow, 2011).  

Haslam, Reicher ve Platow’a göre (2011), daha kapsayıcı bir liderlik kuramı, neden farklı bağlamların 

farklı liderlik biçimleri gerektirdiğini açıklayabilmeli; liderlik sürecini lider-izleyen arasındaki dinamik 

etkileşim çerçevesinde analiz etmeli; liderlerin dönüştürücülük özelliklerini içermeli ve bu dönüşümün 

nasıl ve hangi şartlar altında gerçekleştiğini açıklamalıdır. Bu yaklaşıma göre liderlik, izleyenlerin ve 

liderlerin birlikte ürettiği bir süreçtir.Lider ve izleyenler aynı sosyal grubun üyeleridir ve aynı sosyal 

kimliği paylaşmaktadır. Liderlerin izleyenleri bir sosyal hareketin içine sürükleyebilme gücü, liderin ve 

izleyenlerin kendilerini aynı takımın veya grubun bir parçası olarak görmeleriyle gerçekleşmektedir. Bu 

durumda liderin kişisel niteliklerinden çok, grup süreçleri ve lider-grup etkileşimi üzerine 

odaklanılmalıdır. Bu bakış açısıyla Haslam ve arkadaşları (2011), Sosyal Kimlik ve Benlik 

Kategorizasyonu Kuramlarının temel varsayımlarını (Tajfel ve Turner, 1986; Turner, 1985; Turner, 

Hogg, Oakes, Reicher ve Wetherell, 1987) liderlik olgusuna uyarlayarak Kimlik Liderlik Modelini 

geliştirmişlerdir. Bu modele göre liderin, lider olarak algılanması için belli şartlar gerekmektedir.  

Bu şartlardan ilki liderin grup birörnekliği algısıdır. Liderin grup birörneği olarak algılanması, 

liderin, grubu tanımlayan, özgün niteliklerin temsilcisi olması; grubu özel yapan ve diğer gruplardan 

ayıran temel özellikleri taşıması; grubun örnek üyesi olması algılanması olarak tanımlanmaktadır.  

Kimlik-Liderlik Modeli’ne göre liderin, lider olarak algılanabilmesi için gerekli diğer değişken liderin 

kimlik ilerleticiliği algısıdır. Liderin kimlik ilerleticiliği algısı, liderin, grubun temel kazanımlarını 

ilerletmesi ve çoğaltması; grup için çalışması; tehdit altındayken kişisel çıkarları değil grup çıkarlarını 

savunması; grup için önemli meselelerin şiddetli bir savunucusu olması; grup amaçlarının 

gerçekleşmesine katkıda bulunması ve grubun statüsünü daha iyi bir konuma getirmesi ve koruması gibi 

şartları yerine getiriyor olarak algılanması olarak tanımlanmaktadır. 

Liderin, lider olarak algılanabilmesi için gerekli son şart ise liderin kimlik girişimciliği algısıdır. 

Liderin kimlik girişimciliği algısı, liderin grup içerisinde ortak bir ‘bizlik’ hissi yaratarak insanları bir 

araya getirebilmesi; grup üyelerinin hepsine aynı grubun parçası olduklarını hissettirebilmesi; grup 

içerisinde birlik/bütünlük hissi oluşturabilmesi ve bu hissi koruyabilmesi; temel değerler, normlar ve 

idealleri tanımlayarak, grubun neyi temsil ettiği ve neyi temsil etmediği, grubun ne olduğu ve ne olmadığı 
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hakkında insanların anlayışlarını netleştirebilmesi ve şekillendirebilmesi gibi gereksinimleri yerine 

getiriyor algılanması olarak tanımlanmaktadır.  

Sosyal psikoloji alan yazınında kolektif eylemler, çoğunlukla gruplar arası süreçlerin bir sonucu 

olarak görülmüş (örn., bkz. Tajfel, 1978; Reicher, 1982; Abrams ve Hogg, 1998; Hogg ve Abrams, 1998), 

eylemin başlamasında ve sürdürülmesinde rol oynayan grup içi dinamikler üzerinde pek durulmamıştır. 

Bu çalışmada, Gezi Parkı Eylemleri örneğinden yola çıkarak, kolektif eyleme katılımı belirleyen hem 

gruplar arası hem de grup içi süreçlerin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2013 yılı 

Haziran ayında gerçekleşen kitlesel Gezi Parkı Eylemlerine katılımda, hem gruplar arası süreçlerle hem 

de grup içi süreçlerle ilgili değişkenlerin oynadığı rolü incelemektir.  

Yöntem 

Örneklem 

Araştırmaya farklı şehir, meslek ve yaş gruplarından 256 kadın (% 63.5) ve 147 erkek (% 36.5) 

toplam 403 yetişkin birey katılmıştır. Örneklemin yaş aralığı 18-64, aritmetik ortalaması 28.40’tır. 

Veri Toplama Araçları 

Gezi Parkı Eylemlerine Katılma Sıklığı. Çalışmamıza katılan bireylerin Gezi Parkı Eylemlerine 

katılma sıklıkları 5’li likert tarzında bir maddeyle doğrudan ölçülmüştür (“Gezi Parkı Eylemlerine ne 

sıklıkta katıldınız?”, 1 = hiç katılmadım 5 = çok sık katıldım). 

Haksızlık Algısı Ölçeği. Araştırmacılar tarafından hazırlanan, toplam 4 maddeden oluşan Haksızlık 

Algısı Ölçeği, Gezi Parkı’nın yıkılma kararının ve eylemler süresince gerçekleşen polis müdahalesinin ne 

kadar haksız olarak algılandığını ölçmeyi amaçlayan 5’li Likert tipinde bir ölçektir. Ölçek maddeleri 

hazırlanırken van der Toorn, Tyler ve Jost’un (2011), Algılanan Meşruluk Ölçeği’nden faydalanılmış ve 

Tajfel’in (1978) meşruluk kavramı temel alınmıştır (örn., “Gezi Parkı Eylemleri süresince yapılan polis 

müdahalesinin çok haksız olduğunu düşünmüştüm”). Ölçekten alınan yüksek puanlar Gezi Parkının 

yıkılma kararının ve polis müdahalelerinin haksız olarak algılandığını göstermektedir. Yapılan varimax 

rotasyonlu açımlayıcı faktör analizi sonucunda tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Açıkladığı varyans 

oranı %42.60’tır. Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı α = .86’dır. 

Sosyal Değişim İnancı Örneği. Van Zomeren, Leach ve Spears (2010) tarafından hazırlanan 4 

maddelik Grup Etkililiği Algısı Ölçeğinin Türkçe’ye çevrilmesinin ve adaptasyonun yapılmasının 

ardından bu ölçeğe eklenen 2 maddeyle birlikte son halini almıştır. Sosyal Değişim İnancı Ölçeği 5’li 

likert tipinde 6 maddeden oluşmaktadır (örn., “Gezi Parkının yerine AVM/Topçu Kışlası yapılmasının 

engellenebileceğini düşündüm”). Yapılan varimax rotasyonlu açımlayıcı faktör analizi sonucunda tek 
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faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu faktör toplam varyansın % 63.87’sini açıklamaktadır. Ölçeğin 

Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur.   

Eylem Çağrılarına Uyulan Kanallar Ölçeği. Gezi Parkı eylemleri hakkında haberler ve eylemlerin 

nerede, ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgiler, arkadaşlar, çeşitli siyasi partiler, sendika, dernek gibi 

kitlesel örgütler gibi çok çeşitli kaynaklardan alınmıştır. Katılımcıların çeşitli kanallardan yapılan eylem 

çağrılarına ne sıklıkla uyarak eyleme katıldıklarını ölçmeyi amaçlayan bu ölçek 5’li Likert tipinde 3 

maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar arkadaşlardan, sendika/dernek/platformlardan ve siyasi partilerden 

yapılan eylem çağrılarına ne sıklıkta uyduklarını beş aralıklı bir ölçek üzerinden bildirmişlerdir (1 = 

çağrılarını dikkate alarak eylemlere hiç katılmadım, 5 = çağrılarını sıklıkla dikkate alarak eylemlere 

katıldım).   

Eylem Çağrılarına Uyulan Sosyal Medya Hesapları Ölçeği. Twitter, Facebook gibi sosyal medya 

kanallarının Gezi Parkı Eylemlerinde sıkça ve etkili biçimde kullanıldığı bilinmektedir. Ancak sosyal 

medya hesapları da birbirinden çok farklı nitelikteki kullanıcılara aittir. Araştırma örnekleminin, Gezi 

Parkı Eylemleri sırasında bu farklı nitelikteki sosyal medya hesaplarının eylem çağrılarına uyarak ne 

sıklıkta eyleme katıldıkları, Eylem Çağrılarına Uyulan Sosyal Medya Hesapları Ölçeği aracılığıyla 

ölçülmüştür. Ölçek 5’li Likert tipinde 5 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar arkadaşların hesaplarından,  

sendika/dernek/platformların hesaplarından, siyasi parti hesaplarından, anonim ve sahte hesaplardan ve 

bir ünlünün hesabından yapılan eylem çağrılarına ne sıklıkta uyduklarını beş aralıklı bir ölçek üzerinden 

bildirmişlerdir (1 = çağrılarını dikkate alarak eylemlere hiç katılmadım, 5 = çağrılarını sıklıkla dikkate 

alarak eylemlere katıldım).  

Öfke. Katılımcıların Gezi Parkı Eylemleri süresince hissettikleri öfkenin sıklığı ölçmek amacıyla 5’li 

likert tipinde bir madde kullanılmıştır.  

Kimlik Liderlik Ölçeği. Katılımcılardan, çağrılarına sıklıkla uyarak eyleme katıldıkları tek bir kanalı 

(arkadaş, sendika/örgüt/platform, siyasi parti vs.) düşünerek, bu kanalı, Kimlik Liderlik Modelinin 

(Haslam ve ark., 2011) öne sürdüğü liderlik boyutları çerçevesinde değerlendirmeleri istenmiştir. 

Katılımcıların bu kanalları değerlendirebilmesi amacıyla Steffens ve arkadaşları (2014) tarafından 

geliştirilen 4 maddeli “liderin grup birörnekliği”, 4 maddeli “kimlik ilerleticiliği”, 4 maddeli “kimlik 

girişimciliği” ve 3 maddeli “kimlik etkinliği düzenleyiciliği” olmak üzere dört alt boyuttan ve toplam 15 

maddeden oluşan Kimlik Liderlik Ölçeği’nin ilk üç alt ölçeği kullanılmıştır. Ölçek maddeleri 5’li Likert 

tarzındadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar kişinin söz konusu lideri daha fazla birörnek, kimlik 

ilerleticisi ve kimlik girişimcisi olarak algıladığını göstermektedir.  Bu çalışmada elde edilen verilerle 

AMOS 20 programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizine göre global uyum iyiliği 

göstergelerine göre değerler şöyledir: χ2(48) = 125.86, p < .001; χ2/sd = 2.62, GFI = .95; CFI = .97; TLI = 
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.96, RMSEA = .064; AIC = 209.86. Bu çalışmada ölçek boyutlarının Cronbach Alpha katsayıları liderin 

grup birörnekliği algısı için .83, kimlik ilerleticiliği algısı için .86 ve kimlik girişimciliği algısı için .87 

olarak bulunmuştur.   

İşlem 

Ulaşılabileni örnekleme yöntemiyle İzmir ili ve çevresinden 114 katılımcıya ulaşılmış ve bu 

katılımcılardan kâğıt kalem yöntemiyle veri toplanmıştır. Bu katılımcılardan sözlü onay alındıktan sonra, 

Araştırmaya katılmayı kabul ettiğini beyan eden ve Bilgilendirilmiş Onam Formu’nda kabul ettiklerini 

yönelik bölümü işaretleyen 114 katılımcıdan veri toplanmıştır. Kâğıt kalem yöntemiyle toplanan verilerin 

ardından ölçek seti bir kaç ufak değişiklikle internet ortamına aktarılmış ve online anket olarak farklı 

sosyal medya hesaplarında ve e-posta gruplarında paylaşılarak 289 katılımcıya daha ulaşılmıştır. 

Bulgular 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20 programında yer alan betimsel istatistikler, varyans analizi ve 

çoklu regresyon analizi teknikleriyle incelenmiştir. Araştırmada kullanılan tüm değişkenlerin aritmetik 

ortalamaları, standart sapmaları ve değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Araştırma hipotezlerini test etmek için sırasıyla katılımcıların Gezi Parkı Eylemlerine katılma 

sıklığının ve eylemlere katılımcıların arkadaşlarının, sendika/örgüt/platformların, siyasi partilerin, 

sahte/anonim sosyal medya hesaplarının, sendika/örgüt/platformlara ait sosyal medya hesaplarının, siyasi 

partilere ait sosyal medya hesaplarının, ünlülere ait sosyal medya hesaplarının, katılımcıların 

arkadaşlarına ait sosyal medya hesaplarının çağrılarıyla katılma sıklığının bağımlı değişken olarak 

girildiği bir hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Analizde bağımsız değişken olarak ilk aşamada 

demografik değişkenler, ikinci aşamada gruplar arası değişkenler (haksızlık algısı, sosyal değişim inancı 

ve öfke), son aşamada ise lider özellikleri (liderin grup birörnekliği, kimlik ilerleticiliği ve kimlik 

girişimciliği) atanmıştır. Böylece, demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde gruplar arası 

değişkenlerin ve hem demografik hem de gruplar arası değişkenler kontrol edildiğinde grup-içi 

değişkenlerin bağımlı değişkeni anlamlı biçimde yordayıp yordamadığı sınanmak istenmiştir. 

Araştırmanın birinci hipotezi “Gezi Parkı Eylemlerine katılma sıklığı, demografik değişkenlerin etkisi 

kontrol edildiğinde dahi, gruplar arası değişkenler (haksızlık algısı, sosyal değişim inancı ve öfke) ve 

grup-içi değişkenler (liderin grup birörnekliği, liderin kimlik ilerleticiliği ve liderin kimlik girişimciliği) 

tarafından anlamlı şekilde yordanacaktır” şeklindeydi. Analiz sonucuna göre, analize ilk aşamada dâhil 

edilen demografik değişkenlerden cinsiyet (β = -.19, t = -3.713, p < .01) ve yaş grubu (β = .11, t = 2.041, 

p < .05) katılımcıların Gezi Parkı eylemlerine katılma sıklığını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. 



M. S. Uysal ve S. Arslan Akfırat / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 91 

Demografik değişkenler kontrol edildiğinde ise gruplar arası değişkenlerden haksızlık algısı (β = .11, t = 

2.073, p < .05), öfke (β = .11, t = 2.077, p < .05) ve sosyal değişim inancı (β = .18, t = 3.322, p < .01) 

katılımcıların Gezi Parkı eylemlerine katılma sıklıklarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Hem 

demografik değişkenler hem gruplar arası değişkenler kontrol edildiğinde ise grup içi değişkenlerden 

liderin kimlik ilerleticiliği (β = .15, t = 2.304, p < .05) katılımcıların Gezi Parkı eylemlerine katılma 

sıklıklarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır.  

Araştırmanın ikinci hipotezi “Gezi Parkı Eylemlerine arkadaşların çağrılarıyla katılım sıklığı, 

demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde dahi, gruplar arası değişkenler (haksızlık algısı, 

sosyal değişim inancı ve öfke) tarafından anlamlı şekilde yordanacaktır. Ancak arkadaşlık ilişkileri kişiler 

arası düzeyde işleyen bir süreç olduğu için, grup-içi süreçlerle ilişkili olan lider özellikleri bakımından 

yordanmayacaktır” şeklindeydi. Analiz sonuçlarına göre, arkadaşların çağrılarıyla eylemlere katılma 

sıklığını ilk aşamada modele dâhil edilen demografik değişkenlerden eğitim düzeyi (β = .12, t = 2.182, p 

< .05) anlamlı bir şekilde; demografik değişkenler kontrol edildiğinde ise gruplar arası değişkenlerden 

öfke (β = .13, t = 2.574, p < .05) anlamlı bir şekilde ve sosyal değişim inancı (β = .10, t = 1.909, p < .10) 

ile haksızlık algısı (β = .10, t = 1.701, p < .10) marjinal şekilde yordamaktadır. Hem demografik 

değişkenler ve hem de gruplar arası değişkenlerin etkileri kontrol edildiğinde, lider özellikleri, 

arkadaşların çağrılarıyla eylemlere katılma sıklığını anlamlı bir şekilde yordamamaktadır.  

Araştırmanın üçüncü hipotezi “Gezi Parkı Eylemlerine sendika/örgüt/platform çağrılarıyla katılım 

sıklığı demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde dahi, gruplar arası değişkenler (haksızlık 

algısı, sosyal değişim inancı ve öfke) ve grup-içi değişkenler (liderin grup birörnekliği, liderin kimlik 

ilerleticiliği ve liderin kimlik girişimciliği) tarafından anlamlı şekilde yordanacaktır” şeklindeydi.Analiz 

sonuçlarına göre sendika/örgüt/platform çağrısıyla Gezi Parkı eylemlerine katılma sıklığını analize ilk 

aşamada dâhil edilen demografik değişkenlerden yaş grubu (β = .20, t = 3.790, p < .01) ve cinsiyet (β = -

.20, t = 4.009, p < .01); demografik değişkenler kontrol edildiğinde gruplar arası değişkenlerden öfke (β = 

.12, t = 2.259, p < .05) ve sosyal değişim inancı (β = .14, t = 2.562, p < .05); hem demografik değişkenler 

hem de gruplar arası değişkenler kontrol edildiğinde ise grup içi değişkenlerden liderin grup birörnekliği 

(β = .15, t = 2.161, p < .05) ve liderin kimlik ilerleticiliği (β = .13, t = 1.999, p < .05) anlamlı bir şekilde 

yordamaktadır. Analizler üçüncü hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Araştırmanın dördüncü hipotezi “Gezi Parkı Eylemlerine siyasi parti çağrılarıyla katılım sıklığı 

demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde dahi, gruplar arası değişkenler (haksızlık algısı, 

sosyal değişim inancı ve öfke) ve grup-içi değişkenler (liderin grup birörnekliği, liderin kimlik 

ilerleticiliği ve liderin kimlik girişimciliği) tarafından anlamlı şekilde yordanacaktır” şeklindeydi.Analiz 

sonuçlarına göre, siyasi parti çağrısıyla Gezi Parkı eylemlerine katılmayı ilk aşamada modele sokulan 
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demografik değişkenlerden cinsiyet (β = -.15, t = -2.927, p < .01); demografik değişkenler kontrol 

edildiğinde ise gruplar arası değişkenlerden öfke (β = .13, t = 2.348, p < .05) ve sosyal değişim inancı (β 

= .12, t = 2.183, p < .05); hem demografik değişkenler hem de gruplar arası değişkenler kontrol 

edildiğinde ise grup içi değişkenlerden liderin grup birörnekliği algısı (β = .16, t = 2.140, p < .05) ve 

liderin kimlik ilerleticiliği algısı (β = .15, t = 2.204, p < .05) ve liderin kimlik girişimciliği algısı (β = -.14, 

t = 2.048, p < .05) anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Analizler dördüncü hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Araştırmanın beşinci hipotezi “Gezi Parkı Eylemlerine sahte ve anonim sosyal medya hesaplarının 

çağrılarıyla katılım sıklığı demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde dahi, gruplar arası 

değişkenler (haksızlık algısı, sosyal değişim inancı ve öfke) ve grup-içi değişkenler (liderin grup 

birörnekliği, liderin kimlik ilerleticiliği ve liderin kimlik girişimciliği) tarafından anlamlı şekilde 

yordanacaktır” şeklindeydi.Analiz sonucuna göre, sahte ve anonim sosyal medya hesaplarının çağrıları ile 

eylemlere katılmayı ilk aşamada modele sokulan demografik değişkenlerden hiç biri yordamazken, 

demografik değişkenler kontrol edildiğinde gruplar arası değişkenlerden öfke (β = .18, t = 3.381, p < .01) 

anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Hem demografik değişkenler hem de gruplar arası değişkenler kontrol 

edildiğinde ise grup içi değişkenlerden liderin grup birörnekliği (β = .15, t = 2.047, p < .05) ve liderin 

kimlik girişimciliği (β = .16, t = 2.376, p < .05) anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Analizler beşinci 

hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Araştırmanın altıncı hipotezi “Gezi Parkı Eylemlerine sendika/örgüt/platformların sosyal medya 

hesaplarının çağrılarıyla katılım sıklığı demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde dahi, gruplar 

arası değişkenler (haksızlık algısı, sosyal değişim inancı ve öfke) ve grup-içi değişkenler (liderin grup 

birörnekliği, liderin kimlik ilerleticiliği ve liderin kimlik girişimciliği) tarafından anlamlı şekilde 

yordanacaktır” şeklindeydi. Analiz sonucuna göre, sendika/örgüt/platformların sosyal medya hesaplarının 

çağrılarıyla eylemlere katılmayı ilk aşamada modele sokulan demografik değişkenlerden cinsiyet (β = -

.11, t = -2.132, p < .05), yaş grubu (β = .11, t = 2.058, p < .05) ve eğitim düzeyi (β = .12, t = 2.069, p < 

.05) anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Demografik değişkenler kontrol edildiğinde gruplar arası 

değişkenlerden sosyal değişim inancı (β = .15, t = 2.707) ve hem demografik değişkenler hem de gruplar 

arası değişkenler kontrol edildiğinde grup içi değişkenlerden liderin kimlik ilerleticiliği (β = .23, t = 

3.485, p < .01) anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Analizler altıncı hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Araştırmanın yedinci hipotezi “Gezi Parkı Eylemlerine siyasi partilerin sosyal medya hesaplarının 

çağrılarıyla katılım sıklığı demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde dahi, gruplar arası 

değişkenler (haksızlık algısı, sosyal değişim inancı ve öfke) ve grup-içi değişkenler (liderin grup 

birörnekliği, liderin kimlik ilerleticiliği ve liderin kimlik girişimciliği) tarafından anlamlı şekilde 

yordanacaktır” şeklindeydi.  Analiz sonucuna göre, siyasi partilerin sosyal medya hesaplarının 
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çağrılarıyla eylemlere katılmayı ilk aşamada modele sokulan demografik değişkenlerden cinsiyet (β = -

.14, t = -2.583, p < .05) anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Demografik değişkenler kontrol edildiğinde 

gruplar arası değişkenlerden öfke (β = .13, t = 2.446, p < .05) ve hem demografik değişkenler hem de 

gruplar arası değişkenler kontrol edildiğinde grup içi değişkenlerden liderin kimlik ilerleticiliği (β = .14,  t 

= 2.073, p < .05) ve liderin grup birörnekliği (β = .15, t = 2.035, p < .05) anlamlı bir şekilde 

yordamaktadır. Analizler yedinci hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Araştırmanın sekizinci hipotezi “Gezi Parkı Eylemlerine ünlülerin (sanatçı, oyuncu, sporcu vs.) sosyal 

medya hesaplarının çağrılarıyla katılım sıklığı demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde dahi, 

gruplar arası değişkenler (haksızlık algısı, sosyal değişim inancı ve öfke) ve grup-içi değişkenler (liderin 

grup birörnekliği, liderin kimlik ilerleticiliği ve liderin kimlik girişimciliği) tarafından anlamlı şekilde 

yordanacaktır” şeklindeydi.Analiz sonucuna göre, katılımcıların, ünlülerin sosyal medya hesaplarının 

çağrılarıyla eylemlere katılma sıklığını ilk aşamada modele sokulan demografik değişkenlerden yaş grubu 

(β = -.14, t = -2.438, p < .05) anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Demografik değişkenler kontrol 

edildiğinde gruplar arası değişkenlerden öfke (β = .13, t = 2.497, p < .05) ve sosyal değişim inancı (β = 

.11, t = 2.028, p < .05) ünlülerin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla eylemlere katılma 

sıklığını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Hem demografik değişkenler hem de gruplar arası 

değişkenler kontrol edildiğinde ise bağımlı değişkeni, grup içi değişkenlerden liderin grup birörnekliği (β 

= .21, t = 2.965, p < .01)ve liderin kimlik girişimciliği (β = .20, t = 3.003, p < .01) anlamlı bir şekilde 

yordamaktadır. Analizler sekizinci hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Araştırmanın dokuzuncu hipotezi “Gezi Parkı Eylemlerine arkadaşların sosyal medya hesaplarından 

yapılan çağrılarla katılım sıklığı, demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde dahi, gruplar arası 

değişkenler (haksızlık algısı, sosyal değişim inancı ve öfke) tarafından anlamlı şekilde yordanacaktır. 

Ancak arkadaşlık ilişkileri kişiler arası düzeyde işleyen bir süreç olduğu için, grup-içi süreçlerle ilişkili 

olan lider özellikleri bakımından yordanmayacaktır” şeklindeydi. Analiz sonucuna göre, katılımcıların, 

arkadaşlarının sosyal medya hesaplarının çağrılarıyla eylemlere katılma sıklığını ilk aşamada modele 

sokulan demografik değişkenlerden hiç biri yordamazken, demografik değişkenler kontrol edildiğinde 

gruplar arası değişkenlerden öfke (β = .15, t = 2.797, p < .01) ve sosyal değişim inancı (β = .11, t = 1.975, 

p < .05) anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Hem demografik değişkenler hem de gruplar arası değişkenler 

kontrol edildiğinde ise, grup içi değişkenlerden liderin kimlik ilerleticiliği (β = .14, t = 2.018, p < .05) 

anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Analizler hipotezimizde belirttiğimiz gibi katılımcıların arkadaşlarının 

sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla Gezi Parkı eylemlerine katılma sıklıklarını gruplar arası 

değişkenlerin yordadığını gösterse de hipotezde belirttiğimizin aksine grup içi değişkenler de arkadaşların 

sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla Gezi Parkı eylemlerine katılma sıklığını yordamaktadır. 
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Tablo 1. Değişkenlerin Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Korelasyon Katsayıları 
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Tartışma 

Kolektif eylemlere katılımda sosyal medyanın da etkisiyle birlikte lider etkililiği değerlendirmeleri 

farklı denklemler ortaya koymaktadır. Farklı kanalların çağrılarıyla Gezi Parkı eylemlerine katılma kararı 

veren grupların kendilerine özgü bir takım katılma pratikleri olduğu söylenebilir. Örneğin arkadaşlarının 

çağrılarıyla veya sosyal medyada arkadaşlarının hesaplarının çağrılarıyla Gezi Parkı eylemlerine katılma 

kararı veren katılımcılara baktığımızda değerlendirdikleri lider özelliklerinin diğer gruplara oranla çok 

fazla rol oynadığını söylemek zor olacaktır. Arkadaş gruplarının çağrılarıyla eyleme katılan katılımcılar 

için temel motivasyon sağlayıcı hissettikleri öfke duyguları ve haksızlık algıları olduğu görülmektedir. Bu 

da Gezi Parkı Eylemlerinin kendine has dinamikleri düşünüldüğünce oldukça akla yatkın görünmektedir. 

Gezi Parkı Eylemleri süresince farklı kanallar ile örgütlü bir biçimde eyleme katılanlar kadar yalnızca 

Gezi Parkı Eylemleri öncesinde yaşanan siyasal süreçle veya Gezi Parkı Eylemlerinin ilk günlerindeki 

polis müdahalelerini duyarak ve sosyal medya vasıtasıyla bu görüntü ve haberlere erişerek öfkelenen 

örgütsüz önemli bir grubun da Gezi Parkı Eylemlerine katıldığı bilinmektedir. Bu grupların çoğunluğunu 

oldukça genç ve hayatlarının ilk sokak eylemine katılan bir grubun oluşturması dikkate değerdir. Ayrıca 

arkadaşlık ilişkisinin kişilerarası bir ilişki olması itibariyle, grup düzeyinde işleyen lider özelliklerinin 

yordayıcı olmaması, analiz düzeyinin farklı olmasından ötürü beklenen bir sonuçtur.  

Gezi Parkı eylemlerinin farklı bir grubunu oluşturan görece örgütlü grupların katılım pratiklerine 

baktığımızda ise liderlik özelliklerinin oldukça önemli bir yordayıcı olduğu göze çarpmaktadır. Sendika, 

örgüt, platform, siyasi parti çağrılarıyla veya bu oluşumların sosyal medya hesaplarının çağrılarıyla 

eyleme katılım gösteren gruplara baktığımızda özellikle sosyal değişim inancının ve liderin kimlik 

ilerleticiliği algısının yüksek bir biçimde katılımı yordadığı görülmektedir. Bu kayda değer bilgi ile 

birlikte örgütlü grupların Gezi Parkı eylemlerine katılımdaki temel motivasyonun öfke veya haksızlık 

algısı gibi duygusal motivasyonlardan çok, sosyal değişim ve grup faydasını gözeten araçsal bir 

motivasyon olduğu sonucuna varılabilir. Bu sebeple de lider özelliklerine göre bir karşılaştırma 

yapıldığında örgütlü katılımcıların eylemlere katılımını daha çok liderin grubun faydasını ne kadar 

gözettiği veya grubu ne kadar ileri taşıyabileceğini yansıtan kimlik ilerleticiliği boyutu yordarken, diğer 

katılımcıların eylemlere katılımını liderliğin daha duygusal değerlendirmelerini yansıtan liderin grup 

birörnekliği ve kimlik girişimciliği yordamaktadır.  
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Öz 

Cinsiyet kalıpyargıları cinsiyetlerin özellikleriyle ilgili yüklemelerdir. Bazı özellikler kadın ile daha çok ilintili 
görülürken diğer özellikler erkek ile daha fazla ilişkili algılanmaktadır. Sosyal Psikoloji’nin en önemli konularından 
biri olmasına rağmen cinsiyet kalıpyargıları konusunda Türkiye’de çalışma sayısı sınırlıdır. Özellikle evli-bekar 
erkek ve kadınlarla ilgili kalıpyargıların farklılıklarını ele alan çalışmaya da rastlanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı 
Türkiye’de evlilik öncesi ve evlilik sonrası kadın ve erkeklere dair kalıpyargıların değişip değişmediğini bağlamsal 
olarak gösterebilmektir. Araştırma kapsamında 279 (78 erkek, 128 kadın ve 78 cinsiyet belirtmemiş) ODTÜ lisans 
öğrencisinin evli ve bekar kadın ve erkeklerle ilgili dört kategorideki kalıpyargıları toplanmıştır. Elde edilen sıfarlar 
MAXQDA programı kullanılarak tematik analize ve sıklık analizine tabi tutulmuştur. Katılımcılardan belirtilen dört 
kategori çerçevesinde alınan kalıpyargılar, kendi içlerinde de temalara ayrılmıştır. Erkeklere dair kalıpyargılar bekar 
ve evli olarak ayırıp incelendiğinde bekar erkeklerin sosyal (aktif, hareketli, eğlenceli, delidolu), bireysel (negatif: 
sapık, tacizci, sorumsuz, vurdumduymaz/ pozitif: cesur, mert, yürekli), dış görünüş (çekici, bakımlı, güçlü) ve 
rahatlık (çapkın, hovarda, özgür) temaları; evli erkeklerin ise aile (sorumluluk sahibi, baba, aile reisi), iktidar 
(baskıcı, dominant, otoriter, sert, özgür), ilişkisel (fedakar, sadık, güvenilir) ve bireysel özellikler (olgun/oturaklı, 
çalışkan, kendine güvenen) ile dış görünüş (salmış, göbekli, bıyıklı) temaları etrafında tanımlandığı görülmüştür. 
Kadına dair kalıpyargılarda ise bekar kadın kırılgan (utangaç, kırılgan, hanım hanımcık, masum), baskılanan/bağımlı 
(baskı gören/ezilen/baskılanmış), sosyal (flörtöz, eğlenceli) ve bireysel özellikler (özgürlüğüne düşkün, çalışkan) ile 
dış görünüş (genç, güzel, bakımlı, süslü) temalarıyla tanımlanırken; evli kadınlar için ilişkisel (fedakar, cefakar, 
sadık/vefakar), eve dair (anne, anaç, ev hanımı, ailesine bağlı), baskılanmış (itaat eden, kocasına bağımlı), dış 
görünüş (kısa boylu, yıpranmış, şişman, bakımsız), elinden iş gelen (çalışkan, sorumluluk sahibi) ve kişisel özellikler 
(olgun/oturaklı, pasif) temaları ön plana çıkmıştır. Bulgular 18-25 yaş aralığındaki gençlerin evlilikle değişen 
algılarını yansıtmaktadır. Bu kalıpyargılar tanımlayıcı olmakla beraber öngörücü olarak da işlev görerek gençlerin 
farklı kadın ve erkek gruplarını aynı çatı altında eritebileceğine, davranış ve beklentilerini bu kalıpyargılara göre 
şekillendirebileceğine işaret etmektedir. Bu sebeple bu çalışma toplumsal cinsiyet eşitliği adına değişim için hangi 
kalıpyargılara odaklanmak gerektiği konusunda faydalı olacaktır. 
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Günümüz Türkiye’sinde Cinsiyet Kalıpyargıları: Kadın Kimdir? Erkek Kimdir? 

Bireyler etraflarını gözlemlerken gördükleri grup davranışlarını sosyal kalıpyargıları olarak öğrenirler. 

Bu kalıpyargılar onların diğer gruplara ilişkin tutum ve davranışlarını etkiler. Cinsiyet kalıpyargıları 

açısından bakıldığında, örneğin, devamlı olarak çocuklarıyla ve ev işleri ile ilgilenen bir kadını gören 

birey bu davranışların kadınlar için tipik olduğunu düşünebilir. Hatta bunları kadınların uymak zorunda 

olduğu davranışlar olarak algılayabilir (Eagly ve Steffen, 1984). Farklı yollarla öğrenilse bile var olan 

kalıpyargılar bireylerin birçok konudaki tutum ve davranışlarını etkileyebilecek güçtedir (Burgess ve 

Borgida, 1999; Eagly ve Mladinic, 1989) çünkü cinsiyet kalıpyargıları kadın ve erkeklere ilişkin 

tutumların bilişsel unsurlarıdır (Eagly ve Mladinic, 1989). Sosyal Psikoloji’nin en önemli konularından 

biri olmasına rağmen cinsiyet kalıpyargıları konusunda Türkiye’de çalışma sayısı sınırlıdır. Ayrıca, 

Türkiye toplumunda evlilik hem erkek hem de kadınlarla ilgili kalıpyargılar için önemli bir geçiş noktası 

olabilmektedir. Türkiye için bu kadar keskin bir ayrım söz konusu iken (örn., kız-kadın ayrımı), evli ve 

bekar erkek ve kadınlarla ilgili kalıpyargıların farklılıklarını ele alan çalışma bulunmamaktadır. Bu 

sebeple çalışmanın amacı Türkiye’de evlilik öncesi ve evlilik sonrası aynı cinsiyet içinde kalıpyargıların 

değişip değişmediğini bağlamsal olarak gözler önüne sermektir. 

 Cinsiyet kalıpyargıları cinsiyetlerin özellikleriyle ilgili yüklemelerdir. Bazı özellikler kadın ile 

daha çok ilintili görülürken diğer özellikler erkek ile daha fazla ilintili algılanmaktadır (Broverman, 

Vogel, Broverman, Clarkson ve Rosenkrantz, 1972; Spence ve Helmreich, 1978; Williams ve Benetts, 

1975). Araştırmacılar, ayrıca, cinsiyet kalıpyargılarının belirli boyutlarda ele alınabileceğini 

belirtmişlerdir. Bunlar kişilik özellikleri (örn., bağımsız, yarışmacı, sıcak, duygusal), rol davranışları 

(cinsiyet rolleri; örn., ekonomik sağlayıcı, çocuk bakma, yemek yapma), fiziksel görünüş ve özellikler 

(kaslı, göbekli, kalın sesli) ve iş rolleri (öğretmen, doktor, itfayeci, polis) şeklindedir (Ashmore ve Del 

Boca, 1979; Deaux, 1984; Deaux ve Lewis, 1984).  

Kalıpyargıların, özellikle de cinsiyet kalıpyargılarının, iki öge çerçevesinde ele alınabileceği de 

önerilmiştir. Bunlar kalıpyargıların tanımlayıcı (descriptive) ögesi ve öngörücü (öngören ya da emredici; 

prescriptive) ögesidir. Kalıpyargıların tanımlayıcı ögesi kadın veya erkeğin olduğu düşünülen şeyler ile 

ilgili iken kalıpyargıların öngürücü öğesi kadının ve erkeğin olması gerektiği düşünülen şeyler ile ilgilidir 

(Burgess ve Borgida, 1999; Eagly, 1987; Fiske ve Stevens, 1993; Spence ve Helmreich, 1978; Terborg, 

1977). Diğer bir deyişle, bu iki öge kadın ve erkeğin “kim olduğu” ve “kim olması gerektiği” ayrımını 

içermektedirler. Tanımlayıcı kalıpyargılar bilişsel işleve sahiptir. Erkek ve kadınlar hakkındaki bilgilerin 

organize edilmesini sağlar ve bu bilgilerin yapısını sunar. Kalıpyargıların öngörücü ögesi genellikle 

kişiler arası ilişkiler içeren rollerle bağlantılıdır (Fiske ve Ruscher, 1993). Bu kalıpyargılar ise 

motivasyonel içeriğe sahiptir. Toplumda var olan yapının desteklenmesi ve devam ettirilmesi işlevi ile 
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kadın ve erkeklere ilişkin öngörülen kalıpyargıları içermektedir. Kısacası öngörücü kalıpyargılar kişiler 

arası ilişkiler hakkında ideolojik motivasyona sahiptir.   

 Kalıpyargıların tanımlayıcı ve öngörücü ögelerine odaklanmak kalıpyargı, önyargı ve ayrımcılık 

arasındaki ilişkiyi etkileyebilir. Araştırmacılar birbirlerini etkileyen üç önemli sosyal psikolojik kavram 

olan kalıpyargılar, önyargı ve ayrımcılık konuları açısından kalıpyargıların farklı ögelerine odaklanmanın 

farklı sonuçlar doğuracağını öne sürmüşlerdir (Burgess ve Borgida, 1999). Örneğin, kadına ilişkin 

kalıpyargıların tanımlayıcı ögesi iş ortamında ayrımcılığa neden olabilir çünkü belirli bir işin gerektirdiği 

düşünülen özelliğin kadınlarda olmadığı düşünülmektedir. Kadınların kendi cinsiyet kalıpyargılarına 

uygun davrandığı durumlarda sahip olduğu kadınsı özellik onların erkeksi olduğu düşünülen işlere 

alınması için yeterli görülmemektedir. Buna karşın, kadına ilişkin kalıpyargıların öngörücü ögesinin 

ayrımcılığa neden olması kadının kendi cinsiyeti için öngörülen kalıpyargıları çiğnemesi ya da bu 

kalıpyargılara uygun davranmaması sonucu oluşur çünkü öngörücü kalıpyargılar toplumsal cinsiyet 

gruplarının ne yapması gerektiğini söylemenin yanında ne yapmamaları gerektiğini de belirtir. 

Tanımlayıcı kalıpyargılar özellikle kadınlar için yeni olanaklar ve fırsatların yaratılmasına engel olurken, 

öngörücü kalıpyargılar ise kadın ve erkeklere dair “olması gereken” durum ve biçimler dışına çıkıldığında 

onları cezalandırmaya daha fazla hizmet etmektedir.  

Ayrıca, bazı araştırmacılar cinsiyet kalıpyargılarının öngürücü ögesinin önyargı ve ayrımcılık 

üzerinde daha güçlü ve belirleyici olduğunu önermektedirler (Fiske ve Stevens, 1993; Terborg, 1977). 

Çelişik duygulu cinsiyetçilik kuramında (Glick ve ark., 2000; Türkçe kaynak için Sakallı-Uğurlu, 

2002’ya bakılabilir) geleneksel eş ve analık rollerini yerine getiren kadınların yüceltildiği ancak kariyer 

kadınları ve feminist kadınlar gibi geleneksel rollere uymayan kadınların hor görülüp düşmanca 

cinsiyetçiliğe maruz kaldıkları önerilmiştir. Bu kuram ve bulguları cinsiyet kalıpyargılarının öngörücü 

ögesi ile doğrudan ilintili gözükmektedir. Kadınların başarılı olmasının onlar için bazı bedelleri olacağını 

gösteren çalışmalar da (Heilman, Wallen, Fuchs ve Tamkins, 2004), başarının ve kadınlara biçilen 

“erkeklere ait alanlara girmeme” öngörücü kalıpyargısının buna uymayan kadınları farklı şekillerde 

cezalandırdığını ortaya koymaktadır. Başarılı kadınlar toplumun öngörücü kalıpyargılarına aykırı 

görüldüğünden, kendisine biçilen toplumsal özelliklere uymamanın (öngörücü) yanı sıra, başkalarıyla 

olan ilişkilerinde de daha düşmanca ve soğuk (açıklayıcı) olarak algılanarak bumerang etkisi yaratırlar. 

Kadınlara yönelik önyargı, öngörücü kalıpyargılardan dolayı açığa çıkarak tanımlayıcı kalıpyargıları da 

etkilemektedir ve bu etki kadınlar için bir cezalandırma niteliğini de taşıyabilir (Heilman ve ark., 2004). 

Bununla birlikte, araştırmalar kadınların başarılı olmasının ancak ve ancak kendi kalıpyargısal iş 

alanlarında iseler sevilip kabul edildiğini, erkeksi görülen işlerde başarılı olan kadınların ise daha olumuz 

değerlendirildiğini göstermektedir. Ancak aynı etki kendi kalıpyargılarına uymayan erkekler için geçerli 
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bulunmamıştır. Bu negatif etkiler kadınların toplumsal (communal) tarafları (annelik gibi) 

vurgulandığında ise azalma göstermektedir (Heilman ve Okimoto, 2007). 

Kalıpyargılar kişisel veya kültürel olarak iki farklı gruba ayrılabilmektedir (Ashmore ve Del Boca, 

1979; Tajfel, 1981). Kişisel deneyimler sonucu diğer grubun üyeleri hakkında oluşturulan bireysel 

inanışlara kişisel kalıpyargı denilmektedir. Buna karşın, bir grubun özellikleri hakkında tüm kültür 

tarafından paylaşılan inanışlar kültürel kalıpyargılar olarak tanımlanmaktadır. Bireyler bireysel 

deneyimleri sonucunda kişisel kalıpyargılar geliştirebilecekleri gibi toplumda var olan kültürel 

kalıpyargıları da kabul edip, benimseyebililirler. Örneğin kadınların anaç olduğu kültürel kalıpyargıların 

repertuarında olabilirken, bireyin deneyimleri sonucu kadınları düzenbaz olarak tanımlaması kişisel 

kalıpyargıdır. Sosyal psikologlar kültürel kalıpyargıların toplumda birçok soruna sebep olabileceğini öne 

sürmektedirler. Örneğin kadınların matematiği beceremediği kalıpyargısı kadınların bu alana 

yönlendirilmesini engelleyebilmektedir (Stangor ve Schaller, 1996). 

Kalıpyargılar olumsuz ve olumlu olarak da değerlendirilebilir. Çalışkanlık kalıpyargısı olumlu iken, 

saldırganlık olumsuz bir kalıpyargıdır. Araştırmacılar bazı olumlu kalıpyargıların bile grupların kimlikleri 

ve davranışları açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini önermişlerdir (Wilson, 1996). Olumlu 

kalıpyargıların çoğunun içten bir övgü taşımadığı, genellikle üstü örtük bir şekilde önyargı barındırdığı 

belirtilmiştir. Olumlu kalıpyargıların belirli gruptaki kişilerin davranışlarını sınırlayabilecek özelliklere 

sahip olabilmektedir. Örneğin, “Siyahiler iyi sporculardır” kalıpyargısı siyahilerin kendilerini bu yöne 

yönlendirmeye çalışması ile sonuçlanabilir. Kendini gerçekleştiren kehanet sonucunda diğerlerinden 

gelen beklentilere göre davranarak siyahiler bu kalıpyargılara uygun davranışlar sergilemeye çalışarak 

beklentileri doğrulayabilirler (Wilson, 1996). 

Cinsiyet kalıpyargıları konusunda yapılan yurt dışındaki çalışmalarda katılımcılar erkekleri atılgan, 

korkusuz, akılcı, güvenli, bağımsız, soğukkanlı, ihtiraslı, güçlü, katı, saldırgan ve aktif olarak 

tanımlarken, kadınları sevecen, duygusal, hassas, içgüdüsel, bağımlı, şefkatli, boyun eğen, mütevazi, 

narin ve pasif olarak tanımlamıştır (Ellis ve Bentler, 1973; Spence ve ark., 1975). Ayrıca, kadınların 

toplumsal (communal) erkeklerin ise bireysel (agency) özellikleri olduğu belirtilmektedir (Bem, 1974; 

Spence ve Helmrich, 1978). Toplumsal olma çerçevesinde kadınlar kendi dışındaki kişilerle ilgilenme, 

diğerleri ile bağlantılı olma ve kendini diğerlerine ifade edebilme ile ilişkilendirilirken bireysel olma 

çerçevesinde erkekler kendini kabul ettirme, kendini geliştirme, kendinden emin olma ve başarı odaklı 

olma gibi özelliklerle ilişkilendirilmektedir (Deaux ve Kite, 1993). Bunun nedeni ise kadınların daha çok 

düşük statüde algılanması ve hiyerarşik olarak erkeklerden düşük konumda olması olarak ele alınmıştır. 

Örneğin, kadınlar genellikle ev işleriyle ilişkili olarak algılanmaktadır. Cinsiyet kalıpyargılarının ortaya 

çıkması da kadın ve erkeklerin bu açılardan farklı algılanmasıyla ilgilidir (Eagly ve Steffen, 1984). Eagly 
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ve Wood’a (1982) göre statü farklılıkları ile ilintili olarak ortaya çıkan kalıpyargısal tutumlar kadınların 

düşük pozisyonlarda çalışması, erkeklere göre daha düşük konumda görülmesinin sonucudur ve bu 

nedenle kadınların daha bağımlı ve etkilenen olarak algılanmasına yol açmaktadır.   

Türkiye’deki yazın incelendiğinde bazı tez çalışmalarının cinsiyet rolleri ve kalıpyargılar konusunu 

ele aldığı görülmektedir. Örneğin, Kandiyoti (1982), doçentlik tezi kapsamında Cinsiyet Rolleri 

Kalıpyargıları Ölçeği’ni geliştirmiştir. Bu ölçekte 22 sıfat (şefkatli olmak, duygusalllık, boyun eğmek, 

sadakat, fedakarlık, aileye yönelik olmak, sıcak insan olmak, konuşkanlık, bağımsız olmak, sertlik, 

etrafına hükmetme, üstünlük duygusu, saldırganlık, soğukkanlılık, atılganlık, katılık, kendine güvenmek, 

hırslı olmak, gerçekçilik ve geniş ilgileri olmak) bulunmaktadır. Bu sıfatlar incelendiğinde ölçeğin kişilik 

özelliklerini (örn., şefkatli olmak, duygusallık, sadakat, fedakar vs) ağırlıklı olarak içerdiği ancak rol 

davranışları (örn., aileye yönelik olmak) ve fiziksel özelliklere pek değinmediği görülmektedir. Oysaki 

daha önce belirtildiği gibi bazı yurt dışı çalışmalarında erkek ve kadınlara ait kalıpyargılar kişilik özelliği 

yanı sıra rol davranışları ve fiziksel özellikler gibi alt boyutları da kapsamaktadır (Deaux ve Lewis, 

1983).  

Türkiye’de toplumun genel olarak “kadın” ve “erkek” kavramlarını nasıl tanımladıkları hali hazırda 

var olan kalıpyargıların değerlendirilmesi şeklinde çalışılmakta ancak kişilerin sahip oldukları 

kalıpyargılardaki değişimi görmek adına serbest cevap verme yöntemiyle (free response) 

çalışılmamaktadır. Bu sebeple bu çalışma katılımcıların zihnindeki kalıpyargıları açık ve serbest biçimde 

alarak hem bu kalıpyargılar arasındaki geçişkenliğe dikkat çekmeyi hem de genel-geçer kalıpyargılarla 

olan paralelliğini görmeyi amaçlamaktadır. Yöntemsel farklılığa ek olarak bu çalışma, Türkiye 

toplumunda evlilikle değiştiği bilinen bekar (kız)- evli kadın ve bekar-evli erkek gruplarına ilişkin 

kalıpyargıların özellikle ele alınacak olması açısından da Türkiye’deki alan yazına katkıda bulunacaktır. 

Bu araştırmanın amacı kadınlar ve erkekler “bekar-evli” olarak ayrıldığında oluşan dört grubun (bekar 

kadın (kız), evli kadın, bekar erkek ve evli erkek) katılımcılar tarafından nasıl tanımlandıklarına 

odaklanmaktır. Kız-kadın ayrımı Türkiye toplumunda evlilik ile değişen tanımlamaları içerdiğinden ve 

söylemsel olarak cinsiyet eşitsizliğini beslediğinden makale içeriğinde bekar erkek ve evli erkek 

kavramları tercih edilmiştir. 

Yöntem 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın örneklemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) lisans öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Araştırmada yaşları 18 ile 25 yaş arasında değişen 78 erkek, 128 kadın ve 78 cinsiyet 

belirtmemiş katılımcı olmak üzere toplamda 279 katılımcı bulunmaktadır. Araştırma verileri 2006-2007 
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ve 2012-2016 yılları arasında ODTÜ Psikoloji bölümünden hem alan içi hem de alan dışı ders alan 

öğrencilere cinsiyet kalıpyargıları sorularak elde edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında katılımcılara “Evli kadın, bekar kadın, evli erkek ve bekar erkek kategorilerini 

düşününce aklınıza gelenleri lütfen sıralayınız”  şeklinde bir yönerge verilmiş ve katılımcılar da bu 

yönerge doğrultusunda akıllarına ilk gelen sıfatları, kavramları ve örnekleri bir kağıda yazarak 

sıralamışlardır.   

İşlem 

Elde edilen nitel veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra MAXQDA 12 isimli nitel analiz 

programında içerik analizine (tematik analiz) tabi tutulmuş, belirtilen dört tema çerçevesinde farklı 

temalara ayrılarak incelenmiştir. Buna ek olarak, evli kadın, bekâr kadın, evli erkek ve bekar erkek 

kategorileri ayrıca sıklık analizine tabi tutulmuş ve bu dört kategoriyi tanımlamak için en sık kullanılan 

sıfatlar belirlenmiştir (bkz. Tablo 1). 

Bulgular 

Katılımcılardan belirtilen dört kategori çerçevesinde alınan kalıpyargılar, kendi içlerinde de temalara 

ayrılmıştır. İlk olarak “bekar erkek”ler dış görünüş, kişilik özellikleri, sosyal özellikler ve ilişkisel 

temaları etrafında tanımlanmıştır. Dış görünüş temasına bakıldığında bekar erkeklerin ağırlıklı olarak 

çekici, bakımlı ve güçlü görüldüğü ön plana çıkmıştır. Kişilik özelliklerine bakıldığında ise bekar erkekler 

bir taraftan cesur, kendine güvenen, çalışkan gibi olumlu özelliklerle tanımlanırken, diğer taraftan da 

sapık, tacizci, sorumsuz gibi olumsuz ve rahatsız edici özellikler ile tarif edilmiştir. Sosyal özellikler 

bağlamında özellikle baskın bir şekilde aktif, hareketli ve eğlenceli olarak tanımlanan bekar erkekler diğer 

yandan da sosyal ilişkilerde vurdumduymaz, yalancı ve ikiyüzlü olarak tanımlanmıştır. İlişkisel 

özelliklerine bakıldığında ise özellikle çapkın ve hovarda olarak tanımlandıkları görülürken iktidar teması 

altında da özellikle rahat,  özgür, güç sahibi ve öfkeli olarak tanımlanmışlardır. Özellikle erkeklerin daha 

otoriter, her alanda özgür ve öfkeli olabilme özellikleri toplumsal cinsiyet sistemi içerisindeki iktidarın 

hem sebep hem sonuçları olarak görüldüğünden böyle bir tema altında toplanması tercih edilmiştir. 

Evli erkeklerin de benzer kategoriler altında tanımlandığı ancak bu kategorilerin içeriğinin kesin bir 

biçimde değiştiği görülmektedir. Evli erkekler de dış görünüş, kişisel özellikler, ilişkisel/sosyal özellikler, 

aile ve iktidar temaları altında tanımlanmıştır. Bekar erkeklere kıyasla evli erkekler “dış görünüş” olarak 

göbekli ve bıyıklı erkekler olarak tanımlanmıştır. Kişisel özellikler teması altında ise olgun oturaklı, 

çalışkan ve kibar gibi olumlu özelliklerin yanı sıra gergin ve bıkmış sıfatlarıyla tanımlanmıştır. 
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Sosyal/ilişkisel özellikleri kategorisinde ise fedakar, sadık, güvenilir ve duyarlı sıfatları ön plana 

çıkmıştır. Bekar erkeklerden farklı olarak evli erkeklerin ağırlıklı bir şekilde aile teması üzerinden 

sorumluluk sahibi, baba, aile reisi, ve statü sahibi olarak tanımlandığı görülmüştür. İktidar teması altında 

ise bekar erkeklere benzer olarak yine otoriter/baskın ve sert/agresif olarak tanımlanmışlardır ancak bekar 

erkeklere kıyasla otoriter/baskın özelliği evli erkekler için daha sık ifade edilmiştir.  

Kadınlara dair kalıpyargılarda ise bekar kadınlar ve evli kadınlar  aynı temalar altında tanımlansa da 

temaların içeriği gözle görünür şekilde değişmektedir. Hem bekar hem evli kadınlar dış görünüş, 

baskılanan/bağımlı, kişilik özellikleri ve sosyal/ilişkisel özellikler temaları üzerinden tanımlanırken,  evli 

kadınlar bunlara ek olarak özellikle ilişkisel özellikler ve aile teması üzerinden tanımlanmıştır. Bekar 

kadınlar dış görünüş olarak güzel ve bakımlı olma özellikleri üzerinden tanımlanırken, erkekler tarafından 

baskılanan, başkalarına bağımlı, itaat eden ve bakire olma gibi atıflar ise baskılanan/bağımlı temasını 

oluşturmuştur. Kişilik özellikleri temasına bakıldığında bekar kadınların özellikle kırılgan, saf, hanım 

hanımcık olarak tanımlandığı, ancak aynı zamanda çalışkan ve özgür gibi özelliklerinin de sıklıkla 

söylendiği görülmüştür. Son olarak bekar kadınlar sıklıkla sosyal/ilişkisel özellikleri üzerinden daha 

eğlenceli, dışadönük, sosyalleşen kişiler olarak tanımlanmıştır.  

Evli kadınların ise dış görünüş olarak daha sıklıkla şişman, tombul, bakımsız, kısa boylu, yorgun ve 

yıpranmış olarak tarif edildiği güzel ve alımlı gibi sıfatların çok az  kullanıldığı görülmüştür. 

Baskılanan/bağımlı kategorisinde bekar kadınlarla benzer şekilde kendini kısıtlayan ve itaatkar olarak 

görülmüşlerdir. Evli kadınlar kişilik özelliği olarak mülayim, olgun-oturaklı, sevecen ve elinden her iş 

gelen/ hamarat gibi toplumsal olarak olumlu algılanan sıfatlarla tanımlanırken aynı zamanda pasif ve 

güçsüz olarak da tanımlanmışlardır. Özellikle ilişkisel özelliklerine bakıldığında katılımcıların evli 

kadınları bekar kadınlara kıyasla ilişkilerinde fedakar, cefakar, sadık, güvenilir ve uyumlu olarak 

gördükleri ve aile teması altında ise gözden kaçmayacak sıklıkta anne, anaç, ailesine bağlı ev kadını 

olarak tanımladıkları görülmüştür. 
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Tablo 1. Evli ve Bekar Kategorilerine Göre Kadın ve Erkek Kalıpyargılarının Sıklık Analizi 

Bekar Erkek Evli Erkek Bekar Kadın Evli Kadın 

Sıklık Özellik Sıklık Özellik Sıklık Özellik Sıklık Özellik 

71 Çapkın/hovarda 62 Sorumluluk 
sahibi 58 Utangaç/kırılgan/ 

hanımhanımcık/masum 96 Fedakar/cefakar 

48 Özgür 62 Baskıcı/dominant/ 
otoriter 50 Özgürlüğüne düşkün 66 Anne 

31 Rahat/serbest 46 Baba 39 Baskı gören/ 
ezilen/baskılanmış 59 Anaç 

28 Sorumsuz 41 Aile reisi 28 Çalışkan 54 Ev hanımı 

13 Sapık/ 
tacizci 37 Korumacı/ 

sahiplenen 28 Bakire/bekaret 54 Sadık 

15 Vurdumduymaz/ 
umursamaz 29 Rahat/özgür 25 Genç 54 Çalışkan 

13 Delikanlı/ 
delidolu 29 Çapkın/ 

gözü dışarıda 23 Evliliğe odaklı 36 Sorumluluk 
sahibi 

15 Eğlenceli 27 Agresif/asabi 20 Bakımlı/süslü 35 Kilolu/şişman/ 
balık etli 

13 Hareketli/ 
gezip tozan 25 Şişman/göbekli 21 Ev işlerine yardımcı/ 

ev kızı 31 Olgun/oturaklı 

11 Cesur/mert/yürekli 21 Güçlü 20 Aileye bağımlı 30 Özverili 

11 Güçlü 21 Olgun/ 
aklı başında 19 Sosyal 27 Kocasına 

bağlı/bağımlı 

11 Kendine güvenen 21 Çalışkan 18 Namuslu/edepli 27 Güçlü/iradeli 

11 Acemi/toy 21 Maço 17 Güzel 25 Duygusal 

10 Serseri/ 
işe yaramaz 17 Sert 16 Çocuk/küçük/toy 24 Baskılanmış 

10 Agresif/kavgacı 17 Ağlamayan 15 Duygusal   

Tartışma 

Araştırmanın bulguları 18-25 yaş aralığındaki gençlerin kadın ve erkeklere dair kalıpyargılarının yanı 

sıra özellikle evlilikle değişen algılarını da yansıtmaktadır. Kadın ve erkek kategorilerinin kendi içinde 

incelendiğinde dahi aynı başlıklar altında hem biçimsel hem de algısal olarak farklı tanımlanmaları 

aslında gençlerin zihinlerindeki evlilik kavramının kadınları ve erkekleri nasıl kolay dönüştürebileceğine 

dair de bir fotoğraf vermektedir. Ön plana çıkan bulgulara tekrar göz atacak olursak, bekar erkekler aktif, 

delidolu ve eğlenceli gibi sosyal/ilişkisel özelliklerle tanımlanırken evlilik ile beraber bu erkekler fedakar 

ve sadık erkeklere dönüşmektedir. Öte yandan erkekler bekar iken çekici ve bakımlı gibi özelliklerle ön 

plana çıkarken, evlilikte atılan bir imzayla göbekli, bıyıklı ve kendini salmış erkekler haline gelmektedir. 

Kişilik özelliği olarak sapık tacizci, sorumsuz, vurdumduymaz gibi olumsuz ve rahatsız edici özelliklerle 
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tanımlanırken evlenince olgun ve oturaklı aile babaları olarak algılanmaktadırlar. Bekar ve evli erkeklere 

dair algılar bu noktalarda değişirken, bir erkeğin otorite sahibi, özgür ve rahat olması katılımcıların 

algısında değişmemekte, aksine evlendikten sonra otoriter olma özelliğinin sıklığı biraz daha artmaktadır. 

Bu algıda evlilikle beraber alması beklenen sorumluluk ve erkeğin edindiği toplumsal statünün rolü göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Kadınlara dair kalıpyargıların da benzer bir şekilde değiştiği görülmektedir. Bekarken güzel ve 

bakımlı görünen kadınlar evlenince birdenbire şişman, tombul ve bakımsız olarak algılanmakta, özgür ve 

güçlü kişilik özellikleriyle tanımlanan bekar kadınlar fedakar, sadık ve uyumlu annelere dönüşmektedir. 

Erkeklere dair değişmeyen tema iktidar ile ilgili olan tema iken, kadınlara dair değişmeyen algılardan biri 

de tam olarak kadınların iktidarı nasıl yaşadığıdır. Bekar kadınlar da evli kadınlar da itaatkar, baskılanan, 

bağımlı olarak algılanmakta, bu baskılanma hali bir tarafta kadının anne babasıyla olan ilişkisinde 

yaşanırken diğer tarafta ise eşiyle olan ilişkisinde yaşanmaktadır. 

Gündelik hayatımızda gözümüze dahi çarpmayan ve çoğu zaman karikatürlere ve şakalara malzeme 

olan bu özellikler aslında değişmeye oldukça dirençli cinsiyet kalıpyargılarıdır. Bu kalıpyargıların bir 

kısmı gerçeği yansıtan tanımlamalar da olabilir. Örneğin yaşlanmak, doğum yapmak, fazla çalıştığı için 

yıpranmak beraberinde değişikliği de getirebilecek olan aşamalardır. Türkiye’de kadınların ve erkeklerin 

evlilikle beraber bazı özelliklerinin farklılaştığı mesela evlenince hem kadın hem erkeklerin kilo aldığı 

bazı insanlar için gerçeği yansıtabilir. Toplumda evli veya bekar olmak farklı sosyal rol ve normlara 

uymayı beklentisini beraberinde getirebilir ve bu nedenle de evlendikten sonra insanlar hali hazırda 

toplumda kabul görmüş kalıplara girmekten dolayı kendini rahatsız hissetmeyebilir. Ancak  burada asıl 

önemli olan gerçekliğini kabul ettiğimiz kalıpyargıların kadın ve erkeklerin hayatlarını görünmez bir 

biçimde biçimlendirdiği ve bu şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğini olumsuz etkilemesidir. Eagly ve 

Steffen’ın (1984) da belirttiği gibi, kadınların ev işleriyle ilgili erkeklerin ise dışarı işleriyle ilgili 

olduğuna dair kalıpyargılar insanların toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair hiyerarşik bir algı oluşturmasına 

ve bu şekilde eşitsizlik döngüsüne katkıda bulunmaktadır. 

Cinsiyet kalıpuyargıları kadını ve erkeği tanımlayıcı işlev görmekte ama bazıları ise gizliden gizliye 

toplumsal rollere ve normlara uyulması gerektiğine dair varsayımlar içerebilmektedir. Örneğin, evlilik ile 

bu kadar keskin bir biçimde değişen bu kalıpyargılar evlendikten sonra bu kalıpyargılara uymayan 

insanlara karşı önyargılara da sebebiyet verebilir. Böyle olması durumunda ise toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine hem sebep hem sonuç olabilen bu kalıpyargıların değiştirilmesi ihtimali de azalabilir. Bu 

kalıpyargılar tanımlayıcı olmakla beraber öngörücü olarak da işlev görerek gençlerin farklı kadın ve 

erkek gruplarını aynı çatı altında eritebileceğine, davranış ve beklentilerini bu kalıpyargılara göre 
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şekillendirebileceğine de işaret etmektedir. Bu sebeple bu çalışma toplumsal cinsiyet eşitliği adına 

değişim için hangi kalıpyargılara odaklanmak gerektiği konusunda alanyazına katkıda bulunacaktır. 
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Ebeveyn Eğitim Seviyesinin ve Mesleki Statüsünün 
Bireylerin Çelişkili Duygulu Cinsiyetçilik ve Genel Muhafazakârlığıyla İlişkisi 

Cinsiyetçilik ve muhafazakârlık toplumlarda gruplar arası ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla bireyler 

tarafından benimsenen tutumlardır. Cinsiyetçilik, kadın ve erkeğe toplum içinde düşen rollerin neler 

olduğunu tanımlayan bir sistem olmakla beraber, düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik olarak iki alt 

boyuttan oluşmaktadır (Glick ve Fiske, 1996). Muhafazakârlık ise kişilerin bazı değer ve normları 

benimseyerek toplumda ve kendi içlerinde daha güvenli ve düzenli olmalarına yardım eden tutumlardan 

oluşur (Wilson, 1973). Bu tutumlar değişime direnmeyi ve hali hazırda var olan ve gelenekselleşmiş 

davranışları ve kurumları benimsemeyi içerir, böylece kişiler göreceli bir güvenlik algısı edinirler. 

Bu çalışma ise cinsiyetçilik ve muhafazakârlıkla ilgili olabilecek sosyal ve çevresel faktörleri anlamak 

amacıyla anne-babaların eğitim ve mesleki statülerini ele almıştır. Daha açık olmak gerekirse; düşmanca 

ve korumacı cinsiyetçilik ve muhafazakârlık ile anne-babaların eğitim seviyesi ve mesleki statüleri 

arasındaki ilişkiler cinsiyet bağlamında ayrı ayrı incelenmiştir. Önceki çalışmalar anne eğitim seviyesinin 

kız çocuklarının korumacı cinsiyetçilik (Montañés ve ark., 2012) ve düşmanca cinsiyetçilik 

(Garaigordobil ve Aliri, 2012)  puanlarıyla negatif ilişkide olduğunu ancak ebeveynlerin eğitim 

seviyesinin kız veya erkek çocukların muhafazakarlığıyla ilişkili olmadığını (Barni, Daniela, Michele, 

Alessio ve Sara, 2014) göstermektedir. Mevcut çalışma hem erkek hem de kız çocukların cinsiyetçilik ve 

muhafazakârlık puanlarının her iki ebeveynlerinden nasıl etkilendiğini Türkiye örnekleminde göstermeye 

çalışacaktır. Ayrıca muhafazakârlık ölçümünde Türkiye örnekleminde geliştirilen bir ölçek (Yıldırım, 

2007) kullanılarak daha iyi bir yüzeysel geçerlilik yakalanması hedeflenmektedir.  

Cinsiyetçilik çeşitli şekillerde tanımlanmıştır ve bu tanımlamalar hemen göze çarpmayan 

cinsiyetçilikten şiddetli bir şekilde fark edilen cinsiyetçiliğe kadar çeşitlenmektedir. Bunlara örnek 

vermek gerekirse, cinsiyetçilik kendini cinsiyet içeren şakalar, cinsiyetçi lakaplar, küfürler gibi ilk bakışta 

masummuş izlenimi veren durumlarda gösterebildiği gibi taciz ve farklı sosyal ortamlarda ayrımcılığa 

kadar sebebiyet verebilmektedir. Bu noktada cinsiyetçiliği tanımlamak yerinde olacaktır. 

Yazında cinsiyetçilik, klasik olarak kadınlara yönelik düşmanca tutumlar olarak tanımlanmakta ve 

basit bir antipati olarak değerlendirilmekteydi (Alport, 1954). Ancak, Glick ve Fiske (1996) bu 

tanımlamaya karşı çıkarak cinsiyetçiliğin sadece düşmanca tutumlar içermediğini aynı zamanda kadınlara 

yönelik sergilenen bazı pozitif tutumların da cinsiyetçilikle ilgili olabileceğini öne sürmüşlerdir. Buradan 

yola çıkarak Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik kuramını ortaya atan Glick ve Fiske (1996), cinsiyetçiliğin 

hem düşmanca hem de korumacı tutumları içeren boyutlarıyla çelişik bir yapısı olduğu savını ortaya 

atmışlardır. Cinsiyetçilik düşmanca tutumlar içerirken kolayca fark edilebilir ve sonuçları açıkça 

gözlenebilirken; benzer durum korumacı cinsiyetçilik için söylenemeyebilir. Ancak, psikoloji yazını her 
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iki tür cinsiyetçiliğin de olumsuz sonuçları olduğunu ortaya koymaktadır. Örnek vermek gerekirse, 

kadınların iş yaşamında maruz kaldıkları düşmanca ve korumacı cinsiyetçiliğin onların performansına 

etkisini inceleyen bir çalışmada, her iki tür cinsiyetçiliğin kadınların performansında olumsuz etkiye 

neden olduğu hatta korumacı cinsiyetçiliğin etkisinin düşmanca cinsiyetçiliğe göre daha fazla olduğu 

bulgusu elde edilmiştir (Dardenne, Dumont ve Bollier, 2007). Bu bulguya paralel bir bulgu da Jones ve 

ark. (2014) tarafından ortaya atılmaktadır. Bu çalışmanın bulguları da korumacı cinsiyetçiliğin kadınların 

öz-yeterliklerini olumsuz etkilediğini ve bunun sonucunda iş performanslarında düşüşe neden olduğunu 

göstermektedir.  Cinsiyetçiliğin olumsuz sonuçlarına odaklanan bir diğer çalışma ise son zamanlarda 

maruz kalınan ve uzun süreli maruz kalınan cinsiyetçiliğin kadınların iyi oluşları üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Çalışma bulguları, hem yakın zamanda hem de uzun süredir maruz kalınan cinsiyetçiliğin 

üniversite öğrencisi kadınlar üzerinde psikolojik stresi yordadığına işaret etmekle beraber cinsiyet 

ayrımcılığının olumsuz sonuçlarına dikkat çekmektedir (Hurst ve Beesley, 2013).  Görüldüğü üzere 

cinsiyetçilik olumsuz sonuçlar doğurmaktadır ve bu sonuçların bertaraf edilmesi elzemdir. Cinsiyetçiliğe 

katkı sağlayan faktörler ne kadar çok araştırılır ve ortaya çıkarılırsa; cinsiyetçilikle mücadele etmede o 

kadar çok ilerleme sağlanır. Bu nedenle de bu çalışmanın amaçlarından biri de cinsiyetçiliğe katkı 

sağlayabileceği öngörülen ebeveynlik penceresinden cinsiyetçiliğe bakmaktır. 

Muhafazakârlık ise her ne kadar tutucu ve değişime kapalı tutumlardan oluşsa da, alan yazında bir 

ideoloji olarak ele alınır. Bu ideoloji, tutumu, benimseyen kişilerin ölmekten büyük endişe duydukları, 

muğlaklığa toleranslarının olmadığı, yeni tecrübelere kapalı oldukları, düzene ihtiyaç duydukları ve düşük 

benlik saygısına sahip oldukları bulunmuştur (Jost, Glaser ve Kruglanski, 2003). Bu özellikleri nedeniyle 

muhafazakârlık sadece değişime direnmeyi değil, adaletsizliği onaylamayı da içermektedir. Eğer var olan 

sistemde bir adaletsizlik varsa muhafazakâr kişiler yine de sistemin değişmesini istemeyecektir. Böylece 

hem kendileri adaleti tesis etmek için bir çaba içine girmeyecekler hem de girmiş olanlara karşı da 

direneceklerdir. Bu nedenlerle muhafazakârlıkla ilgili sosyal etkileri anlamak çok önemlidir. 

Psikoloji yazını, ebeveynlerin sosyalleşmede önemli bir mekanizmayı teşkil ettiklerini söylemektedir 

(örn., Leaper, 2002; Leaper ve Friedman, 2006). Tenenbaum ve Leaper (2002) yaptıkları bir meta-analiz 

çalışmasında çocukların ebeveynleriyle cinsiyet rollerine dair ortak tutumları olduğunu bulmuşlardır. 

Yapılan başka bir çalışmada annelerin kız çocuklarına kendi cinsiyet rolleri tutumlarını aktardıkları; kızlar 

ve annelerinin cinsiyet rollerine dair tutumlarındaki yüksek olumlu ilişkisellikten anlaşılmaktadır (Kulik, 

2004). İlaveten, Hollandalı annelerin eğitim seviyelerinin dolaylı olarak ve pozitif bir şekilde kız 

çocuklarının cinsiyet rollerine dair tutumlarla ilişki olduğunu ortaya koyan bir çalışma bulunmaktadır (Ex 

ve Janssen, 1998). Bu bulgular ebeveynlerin, çocukların sahip oldukları sosyal kavramları 

şekillendirmede önemli bir rol oynadıklarının göstergesidir. Bu noktada akla gelen soru ebeveynlerin 
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bireysel özelliklerinin bu değer aktarımında nasıl bir etkisi olduğudur. Yapılan bu çalışmayla da buradan 

yola çıkılarak ebeveynlerle ilgili faktörlerden ebeveynlerin eğitim durumu ve mesleki statülerinin 

çocukların cinsiyetçilik tutumlarına dair nasıl bir etkisinin olduğu Türkiye örnekleminde gösterilmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Örneklem 

Çalışmaya çoğunluğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim gören 418 

öğrenci (NKadın = 229, NErkek = 189) katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 22.31 (SS = 3.30) 

değerindedir. 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgiler Formu. Katılımcılar demografik bilgilerinin bir kısmını (yaş, cinsiyet, bölüm, 

üniversitedeki dönem) çalışmanın ölçeklerini tamamlamadan önce, bir kısmını ise (anne ve baba eğitim 

seviyesi ve anne ve baba mesleki statüsü) ölçekleri doldurmayı tamamladıktan sonra belirtmişlerdir. 

Bunun nedeni katılımcıların özellikle bu çalışmada kullanılan anne ve baba eğitim seviyesi ve mesleki 

statüsünü belirtmelerinin diğer ölçekler üzerindeki olası etkisini azaltmaktır. 

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ÇDCÖ). Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilen ve 

Türkçeye uyarlaması Sakallı – Uğurlu (2002) tarafından yapılan ÇDCÖ, kadınlara yönelik cinsiyetçiliği 

ölçmektedir.  22 maddeye sahip olan ÇDCÖ, cinsiyetçi tutumları ölçen 2 boyuttan oluşmaktadır ve bu alt 

boyutlar düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilikten oluşmaktadır. Her iki alt boyut da 11 

maddeden oluşmakta ve 6’lı Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. Düşmanca cinsiyetçilik alt 

boyutunda kadınlara yönelik olumsuz tutumları içeren maddeler yer alırken; korumacı cinsiyetçilikte bu 

tutumların daha örtük bir şekilde ifade edildiği maddeler yer almaktadır. ÇDCÖ, güvenirliği oldukça 

yüksek bir ölçektir. İç tutarlılık katsayısı tüm ölçek için .83 ve .92 aralığında değişirken; alt boyutları için 

bu değerin .80 ve .90 (düşmanca cinsiyetçilik), .73 ve .85 (korumacı cinsiyetçilik) olduğu belirtilmektedir 

(Glick ve Fiske, 1996). Bu çalışmada ise tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .92, düşmanca cinsiyetçilik alt 

boyutu için .92 ve korumacı cinsiyetçilik alt boyutu için .86 olarak bulunmuştur. 

Genel Muhafazakârlık Ölçeği (GMÖ). Yıldırım (2007) tarafından geliştirilen bu ölçek bireylerin 

muhafazakâr tutumlarını ölçmek için kullanılmaktadır. Bahsedilen muhafazakâr tutumlar, tutucu değerleri 

ve değişime karşı direnci içermektedir. 13 maddeden oluşan ölçek, 5’li Likert tipi derecelendirmeye 

sahiptir. Ölçek iç tutarlılık katsayısı Yıldırım (2007) tarafından .71 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise 
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iç tutarlılık katsayısı .87 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan yüksek değerler, genel muhafazakârlık 

değerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

İşlem 

Çalışmanın katılımcıları ölçekleri internet üzerinden tamamlamışlardır. İlk olarak Onay Formu’nu 

okuyup onaylayan katılımcılar, daha sonra yaş, cinsiyet, bölüm ve üniversitedeki dönem ile ilgili 

demografik bilgileri içeren formu doldurmuşlardır. Daha sonra Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ve Genel 

Muhafazakârlık ölçekleri katılımcılara rastgele bir sırada verilirken, bu ölçeklerin maddeleri de rastgele 

sıralanmış olarak herbir katılımcıya gösterilmiştir. Ölçeklerin tamamlanmasının ardından katılımcılar 

anne ve babalarının eğitim seviyesi ve mesleki statülerini belirtmişler ve çalışmayı tamamlamışlardır. Son 

olarak katılımcılara çalışmanın gerçek amacını belirten katılım sonrası bilgi formu verilip teşekkür 

edilmiştir. 

Bulgular 

Korelasyon analizi bulgularına göre annenin eğitim seviyesi ile erkeklerin korumacı cinsiyetçilik (r = 

-.19, p < .05) ve genel muhafazakârlık (r = -.21, p < .01) değerleri arasında negatif bir ilişki olduğu, 

babanın mesleki statüsü ile erkeklerin korumacı cinsiyetçilik (r = .14, p = .054) ve genel muhafazakârlık 

(r = .17, p < .05) değerleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Kadınlar için ise annenin ve 

babanın eğitim seviyesi ile düşmanca (ranne = -.22, p < .001; rbaba = -.13, p = .052) ve korumacı (ranne = -

.19, p < .01) cinsiyetçilik ve genel muhafazakârlık (ranne = -.20, p < .01; rbaba= -.15, p < .05) değerleri 

arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. İlaveten, annenin ve babanın mesleki statüsü ile kadınların 

düşmanca (ranne = -.19, p < .01; rbaba= -.15, p < .05) ve korumacı cinsiyetçilik (ranne = -.16, p < .05) 

değerleri arasında negatif ilişki bulunmuştur. 

Tablo 1. Korelasyon Analizine Göre Kadın ve Erkek Katılımcıların Değişkenleri Arasındaki İlişkiler 

Değişken 
Genel  Muhafazakârlık Düşmanca Cinsiyetçilik Korumacı Cinsiyetçilik 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Anne Eğitim Seviyesi -.20** -.21** -.22** -.07 -.19** -.17 

Anne Mesleki Statü -.11 -.14 -.19** -.05 -.16* -.04 

Baba Eğitim Seviyesi -.15* -.02 -.13 .06 -.11 .00 

Baba Mesleki Statü -.07 .17* -.15* .11 -.06 .14 
*p < .05, **p < .01 
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Tartışma 

Çalışmanın bulguları cinsiyetçilik ve muhafazakârlığın anne-babanın eğitimi ve mesleki statüsüyle 

ilişkili olduğunu göstermektedir. Önceki çalışmalar korumacı cinsiyetçilikle kadınların kariyer hedefleri 

arasında olumsuz ilişkiler olduğunu göstermektedir (Moya, Exposito, ve Casado, 1999). Bu bağlamda, 

mesleki statüleri yüksek annelerin de düşük korumacı cinsiyetçilik puanlarına sahip olabileceği 

varsayılabilir. Sonrasında çocuklar annelerinin düşük korumacı cinsiyetçilik ile çevrelenmiş ebeveyn 

modellemesinden etkilenerek düşük korumacı cinsiyetçiliğe sahip olmuş olabilirler. Bu ilişkilerin 

incelenmesi de gelecek çalışmaların konusudur. 

Erkeklerin annelerinin artan eğitim seviyesi ile beraber azalan korumacı cinsiyetçilik değerleri, 

eğitimsel anlamda başarılı olan annelere sahip erkek çocukların kadınların daha az korunmaya ve 

kollanmaya ihtiyacı olduğunu fark etmesini sağladığından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü korumacı 

cinsiyetçilik kadınların erkeklerin korumasına ihtiyaç duyduğunu belirtirken, bu değerin düşüklüğü tam 

tersi bir olguyu belirtmektedir. Öte yandan, erkek katılımcılarda babanın artan statüsüyle beraber artan 

korumacı cinsiyetçilik değerleri aile içinde erkelerin yüksek statülü olmalarının normalleşmesine ve 

kadının alt statüsüyle beraber erkeğin korunmasına ihtiyaç duyduğunun erkeklere öğretilmesine neden 

olabilir. 

Bu çalışma önceki çalışmalardan farklı olarak muhafazakarlığı Schwartz’ın Portre Değerler 

Formu’nun Muhafazakarlık Ölçeği (Schwartz ve ark., 2001) ile değil Türkiye örneklemi üzerinde 

geliştirildiği için yüzeysel geçerliliği (face validity) daha yüksek olan Genel Muhafazakarlık Ölçeği’ni 

(Yıldırım, 2007) kullanarak ölçmüştür. Bu nedenle örneklemin kültüre bağlı gelişen muhafazakârlık 

değerlerinin daha iyi ölçüldüğü varsayılabilir. 

Çalışmada dikkat çeken bir diğer ilişki de sadece anne eğitim seviyesinin artmasının hem kadın hem 

de erkek katılımcılarda muhafazakârlıkla olumsuz ilişkide olmasıdır. Anne eğitim seviyesi haricindeki 

hiçbir sosyal demografik değişken, ne muhafazakârlık ne de cinsiyetçilik değerlerinde hem kadın hem de 

erkek katılımcıların puanlarıyla aynı anda ilişkili çıkmamıştır. 

Glick, Lameiras ve Castro’nun (2002) yapmış olduğu çalışma sonuçları eğitim seviyesi ile cinsiyetçi 

tutumlar arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Çalışmanın bulguları, eğitim seviyesi ile 

cinsiyetçiliğin iki türü olan düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik arasında ters yönde bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Benzer bir şekilde, Lipowska, Lipowski ve Pawlicka (2016) tarafından yapılan bir 

çalışma da kadınların eğitim seviyesi arttıkça cinsiyetçilik düzeyinin azaldığını ve bunun hem düşmanca 

hem de korumacı cinsiyetçilik türleri için geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Buradan yola çıkarak 

eğitim seviyesi arttan ebeveynlerin cinsiyetçilik tutumlarının azalacağını ve çocuklarına da bu aktarımı 
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yapacakları çıkarımı yapılabilir. Bu çalışmada da elde edilen anne eğitim seviyesinin artmasının 

kadınların cinsiyetçiliğini ve muhafazakârlığını azaltması ve erkeklerin de cinsiyetçiliğini azaltması 

bulgusu,  bugünün genç kadınları ve geleceğin anne adaylarının yüksek eğitim almalarının önünü 

açmanın gelecek neslin daha az cinsiyetçi ve muhafazakâr olmasını sağlayabileceğini göstermesi 

açısından çarpıcıdır. 

Mevcut çalışmanın sınırlılıklarından biri çalışma kapsamında ebeveynlerden veri toplanmamasıdır. 

Anne ve babaların cinsiyetçilik ve muhafazakârlık seviyelerine bakılmış olması daha kapsayıcı sonuçlar 

elde etmek ve yorumlar yapmak açısından önemli olurdu. Bu konuyla ilgili olarak gelecekte yapılacak 

çalışmaların ebeveynleri de içermesi önerilmektedir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı toplumsal cinsiyet rolleri olan kadınsılık ve erkeksilik yönelimlerinin, ceza durumlarında 
gösterilen kaçınma motivasyonu olarak bilinen Davranışsal İnhibisyon Sistemi (DİS) ve ödül durumlarında gösterilen 
yaklaşma motivasyonu olarak bilinen Davranışsal Aktivasyon Sistemi (DAS) ve iç (örn., açlık, ağrı gibi) ya da dış 
(örn., yüksek ses, parlak ışık gibi) kaynaklı uyaranları algılama, yorumlama ve tepki oluşturma süreçlerinde 
geliştirilen hassas duyusal işlemleme süreci olarak tanımlanan Duyusal İşlemleme Hassasiyeti (DİH) ile olan 
ilişkisini araştırmaktır. Geçmiş çalışmaların bulguları ışığında bu çalışmada erkeksiliğin DAS ile pozitif, DİS ve DİH 
ile negatif, kadınsılığın ise DAS ile negatif, DİS ve DİH ile pozitif ilişkili olması beklenmektedir. Çalışmaya katılan 
toplam 494 üniversite öğrencisi hazırlanan çevrimiçi ankette Bem Cinsiyet Rolü Enventari, DİS, DAS ve DİH 
Ölçeği’ni doldurmuşlardır. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre cinsiyetin etkileri kontrol edildikten sonra 
DİS ve DİH’i kadınsılığın pozitif, erkeksiliğin ise negatif yönde anlamlı olarak yordadığı, ancak her iki cinsiyet 
yöneliminin de DAS’i pozitif yönde yordadığı bulunmuştur. Bulgular DAS bakımından hem cinsiyet hem de 
toplumsal cinsiyet yönelimlerinin benzer dinamikler göstermesine karşın DİH ve DİS bakımından cinsiyet 
yöneliminin önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma bulgularının doğurguları geçmiş araştırmalar 
ve kültürel özellikler dikkate alınarak tartışılmıştır.  
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Cinsiyet Rolü Yönelimleri ve Çevresel Uyaran Hassasiyeti Özellikleri Arasındaki İlişki 

Bu çalışmanın temel amacı toplumsal cinsiyet rolleri olan kadınsılık ve erkeksilik yönelimleri ve 

çevresel uyaran hassasiyetini yansıtan kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışma 

kapsamında çevresel uyaran hassasiyetini temsil eden üç temel kişilik özellikleri seçilmiştir. Bunlar 

Gray’in (1981; 1991) pekiştireç duyarlığını açıklamak amacıyla biyopsikolojik kişilik kuramı kapsamında 

geliştirdiği “Davranışsal İnhibisyon Sistemi” (DİS-Behavioral Inhibiton System) ve “Davranışsal 

Aktivasyon Sistemi” (DAS-Behavioral Activation Sytem) ile Aron ve Aron (1997) tarafından iç (örn., 

açlık, ağrı gibi) ya da dış (örn., yüksek ses, parlak ışık gibi) kaynaklı uyaranları algılama, yorumlama ve 

tepki oluşturma süreçlerinde geliştirilen hassas duyusal işlemleme süreci olarak tanımlanan “Duyusal 

İşlemleme Hassasiyeti”dir (DİH-Sensory-Processing Sensitivity). Gray’in önerisine göre DİS, kişilerin 

ceza ve olumsuz durumlardan kaçınma motivasyonuna dayanırken, DAS ödüle yönelme ve yaklaşma 

motivasyonuna dayanır. Gray’e göre bireysel farklılık bakımından potansiyel olarak kaygı yaratan, 

sembolik olarak ceza ile ilişkili olabilecek durumlara aşırı duyarlık geliştirilmesi ve bu nedenle kronik 

olarak kaçınma eğilimi yüksek düzeyde DİS ile açıklanabilir. Diğer taraftan dikkati öncelikli olarak çekici 

uyarıcılara verme ve hedefe yönelme eğilimi yüksek düzeyde DAS ile açıklanmaktadır. Aron ve Aron 

(1997) tarafından geliştirilen ve anlamda yetişkin mizaç türü olarak kabul edilen DİH ise bireylerin çeşitli 

uyaranlara karşı göstermiş oldukları genetik temelli tepkisel ve duyarlı olma durumu olarak 

tanımlanmaktadır. DİS ve DİH, kaygı, korku, içedönüklük, duygusallık ve çevresel uyaranlara karşı 

kaçınma motivasyonu ile ilişkiliyken (Aron ve Aron, 1997; Smolewska, McCabe ve Woody, 2006), DAS 

hassasiyeti dürtüsellik, dışadönüklük, heyecan arama ve çevresel uyaranlara karşı yaklaşma motivasyonu 

ile ilişkilidir (Gray, 1990). Geçmiş çalışmalar DİS ve DAS’ın aslında DİH’in altında yatan mekanizmaları 

anlamada temel süreçler olduğunu göstermiştir (Smolewska ve ark., 2006). Bu anlamda DİS, DAS ve 

DİH bireylerin çevresel uyaran duyarlılığını temsil eden nöropsikolojik temelli kişilik özellikleri olarak 

kabul edilmektedir.  

Bu çalışmada DİS, DAS ve DİH kişilik özeliklerinin seçilmesinin öncelikli sebebi geçmiş 

çalışmalarda belirgin bir cinsiyet etkisinin bulunması ve kadın ve erkeklerin bu kişilik özellikleri 

bakımından anlamlı olarak farklılık göstermeleridir. Örneğin, geçmiş bulgular kadınların erkeklere 

kıyasla daha yüksek DİH (Aron ve Aron, 1997; Benham, 2006) ve DİS (Carver ve White, 1994; Johnson, 

Turner ve Iwata, 2003) hassasiyetine sahip olduklarını göstermiştir. Benzer bulgu Türk örneklemi 

üzerinde Şişman (2012) tarafından DİS için, Şengül-İnal ve Sümer (değerlendirmede) tarafından DİH için 

elde edilmiştir. Batı toplumlarında olduğu gibi Türk toplumunda da kadının hassas kişilik özelliğine sahip 

olması desteklenen ve normal karşılanan bir durum iken, erkeğin hassas olması toplumsal norm ve 

değerlere ters düşen bir durum olarak görülmektedir (Aron, 2010). Araştırmalara genel olarak 
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baktığımızda çevresel uyaran özeliklerinin biyolojik cinsiyet ile olan ilişkisi neredeyse bu konu üzerine 

yapılmış tüm çalışmalarda dikkate alınmış, ancak toplumsal mekanizmalarla şekillenen ya da inşa edilen 

cinsiyet rollerinin söz konusu kişilik özellikleri üzerindeki olası rolü araştırılmamıştır. Örneğin, heyecan 

arama ve davranışsal inhibisyon özelliklerindeki değişimin büyük bir kısmının genetik yapı ile 

açıklanamaması bu kişilik özelliklerinin oluşmasında rol oynayan birtakım sosyal ve çevresel faktörlere 

bağlanmasına karşın (Robinson, Kagan, Reznick ve Corley, 1992; Zuckerman, 1994), bu olası özellikler 

incelenmemiştir.  

Bu bağlamda geçmiş çalışmalarda gözlenen belirgin cinsiyet farkının aslında biyolojik cinsiyet 

farkından çok toplumsal cinsiyet rollerine yönelik farklılıklardan kaynaklanabileceği düşündük ve 

öncelikle bu üç temel kişilik özelliğinde iki temel toplumsal cinsiyet yönelimi olan kadınsılık ve 

erkeksiliğin etkisini araştırmayı amaçladık. Toplumsal cinsiyet rolü yönelimleri kadınsılık ve erkeksilik 

olarak değerlendirilen ve bireylerin belirli bir kültür içerisinde oluşan ve şekillenen kadın ve erkek olmak 

ile ilgili kalıpyargıları yansıtan kavramlardır. Bireyler çocukluk yaşlarından itibaren biyolojik 

cinsiyetlerinin yanı sıra kültürleri tarafından şekillendirilen ve normlaştırılan kadınsılık ve erkeksilik 

rollerini de benimserler. Kadınsılığı ve erkeksiliği birbirine zıt kavramlar olarak değerlendiren bakış 

açısının aksine Bem (1974) kadınsılığın ve erkeksiliğin her iki cinsiyetinde sahip olabildiğini ve keskin 

hatlarıyla birbirinden ayrıştırılması zor kavramlar olduğunu öne sürmektedir. Bu görüşe göre bir birey 

kadınsı özelikleri fazla ve erkeksi özelikleri az ise kadınsı (feminine), erkeksi özellikleri fazla ve kadınsı 

özellikleri az ise erkeksi (masculine) olarak değerlendirilir. Bundan da anlaşılacağı gibi Bem’e göre bir 

kişide kadınsı özelikleri fazla olması o kişinin erkeksi özelliklerden tamamen yoksun olduğu anlamına 

gelmemektedir. Ancak kadın ve erkek farklı sosyalleşme süreçlerinden geçtiğinden kadınlar ve erkekler 

birtakım kişilik özelliklerinde farklılaşabilmektedirler. Örneğin heyecan arama ve riskten kaçınma 

davranışları kadınlarda ve erkeklerde farklı yönlerde gelişmiştir. Çoğu toplumda erkekler risk alma 

davranışı ve heyecan arayışı için teşvik edilirken, korumacı bir yaklaşımla kadınların riskin ve tehlikenin 

az olduğu deneyimlerle sosyalleşmesi teşvik edilmektedir (Morrongiello ve Rennie, 1998; Morrongiello 

ve Hogg, 2004). Aynı heyecan arama davranışında olduğu gibi birtakım kişilik özelliklerinin de 

şekillenmesinde geçmiş yaşantıların payı olabilmektedir. Örneğin, geçmiş bulgular çocukluk çağında 

maruz kalınan stresin yetişkinlikte gözlemlenen deneyime açıklık kişilik yapısı ile yakından ilişkili 

olduğunu ortaya koymuştur (Torgersen ve Janson, 2002). Kişilik özeliklerinin genetik ve çevresel 

yordayıcıları üzerine yapılan bir derleme çalışmasında ise Beş Büyük Kişilik özellikleri arasından 

uyumluluk kişilik özelliğinin diğer özeliklere göre kalıtımsal özelliklerden daha az etkilendiği 

belirtilmiştir (Bouchard ve McGue, 2003). Sonuç olarak kalıtımsal kişilik özellikleri sadece biyolojik 

süreçlerle değil aynı zamanda bir takım sosyal ve çevresel faktörlerle de şekillenmektedir.  
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Çevresel uyaran hassasiyetine çok benzeyen ve Zuckerman (1971) tarafından geliştirilen heyecan 

arama ölçeği ile yapılan çalışmalarda da belirgin cinsiyet farklılıkları bulunmuştur. Zuckerman’a göre 

(1990) heyecan arama genetik, biyolojik, psikolojik ve sosyal birçok faktörün etkisi ile şekillenen ve yeni, 

değişik ve heyecan veren durum ve deneyimlere karşı istekli olma durumu olarak tanımlanan bir kişilik 

özelliğidir. Batı örneklemleri üzerinde elde edilen bulgular erkeklerin heyecan arama ölçeğinde kadınlara 

kıyasla daha yüksek puan aldıklarını göstermiştir (Zuckerman, Eysenck ve Eysenck, 1978; Zuckerman, 

1996). Türkiye’de yapılan bir çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir (Öngen, 2007). Bir başka 

araştırmada ise cinsiyet farkının yanında heyecan arayışı yüksek kişilerin daha fazla erkeksi mizaç 

özeliklerine sahip olduğu bulunmuştur (Kish, 1971). Bunun bir nedeni olarak heyecan arama özelliğinin 

yüksek testosteron hormonu ile anlamlı olarak ilişkili bulunması gösterilebilir (Daitzman ve Zuckerman, 

1980). Heyecan arama özelliğinin psikolojik bileşenlerinden biri de uyarıcı duyarlılığıdır. Yüksek DİH ve 

DİS hassasiyetine sahip kişilerin dürtüsel bakımdan uyarıcılardan kaçınma güdüsü daha yüksekken, DAS 

hassasiyetine sahip kişilerin ise heyecan, risk ve ödül gibi durumlara yaklaşma güdüsü daha yüksektir. Bu 

anlamda heyecan arama özelliğinin DAS hassasiyeti ile paralellik gösterirken DİS ve DİH ile ters ilişkili 

olduğu söylenebilir. Geçmiş çalışmalarda özellikle cinsiyet yönelimleri ile heyecan arama özelliği 

arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşılması bu özellik ile yakın ilişkili olan DİH, DİS ve DAS özelliklerinin 

cinsiyet yönelimleri ile olan ilişkinin araştırılması gerekliliğini doğurmuştur. 

Araştırmanın amacı ve Hipotezleri 

Bu çalışmada genel olarak iki temel cinsiyet rolleri yönelimini tanımlayan erkeksilik ve kadınsılık 

boyutlarının çevresel uyaran hassasiyeti özelliklerinden DİH, DİS ve DAS ile sistematik olarak ilişkili 

olacağı öne sürülmüştür. Çevresel uyaran özellikleri ile ilgili araştırmalarda cinsiyet yönelimlerinin etkisi 

incelenmemiş olmasına karşın, kuramsal yaklaşımlar ve ilgili diğer araştırmalara dayanarak kadınların 

DİH ve DİS özeliklerinde erkeklere kıyasla daha yüksek puan almaları (hipotez 1), aynı zamanda bu iki 

kişilik özelliğinin kadınsılık ile pozitif yönde erkeksilik ile negatif yönde (hipotez 2) ilişkili olması 

beklenmektedir. Özellikle heyecan arama özeliğinin erkeklerde daha yüksek bulunması ve bu özelliğin 

DAS’ın kavramsal bileşenleriyle benzerlik göstermesini dikkate alarak DAS’ın erkeksilik ile pozitif, 

kadınsılık ile negatif yönde (hipotez 3) ilişkili olması beklenmektedir. 

Yöntem 

Örneklem 

Bu çalışma kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen anketi toplam 609 katılımcı doldurmuştur. 

Hipotezler test edilmeden önce toplanan veriler uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak eksik ve aşırı 

değerler bakımından incelenmiştir. Toplamda 69 katılımcının anketi yarım bıraktığı, 30 katılımcının 
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anketi 5 dakikadan az, 16 katılımcının ise anketi 100 dakikadan fazla bir sürede doldurduğu tespit 

edilmiştir. Verinin doğru ve eksiksiz olması bakımından bu katılımcıların cevapları veri setinden 

çıkartılmıştır ve analizler elde kalan 494 katılımcının cevapları üzerinde yapılmıştır.  

Çalışmaya % 42’si erkek, % 58’i kadın olmak üzere toplam 494 üniversite öğrencisi katılmıştır. 

Katılımcıların yaşları 18 ile 42 arasında değişmekte olup, yaş ortalamaları 22’dir (S = 2.14). Kadın 

katılımcıların yaş ortalaması 21.41 (S = 2.23) iken, erkek katılımcıların yaş ortalaması 22’dir (S = 1.96). 

Veri Toplama Araçları 

Bem Cinsiyet Rolü Envanteri. Katılımcıların kadınsılık ve erkeksilik cinsiyet rolü yönelimlerini 

ölçmek amacıyla Bem’in (1981) geliştirdiği ve Özkan ve Lajunen (2005) tarafından Türkçeye adapte 

edilen Cinsiyet Rolü Envanteri- Kısa formu kullanılmıştır. Bu kısa form 10 maddelik kadınsılık (örn. 

“Şevkatli/merhametli”), 10 maddelik erkeksilik (örn., “Sağlam karakterli”) ve 10 maddelik cinsiyet rolü 

bakımından nötr maddeleri kapsayan (örn., “Kıskanç”) toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte ters 

kodlanması gereken madde yoktur. Ölçeğin faktör yapısı Türk örneklemi üzerinde test edilmiş ve orijinal 

çalışmadan elde edilen faktör yapısına sadık kalınmıştır (Özkan ve Lajunen, 2005). Katılımcılar ölçek 

maddelerini yedi aralıklı Likert tipi ölçeğinde (1 = Tamamen yanlış; 7 = Tamamen doğru) 

değerlendirmişlerdir. İç tutarlılık katsayısını temsil eden Cronbach’s alpha değeri kadınsılık faktörü için 

.73, erkeksilik faktörü için .80 bulunmuştur.  

DİS ve DAS Ölçekleri. Katılımcıların DİS ve DAS ölçümleri için Carver ve White (1994) tarafından 

geliştirilen ve Şengül-İnal (2014) tarafından Türkçeye adaptasyonu yapılan 7 maddelik DİS (örn., 

“Birisinin bana kızgın olduğunu bildiğimde ya da bunu hissettiğimde çok endişelenir ve üzülürüm.”) ve 

13 maddelik DAS (örn., “Yeni heyecanları ve coşku uyandıracak şeyleri şiddetle arzularım.”) ölçekleriyle 

ölçülmüştür. DİS ölçeğinde iki madde ters kodlanırken, DAS ölçeğinde ters kodlanan madde yoktur. 

DAS ölçeği eğlence arayışı (4 madde), ödüle duyarlılık (5 madde) ve dürtü (4 madde) olmak üzere 

toplam üç alt boyuttan oluşmaktadır. Carver ve White (1994) çalışmasında DAS alt boyutlarının genel 

yaklaşma motivasyonunu ölçen ikinci düzey bir üst boyutla birleştirilmesini önerdiğinden, bu çalışmada 

toplam DAS ölçeği puanı kullanılmıştır. Katılımcılar ölçek maddelerini altı aralıklı Likert tipi ölçeğinde 

(1 = Hiç katılmıyorum; 6 = Tamamen katılıyorum) değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada DİS ve DAS 

ölçeklerinin iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 0.84 ve 0.85 olarak bulunmuştur.  

DİH Ölçeği. Katılımcıların DİH düzeyleri Aron ve Aron (1997) tarafından tek boyutlu olarak 

geliştirilen 27 maddeden oluşan DİH ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçek maddeleri genel olarak bireylerin ışık, 

ses, koku, ağrı gibi çevresel uyaranlara karşı duyarlılık, sanat ve müzik gibi estetik değerlere karşı 

hassasiyet, diğer insanların duygu durumlarından kolay etkilenme, detayların farkında olma ve kolay 
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irkilme gibi tipik hassas kişi özelliklerini kapsamaktadır (örn., “Yüksek ses ya da karmaşık ortamlar gibi 

kuvvetli uyarıcılardan rahatsız olurum.”). DİH ölçeğinde ters kodlanan madde yoktur. Katılımcılar ölçek 

maddelerini yedi aralıklı Likert tipi ölçek üzerinde (1 = Bana tamamen uyuyor; 7 = Bana hiç uymuyor) 

değerlendirmişlerdir. Ölçeğin Türkçeye adaptasyonu Şengül-İnal ve Sümer (değerlendirmede) tarafından 

yapılmış olup, ölçeğin Türk örneklem üzerinde toplam dört alt boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Fakat 

elde edilen alt boyutlar birbirleriyle bağıntılı bulunduğundan bu çalışmada DİH ölçeği tek boyutlu olarak 

değerlendirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır.   

Demografik Ölçümler. Anket soruları yanıtlandıktan sonra katılımcılar anketi bitirmeden hemen önce 

yaş, cinsiyet, sınıf, öğrenim düzeyi gibi demografik soruları yanıtlamışlardır.  

İşlem ve Veri Analizi 

Veriler çevrimiçi anket platformunda mizaç ve yakın ilişkiler konulu araştırma için hazırlanan anket 

paketinden Bem Cinsiyet Rolü Envanteri, DİS ve DAS Ölçekleri ve DİH Ölçeği’ni kapsayan veriler 

seçilerek mevcut çalışmanın veri seti hazırlanmıştır. Katılımcılar gönüllü katılım formunu onaylayarak ve 

çalışma hakkında kısaca bilgilendirildikten sonra ankete devam etmişlerdir. Anketin bitimiyle beraber 

katılımcılar araştırmanın konusu hakkında detaylı olarak bilgilendirilmiş ve araştırmacıların iletişim 

bilgileri verilerek araştırmanın bulgularına erişmelerine olanak verilmiştir. Katılımcılar çalışmaya 

katılmaları karşılığında kayıtlı oldukları ders kapsamında ekstra ders puanı kazanmışlardır.  

Hipotez testinden önce değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon analizi, çalışma değişkenleri 

üzerindeki olası cinsiyet farklılıkları tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Temel hipotezler ise 

hiyerarşik çoklu regresyon analizleri kullanılarak test edilmiştir.  

Bulgular 

Çalışmanın temel hipotezleri sınanmadan önce çalışmaya dâhil edilen değişkenlerin arasındaki 

korelasyonlar hesaplanmıştır. Çalışma değişkenleri arasındaki korelasyonlar, değişkenlerin ortalamaları 

ve standart sapmaları Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcıların erkeksilik boyutundaki yüksek puanları 

DİS’teki düşük (r = -.26, p < .01), DAS’taki yüksek puanlar (r = .44, p < .01) ile anlamlı olarak ilişkili 

bulunmuştur. Erkeksilik boyutu çevresel uyaran hassasiyeti özellikleri arasında sadece DİH ile anlamlı 

olarak ilişkili bulunmamıştır. Katılımcıların kadınsılık boyutundaki yüksek puanları ise DİH (r = .17, p < 

.01), DİS (r = .10, p < .05) ve DAS (r = .43, p < .01) ölçeklerindeki yüksek puanlar ile ilişkili 

bulunmuştur. Çevresel uyaran hassasiyeti özellikleri arasındaki ilişkiye bakıldığında tüm değişkenler 

birbirleriyle pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.  

Tablo 1. Değişkenler Arası Korelasyonlar, Ortalamalar ve Standart Sapmalar 
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 1 2 3 4 5 

1. Erkeksilik -     

2. Kadınsılık .52** -    

3. DİH -.04 .17** -   

4. DİS -.26** .10* .52** -  

5. DAS .44** .43** .18** .17**  

                 Ort. 5.32 5.32 4.64 4.31 4.67 

                 S .83 .65 .83 .88 .64 

Bu çalışmada ele alınan değişkenlerde kadın ve erkek katılımcıların anlamlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığını tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 

2’de özetlenmiştir. Sonuçlar kadın katılımcıların kadınsılık (Ort.Kadın = 5.38 ve Ort.Erkek = 5.23), DİH 

(Ort.Kadın = 4.80 ve Ort.Erkek = 4.41), DİS (Ort.Kadın = 4.52 ve Ort.Erkek = 4.00) ve DAS (Ort.Kadın = 4.73 

ve Ort.Erkek = 4.58) ölçeklerinde erkeklere kıyasla daha yüksek, erkek katılımcıların ise kadınlara kıyasla 

erkeksilik ölçeğinde (Ort.Kadın = 5.21 ve Ort.Erkek = 5.45) daha yüksek puan aldıklarını göstermiştir. 

Kadın ve erkek katılımcıların en yüksek etki büyüklüğü ile en fazla DİS değişkeninde farklılaştığı 

görülmüştür.  

Tablo 2. Değişkenler Arası Cinsiyet Farklılıkları 

 Kadın 
(n = 287) 

Erkek 
(n = 207) F 1, 492 p ηp2 

 Ort. SS Ort. SS 

Erkeksilik 5.21 .83 5.45 .80 10.30 .001 .021 

Kadınsılık 5.38 .64 5.23 .65 6.50 .011 .013 

DİH 4.80 .82 4.41 .81 27.54 .000 .011 

DİS 4.52 .84 4.00 .85 45.03 .000 .084 

DAS 4.73 .61 4.58 .68 7.11 .008 .014 
*p < .05, **p < .01 
Not: DİH = Duyusal işlemleme Hassasiyeti; DİS = Davranışsal İnhibisyon Sistemi; 
DAS = Davranışsal aktivasyon sistemi 

Cinsiyetin çalışma değişkenleri üzerindeki anlamlı etkisinden dolayı çalışmanın temel hipotezlerinin 

test edildiği hiyerarşik regresyon analizinde cinsiyetin etkisi kontrol edilmiştir. Çalışmanın ana amacı 

doğrultusunda çevresel uyaran hassasiyeti özelikleri olan DİH, DİS ve DAS bağımlı değişken, cinsiyet 

rolü yönelimleri olan erkeksilik ve kadınsılık ise bağımsız değişken olarak analize dâhil edilmiştir. 

Regresyon analizinde cinsiyet analize birinci aşamada dâhil edilerek değişkenlere üzerindeki olası etkisi 

kontrol edilmiştir. Regresyonun ikinci aşamasına erkeksilik ve kadınsılık birlikte analize sokulmuştur. 
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Toplam 3 bağımlı değişken olmasına bağlı olarak toplamda 3 ayrı hiyerarşik regresyon analizi 

yapılmıştır. Beklenildiği gibi DİH, DİS ve DAS katılımcıların cinsiyeti ile anlamlı olarak ilişkili 

bulunmuştur. Tablo 3’te de görüldüğü gibi cinsiyetin etkisi kontrol edildikten sonra cinsiyet rolü 

yönelimleri DAS’taki toplam varyansın % 25’ini (F1,492 = 58.68, p < .001), DİS’in % 10’unu (F1,492 = 

34.88, p < .001) ve DİH’in ise % 3’ünü (F1,492 = 14.85, p < .001) açıklamıştır. Analiz sonuçlarına göre 

erkeksilik DİH (β = -.12, p <.01) ve DİS ile (β = -.36, p <.001) negatif yönde, DAS ile (β = .34, p <.001) 

ise pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Sonuçlara göre kadınsılığın DİH (β = .21, p <.001), DİS (β = .26, p 

<.001) ve DAS ile (β = .23, p <.001) pozitif yönde anlamlı olarak ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu anlamda 

araştırmanın birinci ve ikinci hipotezleri desteklenirken, üçüncü hipotez kısmen desteklenmiştir. Tüm bu 

sonuçlar ele alındığında çalışmanın başında da belirtildiği gibi erkeksiliğin ve kadınsılığın DİS ve DİH ile 

olan ilişkileri beklenildiği yönde çıkmıştır. Kadınsılık boyutunun DAS ile negatif yönde ilişkili olması 

beklenirken tam tersi erkeksilik boyutunda olduğu gibi pozitif yönde ilişkili olduğu görüşmüştür.  

Bu analizlere ek olarak temel etkilerin üzerinde kadınsılık ve erkeksilik ortak etkisinin ele alınan üç 

bağımlı değişken üzerindeki yordayıcı gücü de test edilmiştir. Analizlerde söz konusu ortak etkiler 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Tablo 3. Çevresel Uyaran Hassasiyeti Özelliklerinin Cinsiyet Yönelimleri Bakımından Yordayıcıları 

 DİH DİS DAS 

 Adım 1 Adım 2 Adım 1 Adım 2 Adım 1 Adım 2 

 β SH β SH β SH β SH β SH β SH 

Cinsiyeta -.23** .07 -.19** .08 -.29** .08 -.21** .08 -.12* .06 -.14** .05 

Erkeksilik   -.12* .05   -.36** .05   .34** .04 

Kadınsılık   .21** .07   .26** .07   .23** .05 

F 1, 492 27.54** 14.85** 45.04** 34.88** 7.11* 58.68** 

R2 .05 .08 .08 .18 .01 .26 

ΔR2 .05 .03 .08 .10 .01 .25 
*p < .01, **p < .001, a Kadın = 1, Erkek = 2 
Not: DİH = Duyusal işlemleme Hassasiyeti; DİS = Davranışsal İnhibisyon Sistemi; DAS = Davranışsal aktivasyon 
sistemi 

Tartışma 

Bu araştırmada çevresel uyaran hassasiyeti özelliklerinden olan DİH, DİS ve DAS kişilik 

özelliklerinin erkeksilik ve kadınsılık ile olan ilişkisini araştırmaktır. Cinsiyet yönelimleri ve çevresel 

uyaran duyarlılığı arasındaki ilişkiyi araştıran geçmiş çalışmalarda özelikle heyecan arama özelliğine 

yoğunlaşılmış, davranışsal inhibisyon, aktivasyon ve duyusal uyaran hassasiyeti özellikleri çalışma 

konusu edilmemiştir. Bu çalışmaların ağırlıklı olarak Batı toplumlarında yapılmış olması da araştırmanın 
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daha belirgin toplumsal cinsiyet yönelimi gözlenen Türkiye toplumunda da yapılması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Bu çalışma kapsamında kadınsılık ve erkeksilik yönelimlerinin çevresel uyaran hassasiyeti 

özelliklerini temsil eden DİS, DAS ve DİH ile ilişkisinin Türk örneklemi üzerinde araştırılması mevcut 

psikoloji yazınına önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. Çalışmanın bulguları özellikle kadın-erkek 

ilişkilerinde kişilik özelliklerinin işlevini anlama bakımından öncü çalışma niteliğindedir.  

Bulgulara göre hem biyolojik cinsiyet hem de toplumsal cinsiyet yönelimleri duyusal uyaran 

hassasiyeti özelliklerinde önemli ölçüde varyans açıklamıştır. Kadınlar DİH ve DİS özelliklerinde 

erkeklere oranla daha yüksek puan almışlardır. Dolayısıyla kadınların uyaran hassasiyetinin erkeklere 

göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Kadınların ödüle yaklaşım dürtüselliğini temsil eden DAS 

hassasiyetinde de erkeklerden görece yüksek olması beklenmedik bir bulgudur. Bunun yanı sıra bulgular 

DİH ve DİS’in erkeksilikle negatif, kadınsılıkla ise pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu bulgu 

beklendik yönde bir bulgu olmakla birlikte geçmiş çalışmalarla tutarlılık göstermektedir. DAS, erkeksilik 

ve kadınsılık yönelimleri bakımından herhangi bir farklılık göstermemiş ve her iki yönelimle de pozitif 

ilişkili bulunmuştur. DAS temelde ödül ve risk durumlarına yaklaşma mekanizması ile ilişkili olması 

bakımından erkeksilik ile pozitif ilişkili olan heyecan arama özelliğinin birçok birleşenini de içerisinde 

barındırır. Bu anlamda DAS’ın kadınsılık ile pozitif ilişkili bulunması beklenmedik bir bulgudur. 

Beklenmedik yönde çıkan bulgular bu araştırmanın sadece üniversite öğrencilerinden oluşan örneklem 

üzerinde yapılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu bulgunun daha iyi anlaşılabilmesi için benzer 

çalışmaların farklı örneklem grupları üzerinde tekrarlanması yararlı olacaktır.  

Bulgulara genel olarak bakılacak olursa davranışsal aktivasyon sistemleri bakımından hem cinsiyet 

hem de toplumsal cinsiyet yönelimlerinin benzer dinamikler göstermesine karşılık duyusal bilgi 

işlemleme hassasiyeti ve davranışsal inhibisyon bakımından cinsiyet yöneliminin önemli bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. DAS hassasiyeti bakımından kadınsılık ve erkeksilik yönelimlerini ayırt edici 

nitelikte değildir. Başka bir deyişle duyusal işlemleme ve DİS hassasiyeti kadınsılık ve erkeksilik 

yönelimlerinin nasıl bir bireysel farklılığa yol açtığını anlamada önemli ipuçları sunmaktadır.  

Bu bulgunun özellikle yakın ilişkilerde sağlıklı iletişim kurulmasının temel birleşenlerinden olan 

duyguların tanımlanması, anlamlandırılması ve uygun iletişim şekillerinin belirlenmesi açısından önem 

taşımaktadır (örn., Johnson ve ark., 2005). Yakın ilişkilerde partnerler arası iletişim uyumsuzlukları bu 

bulgular ışığında çevresel uyaran hassasiyeti özeliklerine atfedilebilir. Bu sav geçmiş çalışmalar bulguları 

ile desteklenmektedir. Örneğin nörotisizim, dışadönüklük ve deneyime açıklık gibi kişilik özelliklerinin 

yakın ilişkilerde doyumu ve çiftler arası uyumu etkilemesi yönünde elde edilen geçmiş bulgular (Karney 

ve Bradbury, 1995; Noftle ve Shaver, 2006), çevresel uyaran hassasiyeti özelliklerinin bu konuda kritik 

belirleyiciler olma potansiyelini barındırmaktadır. Bu kişilik özelliklerin kadınsılık ve erkeksilik 
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boyutlarına göre değişkenlik göstermesi özellikle yakın ilişkiler bağlamında önemli bir psikolojik etken 

olabileceğini göstermektedir.  

Çevresel uyaran hassasiyeti yüksek bulunan kadınsı kişilerin yakın ilişkilerde partnerinin duygu 

durumuna karşı hassasiyet göstermesi ve buna uygun tepkiler geliştirmesi ilişkiden algılanan doyumu 

olumlu yönde etkileyebilir. Tam tersine hassasiyeti düşük erkeksi kişilerin partnerin duygusal 

ihtiyaçlarını anlama ve anlamlandırma bakımından daha fazla sorun yaşamaları beklenir. Ancak bu 

çalışma ışığında uyarıcı hassasiyeti ve iletişim kalitesi ile ilgili neden-sonuç ilişkisi kurmak mümkün 

değildir. Bu anlamda gelecek çalışmaların bu neden-sonuç ilişkisinin destekleyecek şekilde çalışma 

deseni oluşturması tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra gelecek çalışmalarda bu ilişkinin özellikle evli 

çiftler arasında karşılıklı bağımlılık modeli çerçevesinde araştırılması çevresel uyaran hassasiyetinin 

evlilik bağlamında kadın ve erkeklerin ilişki kalitesi yönünden işlevselliğinin anlaşılmasına katkı 

sağlayabilir. 
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Öz 

Son yirmi yıldır gitgide artan bir ilgiyle çalışılan sistemi meşrulaştırma kuramı (bkz. Jost ve van der Toorn, 2012), 
çevrecilik, cinsiyetçilik, kolektif eylem ve afet risk yönetiminin de dahil olduğu çeşitli sosyal konu ve sorunlarda 
sistemi meşrulaştırma süreçlerinin rolüne dair getirdiği açıklamalarla ön plana çıkmaktadır. Sistemin bireylerin 
ve/veya grupların parçası olduğu mevcut sosyal, ekonomik ya da politik kurumlar ve düzenler olarak tanımlandığı bu 
kuramsal yaklaşıma göre, sistemler ölçek olarak çekirdek aileden ulusal devlete kadar geniş bir yelpazede ele 
alınabilir (van der Toorn ve Jost, 2014). İlgili yazına bakıldığında, sistemi meşrulaştırmanın çoğunlukla ekonomi, 
cinsiyet, yaş ve de ulusal, etnik ve ırksal köken bağlamlarında çalışıldığı görülmektedir. Günümüzde afetlerin 
yarattığı yıkımı azaltmak adına yürütülen afet risk yönetimi çalışmaları ilgili yasa, politika ve sorumluluklar bütünü 
göz önünde bulundurulduğunda mevcut bir sistem çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 
afet risk yönetiminin bir sistem olarak nasıl algılandığını depremler özelinde ve sistemi meşrulaştırma bakış açısıyla 
niteliksel olarak araştırmaktır. Çalışma kapsamında Ankara ve Düzce’de uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 20 
katılımcıyla (10 kadın, 10 erkek) yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde, katılımcılara Türkiye’de 
afet risk yönetimine dair algılarına yönelik dört açık uçlu soru sorulmuştur. Sorularda, katılımcıların deprem öncesi 
ve sonrası sağlanan yardım ve hizmetler bağlamında Türkiye’de afet risk yönetimi ile ilgili görüşleri öğrenilmeye 
çalışılmıştır. Görüşmelerden elde edilen niteliksel veri, afet risk yönetiminin aşamaları ışığında tümdengelimli 
kodlamayla yapılan tematik analiz ile incelenmiştir (Braun ve Clarke, 2006; Joffe, 2012). Görüşmelerden çıkan 
temalar, Türkiye’de afet risk yönetiminin çeşitli yönetimsel-kurumsal ve toplumsal paydaşları içeren afet öncesi, 
sırası ve sonrası ile ilgili yardım ve hizmetleri içeren bir sistem olarak algılandığını göstermiştir. Araştırma bulguları, 
bu algının içeriğiyle ilgili eksiklikler ya da sorunların afet risk yönetimi sistemine bir tehdit olarak da 
algılanabileceğini, dolayısıyla sistemi meşrulaştırma süreçlerinin devreye girebileceğine işaret etmektedir. 
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Bir Sistem Olarak Türkiye’de Afet Risk Yönetimi: Sistemi Meşrulaştırma Bakış Açısı 

Sosyal psikoloji yazınında son yirmi yıldır gitgide artan bir ilgiyle çalışılan Sistemi Meşrulaştırma 

Kuramı (SMK; Jost ve Banaji, 1994; Jost ve van der Toorn, 2012), sosyal ve politik psikoloji alanlarında 

önemli bir yazın oluşturmuştur. SMK çalışmalarıyla sistemi meşrulaştırmanın altında yatan motivasyonel 

kaynakları ve meşrulaştırmada rol oynayan sosyal bilişsel süreçler anlaşılmaya çalışılmış; mevcut sistemi 

adil ve meşru görmenin öncüllerini ve sonuçları araştırılmıştır (Jost ve Hunyady, 2005; Liviatan ve Jost, 

2011). Kurama göre, insanlar genel olarak, kişisel ve grup çıkarlarıyla çelişse bile, çoğunlukla bilinçdışı 

seviyede mevcut sosyal düzeni savunma, destekleme ve rasyonelleştirme motivasyonuna sahiptir (Jost ve 

Banaji, 1994; Jost ve van der Toorn, 2012). SMK; ego, grup ve sistem olmak üzere üç farklı 

meşrulaştırma motivasyonundan bahseder ve bu üçünün avantajlı grup üyeleri (statükodan avantajlı, 

ayrıcalıklı) için birbiriyle uyumlu olduğunu, dezavantajlı grup üyeleri (statükodan dezavantajlı, 

ayrıcalıksız) içinse birbiriyle çelişki içerisinde olabileceğini söyler (Jost, Banaji ve Nosek, 2004; Jost ve 

Burgess, 2000).   

SMK’ya göre; sistem insanların ve/veya grupların parçası olduğu mevcut sosyal, ekonomik veya 

politik kurumlar ve düzenlemelerdir ve sistemler çekirdek aileden ulusal devlete kadar çeşitli ölçeklerde 

olabilir (van der Toorn ve Jost, 2014). Yapılan araştırmalar, sistemi meşrulaştırmanın çoğunlukla 

ekonomik (zengin ve fakir), cinsiyet (kadın ve erkek; heteroseksüel ve homoseksüel), yaş (yaşlı ve genç) 

ve de çeşitli ulusal, etnik ve ırksal geçmişe dayanan ilişkiler bağlamında avantajlı ve dezavantajlı grup 

üyelerinde gözlemlendiğini göstermiştir (van der Toorn ve Jost, 2014). Sistemi meşrulaştırma; 

kalıpyargılar, politik ve dini sistemlere verilen ideolojik destek, kurumların ve otoritelerin onaylanması, 

sistem problemlerinin ya da eksikliklerinin inkarı ya da az görülmesi ve eşitsizliğin rasyonelleştirilmesi 

gibi yollarla kendini gösterebilir (Jost ve van der Toorn, 2012; van der Toorn ve Jost, 2014). Bu 

motivasyonunun belirsizliği giderme (bilgisel ihtiyaçlar), tehdidi yönetme (varoluşsal ihtiyaçlar) ve 

diğerleriyle anılma (ilişkisel ihtiyaçlar) gibi çeşitli psikolojik ihtiyaçları karşılama işlevi vardır (Jost ve 

Hunyady, 2005; Jost ve van der Toorn, 2012). Dolayısıyla; bilgisel, varoluşsal ve ilişkisel ihtiyaçlardaki 

durum (bağlam) ve yatkınlık (bireysel farklılıklar) temelli değişkenlikler, bireyin sistemi ne derecede 

meşrulaştırmaya motive olduğunu etkileyecektir (Jost ve van der Toorn, 2012). Sistemi meşrulaştırmanın 

bağlamsal doğasıyla ilgili olarak, yapılan çalışmalar söz konusu motivasyonun sistem tehdidi, sisteme 

bağlılık, sistemin kaçınılmazlığı ve düşük kişisel kontrol koşullarında arttığını göstermiştir (Kay ve 

Friesen, 2011).  

Her ne kadar SMK kalıpyargılar ve gruplar arası ilişkiler konularına açıklama getirmek amacıyla 

geliştirilmiş olsa da, kuram benlik ve kimlik, sosyal adalet ve politik psikolojiye ilişkin çok çeşitli 

konularda çalışılmıştır (van der Toorn ve Jost, 2014). Uygulamalı sosyal psikoloji yaklaşımıyla da ele 
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alınan SMK; çevrecilik (örn., Feygina, Jost ve Goldsmith, 2010), cinsiyetçilik (örn., Napier, Thorisdottir 

ve Jost, 2010), kolektif eylem (örn., Jost ve ark., 2012) ve afet yönetiminin (örn., Napier, Mandisodza, 

Andersen ve Jost, 2006) de dahil olduğu çeşitli sosyal konu ve sorunlarda sistemi meşrulaştırma 

süreçlerinin rolüne dair getirdiği açıklamalarla hem kuramsal hem de görgül çalışmalarla ön plana 

çıkmaktadır. SMK’nın afet bağlamında çalışılmasının temel dayanağı, sistemi meşrulaştırmanın 

bağlamsal bir doğaya sahip olmasıyla ilgilidir. Yapılan çalışmalarda sistem tehdidinin insanların sistemi 

meşru görme eğilimlerini arttıran etkenlerden biri olarak tespit edildiğine değinen Kay ve Friesen (2011), 

doğal afetler sonrasında sistemin eksikliklerini ve başarısızlıklarını ortaya çıkaran afet sonrası 

müdahalelerin sistemin meşruiyetini tehlikeye sokma potansiyeline sahip olduğu için bir sistem tehdidi 

olarak değerlendirilebileceğini öne sürmektedir (bkz. Napier ve ark., 2006). Diğer bir deyişle, sistemin 

devletin yetersiz afet müdahalesi sebebiyle tehdit edildiği durumlarda bireylerin sistemi meşru görme 

motivasyonlarının daha belirgin olacağı söylenebilir. SMK’yı afetler bağlamında ele alan çalışmaların 

odağı ırksal tutumlar (Kaiser, Eccleston ve Hagiwara, 2008), kalıpyargılar (Napier ve ark., 2006), devlet 

yönetimiyle ilgili algılar (Shepherd ve Kay, 2014) ve oy verme (Hart, 2014) gibi gruplar arası konular 

olmuştur. Mevcut çalışmalara ek olarak, afet risk yönetiminin bir sistem olarak algılanıp algılanmadığını 

ortaya koymanın SMK yazınına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle, bu 

araştırmanın amacı, Türkiye’de depremler özelinde afet risk yönetiminin bir sistem olarak nasıl 

algılandığını sistemi meşrulaştırma bakış açısıyla niteliksel olarak araştırmaktır. 

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmaya, Ankara ve Düzce’de uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 20 kişi (10 kadın ve 10 

erkek) katılmıştır. Örneklemin heterojenliğini sağlamak adına katılımcılar deprem deneyimi, cinsiyet, yaş, 

eğitim, sosyo-ekonomik seviye ve meslek değişkenleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Yaşları 27 

ile 60 arasında değişen katılımcıların yarısı büyük bir deprem deneyimi olmadığını belirtirken, diğer yarısı 

1999 depremini (17 Ağustos, Gölcük ve/veya 12 Kasım, Düzce) yaşadığını belirtmiştir.   

Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde, 

katılımcılardan ilk olarak cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, ekonomik gelir ve deprem deneyimi başta olmak 

üzere bazı demografik soruları cevaplamaları istenmiştir. Sonrasında ise katılımcılara Türkiye’de 

depremler özelinde afet risk yönetimine dair algılarına yönelik dört açık uçlu soru sorulmuştur. Sorularda, 

katılımcıların deprem öncesi ve sonrası sağlanan yardım ve hizmetler bağlamında Türkiye’de afet risk 

yönetimi ile ilgili görüşleri sorumlu paydaşlar, yardım ve hizmetler, yardım ve hizmetlerin süreçteki rolü 
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ve etkililik başlıklarıyla öğrenilmeye çalışılmıştır. Görüşmeler sırasında, araştırmacının gerekli gördüğü 

durumlarda katılımcılardan yanıtlarını daha ayrıntılı açıklamaları istenmiştir. 

İşlem 

Araştırma için etik izin Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 

alınmıştır. Araştırmanın verileri Kasım - Aralık 2015 tarihinde toplanmıştır. Görüşmeler, katılımcılar için 

uygun yer ve zamanda ve ilk yazar tarafından yüz yüze yapılmıştır. Görüşmeler öncesinde katılımcılara 

çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiş, sonrasında katılımcıların yazılı onamı alınmıştır. Süreleri 10 ile 

60 dakika arasında değişen görüşmelerin deşifreleme amacıyla ses kaydı alınmıştır. Katılımcılardan 

kimliklerine ilişkin bilgiler istenmemiş ve görüşme deşifrelerinde katılımcı numaraları kullanılmıştır. 

Görüşmelerden elde edilen nitel veri, görüşme soruları ve afet risk yönetiminin aşamaları ışığında 

geliştirilen kodlama çerçevesiyle tümdengelimli olarak yapılan tematik analiz (Braun ve Clarke, 2006; 

Joffe, 2012) ile incelenmiştir. Kodlama çerçevesi, analiz sürecinde yeni çıkan temaları yansıtacak şekilde 

güncellenmiştir. Güvenilirlik amacıyla, kodlanan bölümlerin sistematik saklanımını ve geri erişimini 

sağlayan MAXQDA 12 veri analizi yazılımı (MAXQDA, 2016) kullanılmıştır. 

Bulgular 

Görüşme verilerinin tematik analizi, Türkiye’de depremler özelinde afet risk yönetimi algısının dört 

temel tema içerdiğini göstermiştir. Görüşmelerde ele alınan konulara paralel olarak şekillenen temalar, 

özellikle deprem sonrası dönemde afet risk yönetimine yönelik sorumlu paydaşlar, yardım ve hizmetler 

ve bu yardım ve hizmetlerin süreçteki rolü ile genel olarak afet risk yönetiminin etkililiği konularını 

kapsamaktadır. Aşağıdaki bölümerde bu temalar görüşmelerden yapılan alıntılarla açıklanmıştır.  

Afet Risk Yönetimi: Sorumlu Paydaşlar 

Afet risk yönetiminden sorumlu paydaşlar olarak ortaya çıkan ilk tema, katılımcıların deprem sonrası 

dönemde destek sağlamasını bekledikleri kurumlar ve/veya kişileri içermektedir. Hem yerel (belediye) 

hem de merkezi yönetim (valilik) olmak üzere devlet, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 

sorumlu diğer bakanlıklar (örn., Sağlık Bakanlığı), güvenlik güçleri (polis ve asker), Türk Kızılayı ve 

AKUT Arama Kurtarma Derneği’yle beraber diğer sivil toplum kuruluşları (STK), gönüllüler, halk ve 

aile deprem sonrası dönemde destek sağlamakla sorumlu görülen paydaşlar olarak ön plana çıkmıştır. 

Örneğin, bir katılımcı kişisel olarak kimseden destek beklemediğini belirtirken, yardım sağlamakla 

sorumlu olduğunu düşündüğü kurumları ve/veya kişileri şu şekilde açıklamıştır:  

Yardım olarak Kızılay, AFAD, başka ne var? Çeşitli yardım kuruluşları olabilir, bir de o bölgede 

yaşayan gelir düzeyi çok yüksek ya da fabrikalar ya da işte iş kurumları olan insanlar iyi bir 
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organize olarak oralardaki insanları daha çabuk kalkındırabilir diye düşünüyorum. (K3, Kadın, 

36) 

Afet Risk Yönetimi: Yardım ve Hizmetler 

Afet risk yönetimi kapsamında yardım ve hizmetler olarak ortaya çıkan ikinci tema, katılımcıların 

deprem sonrası dönemde sağlanmasını bekledikleri yardım ve hizmetler hakkındaki görüşlerini 

yansıtmaktadır. Deprem sonrasında ihtiyaç duyulan yardım ve hizmetler depremden hemen sonraki 

dönem ile uzun dönemdeki süreci kapsayacak şekilde örneklendirilmiştir. Arama ve kurtarma, enkaz 

kaldırma, defin işlemleri, yerel iklim koşullarına uygun geçici barınma ve kalıcı konut (örn., TOKİ) 

sağlanması, yemek, sağlık, hijyen, güvenlik, iletişim, psikolojik destek, çocukların eğitimine devam 

etmesi ve şehrin altyapısının yeniden yapılması-düzenlenmesi ve de hastalar, çocuklar ve yaşlıların zarar 

görebilirliklerinin iyileştirilebileceği yerlere transfer edilmesi  örneklendirilen başlıca yardım ve hizmetler 

olmuştur. Örneğin, 1999 Düzce depremini yaşamış bir katılımcı deprem sonrasında sağlanması 

gerektiğini düşündüğü yardım ve hizmetleri şu şekilde sıralamıştır:  

Tabii şey çok önemli önce bence sağlık. Önce sağlık. Ondan sonra tabii o ilk etapta ne yemek ne 

bilmem ne, hiçbir şey. Adamın aklına gelmiyor çünkü kolu bacağı bilmem nesi kopmuş, yaralı 

şudur budur. Sağlık ardından sağlıklıların sağlıksızlaşmaması için yiyecek. Yiyecek ve giyecek. İlk 

etapta böyle, ilk önce bana göre sağlık, hastane, tıbbi müdahaleler. Sonra gıda, ondan sonra zaten 

barınma, şudur budur diye öyle gidiyor. (K17, Erkek, 60) 

Afet Risk Yönetimi: Yardım ve Hizmetlerin Süreçteki Rolü  

Afet risk yönetimi kapsamında yardım ve hizmetlerin süreçteki rolü olarak ortaya çıkan üçüncü tema, 

katılımcıların deprem sonrasında sağlanan yardım ve verilen hizmetlerin bu süreçte önemli bir rolü 

olduğuna dair görüşlerini yansıtmaktadır. Türkiye’de afet risk yönetimi kapsamında bu yardım ve 

hizmetlerin sorumlu görülen paydaşlarca sağlanması, deprem sonrasında günlük hayata geri dönmeyle 

beraber baş etme ve uyum süreçlerini kolaylaştırması açısından önemli görülmüştür. Yapılan yardımların 

hayati önemi birçok katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Örneğin, bir katılımcı şunları söylemiştir:   

Yani ilk etapta, diyorum ya insanın her şeye ihtiyacı var. O gelen ihtiyaçlarla sen hayatını idame 

ettiriyorsun. Burada ekmek yoktu ya. Biliyorsunuz hiçbir şey çalışmıyor. İnsan aç susuz. Temel 

gıdaları, sağ olsun Ankara bu işte ön ayak oldu, bu gibi şeyler önemli bence. (K16, Erkek, 43)   

Bir diğer katılımcı ise, depremzedelerin eski rutinlerine geri dönmesinin depremin günlük hayattaki 

etkilerini gidermede kritik olduğunu  aşağıdaki gibi açıklamıştır:   
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Bence, önemli çünkü bir noktada geri yıkım oluyor, bir şeyler oluyor hani bir şeyleri sıfırdan 

yeniden inşa etmek durumunda kalıyorsun. Onları yapabilmek için de orada ne kadar işin 

ucundan tutan olursa, yani herkes önünü süpürse benzetmesi yaparsak, herkes orada ne kadar işin 

dahil olur bir an önce normal hayata dönmek için bir şeyler yapmaya başlarsa, o kadar aslında 

olayın etkilerini de atlatmış oluyorsun, maddi manevi anlamda. … Mesela esnafsın, artık işini 

yapmaya devam edebiliyorsan, yaşayacağın yeni bir evin olduysa, düzenini kurduysan, ne kadar 

çok insanın düzenini kurmasını başarabildiysen, o kadar afetin etkilerini gidermiş oluyorsun. 

(K12, Erkek, 30) 

Afet Risk Yönetimi: Etkililik  

Afet risk yönetiminin etkililiği olarak ortaya çıkan dördüncü tema, katılımcıların tüm aşamaları göz 

önünde bulundurarak etkili afet risk yönetiminin unsurlarına yönelik görüşlerini yansıtmaktadır. Bulgular, 

Türkiye’de depremler özelinde afet risk yönetiminin başarılı olmasında deprem olmadan önceki 

(hazırlıklı olma; risk ve zarar azaltma), depremden hemen sonraki (müdahale) ve depremden sonraki kısa 

ve uzun vadeli (iyileşme, yeniden yapılanma) dönemleri ilgilendiren çok çeşitli etkenlerin rol oynadığını 

göstermiştir. Bu etkenlerin başlıcaları şunlar olmuştur: her zaman hazırlıklı olma, geçmişten alınan 

dersler ve yerel seviyede risk-ihtiyaç analizine dayalı uzun vadeli planlama, deprem bilinci ve eğitimi, 

depreme dayanıklı binalar ve ilgili yasal düzenlemelere göre denetimler, toplumsal dayanışma ve işbirliği, 

psikolojik destek, kaderci olmama (devlete bağımlı olmayıp bireysel sorumluluk alma anlayışına sahip 

olma), deprem sonrasında etkili müdahale (örn., maddi ve manevi destek ve yardımlar, yapılan 

yardımların yeterli ve adil olması, organizasyon, ulaşım, sağlıklı iletişim ve doğru bilgilendirme, finansal 

kaynaklar, uzman personel, teknolojik donanım, vb.), kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon ve de 

kurum ve yöneticilerinin ahlaklı, dürüst ve şeffaf olması (torpil/kayırmacılığın ve politik çıkarların 

gözetilmemesi). Örneğin, bir katılımcı deprem eğitiminin afet risk yönetimi için önemli olduğunu şu 

şekilde belirtmiştir: 

İşte hani bilinçlendirme diyoruz ya yani okullarda işte ne bileyim belki televizyondan, ondan sonra 

radyolardan ne bileyim her türlü ulaşılabilecek şey mesela şirket yöneticileri ya da ne bileyim 

belki bazı hani gönüllüler falan, yani insanların deprem olduğu zaman gerçekte ne yaşayacağını, 

nasıl bir çaresizlik içinde olabileceklerini, önce bunu anlatıp, depremin nasıl bir şey olduğunu 

idrak ettirmek lazım. Sonrasında da işte az önce söyledim, Japonya'da deprem oluyor ve insanlar 

kuyruğa girip hiçbir şekilde panik olmadan sakin sakin, birbirlerine saygı göstererek - ki bu 

zannediyorum ki Türkiye'de imkansız - hani bunu öğretebilmek lazım. Bu da zannediyorum yani 

ilkokuldan anaokulundan falan başlayacak bu iş. (K4, kadın, 48)  
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Tartışma 

Görüşmelerin içerik analizinden elde edilen temalar, Türkiye’de afet risk yönetiminin nasıl 

algılandığını ortaya koymuştur. Özellikle, afet risk yönetiminin afet öncesi, sırası ve sonrasını 

ilgilendiren, çeşitli yönetimsel-kurumsal ve toplumsal paydaşlar ile yardım ve hizmetleri içeren bir bütün 

olarak algılandığı görülmüştür. Tüm bulgular göz önünde bulundurulduğunda, afet risk yönetimine 

yönelik bir sistem algısının mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Bu sistem algısı, Birleşmiş Milletler 

Uluslararası Afet Risk Azaltma Merkezi (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction; 

UNISDR, 2009) tarafından yapılan afet risk yönetimi tanımıyla oldukça uyumludur. UNISDR (2009) 

tanımına göre, afet risk yönetimi tehlikelerin yıkımını azaltma ve afete dönüşmesini engelleme amacıyla 

afetlere ilişkin önleme, zarar azaltma ve hazırlıklı olma için atılan adımları ve alınan önlemleri 

kapsamaktadır. Bulgular çerçevesinde, Türkiye’de depremler özelinde özellikle deprem sonrası dönemde 

afet risk yönetimine yönelik sorumlu paydaşlar, yardım ve hizmetler, yardım ve hizmetlerin süreçteki rolü 

ile genel olarak afet risk yönetiminin etkililiği konularında paylaşılan görüşlerden çıkan temaların 

UNISDR tanımında belirtilen amaca hizmet ettiği söylenebilir. Buradan hareketle, söz konusu temaların 

afet risk yönetimine yönelik bir sistem algısı oluşturduğu sonucuna varılabilir. Kuramsal olarak 

bakıldığında, araştırma bulguları, bu algının içeriğiyle ilgili eksiklikler ya da sorunların afet risk yönetimi 

sistemine bir tehdit olarak da algılanabileceğini, dolayısıyla sistemi meşrulaştırma süreçlerinin devreye 

girebileceğine işaret etmektedir. Bu açıdan, uygulamalı sosyal psikoloji alanında, Türkiye’de afet risk 

yönetimi ile ilgili SMK yazını ışığında farklı açılardan konuya yaklaşan çalışmalar yapılması 

önerilmektedir. Bu çalışmaların bulguları temel alınarak afet risk yönetiminin gerek yönetimsel, gerekse 

toplumsal seviyelerde iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemeler belirlenip uygun adımlar atılabilir.   

Yazar Notu 
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Öz 

Namus, Türkiye gibi bazı kültürlerde kadınların cinsel saflığıyla ve ailesine bağlılığıyla ilişkilidir. Namuslu kadının 
cinsel olarak el değmemiş ve sadık olması ve evlilik dışı tüm cinsel ilişkilerden uzak durması beklenir. Namuslu 
erkeğin ise güçlü olması, aile içerisinde otoritesini kurması ve ailesindeki kadınlar koruması, kontrol etmesi ve 
gerekli durumlarda sınırlandırması beklenir. Namus saplantısı kadınlar üzerinde baskınlık kurulmasına ve kadınların 
kontrol edilmesine neden olmaktadır. Ayrıca, namusunu kirlettiği düşünülen kadınlar ölümle sonuçlanabilen şiddete 
maruz kalmaktadır. Araştırmalar, namus söz konusu olduğunda katılımcıların kadına yönelik şiddete daha az tepki 
gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu araştırmanın amacı namusun onaylanması ve kadına yönelik namus temelli 
şiddete yönelik tutumları Sistemi Meşrulaştırma Kuramı (SMK) bakış açısıyla incelemektir. SMK insanların 
gruplarını ve kendilerini meşrulaştırma ihtiyaçları pahasına sistemi meşrulaştırma motivasyonu olduğunu iddia eder. 
Bu bağlamda, SMK hem kadınların hem de erkeklerin, namus sisteminin kendilerini dezavantajlı konuma sokmasına 
karşın, neden namus sitemini desteklemeyi sürdürdüklerini anlamaya yardımcı olabilir. Bu amaçla, “Namus Sistemini 
Meşrulaştırma Ölçeği” geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirliği test edilmiş ve ölçeğin namusla ilişkisi test edilmiştir. 
Araştırmaya 206 erkek 347 kadın olmak üzere toplam 553 kişi katılmıştır (Ortyaş = 29.92, S = 7.90). Katılımcılar, 
Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği, Ekonomik Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği, Cinsiyet Sistemini Meşrulaştırma 
Ölçeği, Namusu Onaylama Ölçeği ve Namus Temelli Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği’ni doldurmuşlardır. Bulgular, 
kadın katılımcılara kıyasla, erkek katılımcıların namusu daha fazla onayladıklarını, namus temelli şiddete yönelik 
daha fazla olumlu tutumlar içerisinde olduklarını ve sistemi daha fazla meşrulaştırdıklarını göstermiştir. Ayrıca, 
sistemi meşrulaştırma ve namus değişkenleri arasında da anlamlı ve olumlu yönde ilişkiler bulunmuştur. Bu 
ilişkilerin, erkek katılımcılarda daha güçlü olduğu görülmüştür. Bulgular, namus kültürlerinde namusun onaylanıp 
sürdürülmesi üzerine odaklanılması ve bu kültürlerde namus temelli şiddetin engellenmesi için girişimlerde 
bulunulması gerektiğini vurgulamaktadır.  
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Namus ve Namus Temelli Şiddeti Anlama: Sistemi Meşrulaştırma Kuramı 

Bu çalışmanın amacı namusun onaylanması (NO) ve namus temelli kadına yönelik şiddeti (NTKYŞ) 

Sistemi Meşrulaştırma Kuramı (SMK) bakış açısıyla incelemektir. Namus kavramı genel olarak, 

dürüstlük, erdemli davranış olarak tanımlanıp (Oxford İngilizce Sözlük, 2012), namusu bireyin kendisine 

ait bir kavram olarak değerlendirilse de (Uskul, Cross, Sunbay, Gercek-Swing ve Ataca, 2012), namus 

Türkiye gibi bazı kültürlerde kadınların cinsel saflığıyla ve ailesine bağlılığıyla ilişkilidir. Namus 

kültürleri kendisinin ve ailesinin namusunu koruyacak kadar güçlü olamayan kadınların, kendisine 

kıyasla daha güçlü olan erkek aile üyeleri tarafından kontrol edilmesini, korunmasını ve baskılanmasını 

gerektirir. Namuslu bir kadının ve namuslu bir erkeğin toplum içinde farklı rolleri vardır (Baker, 

Gregware ve Cassidy, 1999; Nisbett ve Cohen, 1996). Bu roller ataerkil cinsiyet kurallarına dayanır. 

Namuslu bir erkeğin gücü elinde tutması (Sever ve Yurdakul, 2001), ailenin reisi olması, aile içerisinde 

otoritesini kurması, sert ve güçlü olması, ailesindeki kadınları koruması, kontrol etmesi ve gerekli 

durumlarda sınırlandırması beklenir (Pitt-Rivers, 1977; Rodriguez-Mosquera, Manstead ve Fischer, 

2002). Bu beklentiler yerine getirilmediğinde erkeğin toplum içindeki ünü (Nisbett ve Cohen, 1996) ve 

benlik değeri zarar görür (Bosson, Vandello, Burnaford, Weaver ve Wasti, 2009). Öte yandan, namuslu 

bir kadından beklentiler tamamen farklıdır; namuslu kadının cinsel olarak el değmemiş ve sadık olması ve 

evlilik dışı tüm cinsel ilişkilerden uzak durması beklenir (Sever ve Yurdakul, 2001). Kadın bu beklentileri 

yerine getirmediğinde, ailesinin toplum içindeki ünü ve kendi benlik değeri zarar görür (Vandello ve 

Cohen, 2003). Bu bağlamda, namus kültürlerinde namus, erkeğin, kadının ve ailenin namusunun kadının 

cinsel davranışları ve erkeğin bu cinsel davranışları kontrolü şeklinde tanımlanabilir (Arın, 2001; Baker 

ve ark., 1999; , Sakallı-Uğurlu ve Akbaş, 2013). Ancak, erkeğin cinsel davranışlarının namusla ilişkisi 

yoktur (Cihangir, 2013). Dolayısıyla, namus kültürleri erkeğe bağımsızlık ve sorumluluk verirken, 

kadınları baskılamakta ve özgürlüklerini sınırlandırmaktadır.  

Kadınların hak ve özgürlüklerinin erkeğin kontrolü altına alınarak sınırlandırıldığı namus 

kültürlerinde, kadına yönelik namus temelli şiddet yaygın olarak görülmektedir (Amnesty International, 

2004). Geleneksel namus kuralları kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmaktadır (Sakallı-Uğurlu ve Akbaş, 

2013). Kadına yönelik şiddet namus temelli olduğunda toplum tarafından ve hatta devlet ve kanun 

koyucular tarafından makul görülmektedir (Amnesty International, 2004). Kadının en küçük davranışı 

ailenin namusuna zarar verebilir. Kadının aile namusunu kirlettiği düşünüldüğü durumlarda, namusun 

temizlenmesi amacıyla erkeklerin kadını cezalandırması beklenir. Kadınlara psikolojik, sosyal, ekonomik 

ve fiziksel şiddet uygulanabilir. Namus kültürlerinde, namusu temizlemek amacıyla şiddet kullanan 

erkekler daha erkeksi algılanırlar (Vandello ve Cohen, 2003). Namusunu temizlemeyen erkek, toplum 

içindeki utancından kurtulamaz (Vandello ve Cohen, 2003).  
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Birçok kültürde kadınlar namus temelli fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Namusunu kirlettiği 

düşünülen kadınlar ölümle sonuçlanabilen şiddete maruz kalmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus 

Fonu’nun raporuna göre, tüm dünyada her yıl namus temelli cinayete kurban giden kadın sayısı 5000’den 

fazladır (Kardam, 2007). Bazı durumlarda, kadınlar intihara da zorlanabilmektedir (Sakallı-Uğurlu ve 

Akbaş, 2013). Araştırmalar, Türkiye de dahil (Işık, 2008; Sever ve Yurdakul, 2001),  birçok kültürde 

bireylerin kadına uygulanan namus temelli şiddete yönelik olumlu tutumlar benimsediğini ve şiddeti haklı 

bulduğunu göstermektedir. Namus söz konusu olduğunda katılımcılar kadına yönelik şiddete daha az 

tepki göstermektedir (Ceylan, 2016).  

Namus kültürlerinde, erkekler kadar kadınlar da namus olgusunu benimsemekte, kadının cinsel 

davranışlarının namusun temelini oluşturduğunu ve erkeğin namusu gözetmesi gerektiğini kabul 

etmektedirler (Sakallı-Uğurlu ve Akbaş, 2013). Namus sistemi her ne kadar erkeği yücelterek kadını 

ikincil pozisyona atsa da, kadınlar kendi cinsel saflıklarının hala önemli olduğunu ve erkeklerin cinsel 

davranışlarının ise ailenin namusuyla alakasız olduğuna inanmaktadır. Namusa verilen önem ve namusun 

şiddet gibi olumsuz çıktıları göz önünde bulundurulduğunda, bireylerin namus sistemini koruma, 

destekleme ve sürdürme eğilimlerinin altında yatan faktörlerin araştırılması önem taşımaktadır. Yazında, 

namus şimdiye kadar geleneksellik (örn., Koğacıoğlu, 2004), ataerkillik (örn., Awwad, 2011), dindarlık 

(örn., Korteweg ve Yurdakul, 2009) ve cinsiyetçilik (Glick, Sakallı-Uğurlu, Akbaş, Metin-Orta ve 

Ceylan, 2016) açısından ele alınmıştır. Bu araştırmada ise, temelinde hem kadınlar hem erkekler için 

olumsuz çıktıları olan bu sistemi meşrulaştırıp, desteklemesinin namusun onaylanması ve namus temelli 

şiddete yönelik olumlu tutumlar sergilenmesi arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu amaçla, namus  SMK 

bakış açısıyla incelenmiştir.  

SMK bireylerim, kendi çıkarlarına ve faydalarına ters düşmesine  karşın (Jost ve Banaji, 1994; Jost ve 

Thompson, 2000)  var olan sistemi doğrulayarak, sürdüren ideolojileri benimseyerek, sistemi 

meşrulaştırmaya nasıl ve neden yönlendiklerini açıklamaktadır (Jost, Banaji ve Nosek, 2004; Jost ve 

Hunyady, 2002). Kurama göre insanlar, sistemin gerektirdiği tutumları benimseyerek sistemin değişmesi 

ihtimalini de azaltmış olurlar.  SMK’ya göre, bu durum hem dezavantajlı grup üyeleri (örn., kadınlar) 

hem de avantajlı grup üyeleri (örn., erkekler) için geçerlidir. Ancak, sistemi meşrulaştırmada farklı 

grupların farklı motivasyonları vardır. Boll, Ferring ve Filipp’e (2005) göre, toplumda var olan 

eşitsizlikler, ait olunan grupların statüsünden bağımsız olarak tüm bireyleri rahatsız eder. Dezavantajlı 

grup üyeleri eşitsizlikten veya hak gasbından dolayı öfke ve gerginlik hissedebilir (Jost, Pietrzak, 

Liviatan, Mandisodza ve Napier, 2008). Avantajlı grup üyeleri ise adaletsiz şekilde oluşan statü 

farklılıklarından dolayı olumsuz duygular deneyimleyerek utanç duyabilirler (Wakslak, Jost, Tyler, Chen, 

2007). Deneyimlenen bu olumsuz duyguları azaltmak amacıyla grup üyeleri içinde yaşadıkları sistemi 
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adil olarak algılama eğiliminde olurlar. İnsanlar sistemi meşrulaştırıp, değişimin önünü kapatarak 

tanıdıkları sistemin içinde yaşamaya devam ederler ve değişikliklerden kaynaklanacak olası olumsuz, 

yabancı, anlaşılmaz çıktılardan da uzak kalmış olurlar  (Jost ve Hunyady, 2005). 

SMK ve namus arasındaki ilişki yazında şimdiye kadar dolaylı yollardan incelenmiş olsa da, SMK’nın 

namus üzerindeki etkisini doğrudan araştıran çalışmalar bulunmamaktadır. Sitemi meşrulaştırma 

ideolojileri olarak kabul edilen çelişik duygulu cinsiyetçilik (örn., Glick ve ark., 2016), sosyal baskınlık 

yönelimi (Russell ve Trigg, 2004), ve adil dünya inancı (örn., Kleinke ve Meyer, 1990; Sakallı-Uğurlu, 

Yalçın ve Glick., 2007) toplumsal cinsiyet bağlamında araştırılmış ve bu kavramların kadınlara yönelik 

olumsuz tutumlarla ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca,ekonomik sistemi meşrulaştırma ve namus 

arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada (Işık, 2008), sistemi meşrulaştırmanın namusa yönelik 

olguları anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Yazında yer alan bu araştırmalar göz önünde 

bulundurulduğunda, sistemi meşrulaştırmanın namusun sürdürülmesi ve desteklenmesi üzerinde etkili 

olacağı düşünülmektedir.  

Bu araştırmada, sistemi meşrulaştırma namus sistemini meşrulaştırma olarak ele alınmaktadır. Sistemi 

meşrulaştırmanın doğrudan namus üzerinden incelenmesinin namus çalışmalarına daha fazla ışık tutacağı 

ve namus ve namus temelli şiddetle mücadelede daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Ancak yazında 

namus temelli sistemi meşrulaştırma ölçeği bulunmadığından bu araştırmanın birinci amacı namus temelli 

sistemi meşrulaştırma ölçeği (NSMÖ) geliştirmektir. Araştırmanın diğer amacı ise ölçeğin geçerlik ve 

güvenirliğinin testinden sonra ise namusla ilişkili çıktılarla ilişkisini test ederek olası cinsiyet 

farklılıklarını da ortaya koymaktır. Namus sistemini meşrulaştırmanın (NSM), NO ve NTKYŞ ile olumlu 

yönde ilişkili olması beklenmektedir. Ayrıca, kadın katılımcılara kıyasla, erkek katılımcıların namus 

sitemini daha fazla meşrulaştıracağı, namusu daha fazla onaylayacağı ve ve namus temelli kadına yönelik 

şiddette daha fazla olumlu tutumlar içerisinde olacağı beklenmektedir.  

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmaya 206 erkek 347 kadın olmak üzere toplam 553 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaşı 18 ile 62 

arasındadır (Ortyaş = 29.92, S = 7.90). 

Veri Toplama Araçları 

Katılımcılar, Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği, Ekonomik Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği 

(ESMÖ), Cinsiyet Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği (CSMÖ), Namusu Onaylama Ölçeği (NOÖ), Namus 

Temelli Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği’ni (NTKYŞÖ) ve Demografik Bilgi Formunu doldurmuşlardır. 
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Tüm ölçekler 6’lı Likert formatıyla ölçülmüştür (1 = Kesinlikle Katılmıyorum; 6 = Kesinlikle 

Katılıyorum). 

Namus Sistemini Meşrulaştırma Örneği. NSMÖ bu araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilme aşamasında namus yazını, namusla ilişkili mülakatlar (Bağlı ve 

Özensel, 2011; Kardam,2007) ve var olan sistemi meşrulaştırma ölçekleri (ESMÖ, Jost ve  Thompson, 

2000; CSMÖ, Jost ve Kay, 2005) göz önünde bulundurularak araştırmacılar tarafından 28 maddeden (4 

ters madde) oluşan madde havuzu geliştirilmiştir. Bu maddelerin üzerinde çalışılarak tek anlamlılık, içerik 

bütünlüğü gibi çeşitli kuralların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. 28 madde ile toplanan verilerle 

yapılan analizler sonucunda (bulgular kısmında bu analizler verilmektedir) NSMÖ’nün 10 madde olması 

uygun bulunmuştur. 

Ekonomik Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği. Bireylerin ekonomik sisteme yönelik meşrulaştırma 

eğilimlerini test eden ölçek Jost ve Thompson (2000) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlanması Işık 

(2008) tarafından yapılarak çeşitli araştırmacılar tarafından test edilmiştir (Doğulu, 2012; Ercan, 2009). 

17 maddeden oluşan ölçeğin bu araştırmadaki geçerlik katsayısı .79 olarak bulunmuştur. 

Cinsiyet Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği. Bireylerin toplumdaki cinsiyet eşitsizliklerini meşrulaştırma 

eğilimlerini test eden ölçek Jost ve Kay (2005) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlanması Işık (2008) 

tarafından yapılarak çeşitli araştırmacılar tarafından test edilmiştir (Doğulu, 2012; Ercan, 2009). 8 

maddeden oluşan ölçeğin bu araştırmadaki geçerlik katsayısı .71 olarak bulunmuştur. 

Namusu Onaylama Ölçeği. Katılımcıların namusu onaylama eğilimlerini test eden ölçek Vandello ve 

arkadaşları (Vandello, Cohen, Grandon ve Franiuk, 2009) tarafından geliştirilmiş ve Ceylan ve Sakallı-

Uğurlu (2012) tarafından Türkçeye uyarlanarak Glick ve arkadaşları (2016) tarafından test edilmiştir. 9 

maddeden oluşan ölçeğin bu araştırmadaki geçerlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur. 

Namus Temelli Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği. Kadına yönelik namus temelli şiddete ilişkin tutumları 

değerlendiren ölçek Işık ve Sakallı-Uğurlu (2009) tarafından geliştirilmiştir. 14 maddeden oluşan ölçeğin 

bu araştırmadaki geçerlik katsayısı .86 olarak bulunmuştur. 

Demografik Bilgi Ölçeği. Katılımcılar yaş, cinsiyet, eğitim, dindarlık ve etnik köken sorularını içeren 

demografik bilgi formunu doldurmuşlardır. 

İşlem 

ODTÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurul izni alındıktan sonra ölçek internet üzerinden duyurularak 

uygulanmıştır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. 
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Bulgular 

NSM’nin Maddeleri Arasındaki Korelasyon 

Ölçeğin faktör yapısının testinden önce, 28 madde arasındaki korelasyonlar incelenmiş ve diğer 

maddelerle çok yüksek (.70 ve üzeri) ilişkisi olan iki madde ve çok düşük (.20 ve altı) ilişkisi olan üç 

madde sonraki analize dahil edilmemiştir. 

NSM’nin Faktör Yapısı 

23 maddeden oluşan ölçeğin faktör yapısını test etmek amacıyla, Temel Bileşenler Analizi 

yürütülmüştür.  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı (.97) kabul edilebilir düzeydedir ve Barlett testi 

sonucu anlamlıdır (p < .001). Tekrar edilen analizler sonucunda, 10 maddeli tek faktörlü yapı elde 

edilmiştir. Son durumda tek faktör toplam varyasyonun %49.34’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık 

katsayısı .88dir (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. NSMÖ’nün Faktör Yapısı 

Madde Faktör Yükü Madde Toplam 
Korelasyonu 

Namus açısından kadın-erkek ilişkileri olması gerektiği gibidir. .78 .70 

Namusun kadın üzerinden erkekle ilişkilendirilmesi doğaldır. .76 .68 

Namus düzeni olması gerektiği gibidir. .76 .68 

Namusun kadın üzerinden tanımlanması doğaldır. .76 .67 

Namusun kadın davranışlarıyla ilgili olması doğa kanunları gereğidir.  .69 .61 

Namus kurallarının kadın ve erkekler için ayrı olması doğaldır.  .68 .59 

Namus düzenini değiştirmeye çalışmanın bir anlamı yoktur.  .67 .59 

Var olan namus düzenini değiştirmek, topluma yarardan çok zarar getirir.  .67 .58 

Namusun kadın üzerinden tanımlanması adildir.   .65 .55 

Toplumsal yapı namus düzenine uymayı gerektirir.  .58 .49 

Özdeğer  4.94 

 Açıklanan Varyans  49.34 

 Cronbach’s alpha  .88 

NSM’nn Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

NSM’nin geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacıyla, ölçeğin mevcut sistemi meşrulaştırma 

ölçekleriyle (ESMÖ ve CSMÖ) ilişkisi korelasyon analizi ile test edilmiştir. Bulgular, yeni geliştirilen 
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NSMÖ ölçeğinin geçerliğini doğrular niteliktedir. NSM ve ESM arasında (r = .40, p < .001) ve NSM ve 

CSM arasında (r = .59, p < .001) orta derecede olumlu yönde ilişki bulunmaktadır. 

Araştırma Değişkenlerine İlişkin Betimsel Bulgular 

Araştırma değişkenlerindeki betimsel bulguları ortaya koymak ve kadın ve erkek katılımcılar 

arasındaki olası farklılıkları test etmek amacıyla bir dizi tek yönlü varyans analizi yürütülmüştür. 

Bulgular araştırma hipotezlerini destekler niteliktedir. Tablo 2’de görüleceği gibi, erkek katılımcılar, 

kadın katılımcılara göre namus (F1,553 = 52.07, p < .001), ekonomik (F1,553 = 7.78, p < .01) ve cinsiyet 

(F1,553 = 39.10, p < .001) sistemlerini daha fazla meşrulaştırmıştır. Ayrıca, erkek katılımcılar namusu daha 

fazla onaylamış (F1,553 = 38.84, p < .001) ve namus temelli kadına yönelik şiddete daha olumlu tutumlar 

göstermiştir (F1,553 = 31.82, p < .001). 

Tablo 2. Betimsel Bulgular 

 Tüm Katılımcılar Kadınlar Erkekler   

 Ort. S Ort. S Ort. S F Eta2 

NSM 1.81 .80 1.63 .63 2.11 .96 52.07** .09 

ESM 2.39 .62 2.33 .58 2.49 .67 7.78* .02 

CSM 2.17 .74 2.02 .64 2.43 .83 39.10** .07 

NO 2.76 1.08 2.53 .94 3.17 1.18 38.84** .08 

NTKYŞ 1.26 .47 1.17 .37 1.43 .58 31.82** .07 
*p < .01, **p < .001 
NSM: Namus Sistemi Meşrulaştırma; ESM: Ekonomik Sistemini Meşrulaştırma; CSM: Cinsiyet 
Sistemini Meşrulaştırma; NO: Namusun Onaylanması; NTKYŞ: Namus Temelli Kadına Yönelik 
Şiddet.  

NSM ve NO, NTKYŞ Arasındaki İlişki 

Sistemi meşrulaştırmanın, namusun ve namus temelli şiddetin üzerindeki rolünü incelemek amacıyla, 

regresyon analizleri yürütülmüştür. Analizlerde, cinsiyetin ilk aşamada test edilmiştir (bkz. Tablo 3). 

Birinci regresyon analizinde, NSM’nin NO üzerindeki rolü test edilmiştir. Bulgular, ilk aşamada 

cinsiyetin  (β = .28, p < .001) anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir. İkinci aşamada ise NSM’nin NO 

üzerindeki etkisi anlamlı ve olumlu yöndedir (β = .60, p < .001). İkinci regresyon analizinde, NSM’nin 

NTKYŞ üzerindeki rolü test edilmiştir. Bulgular, ilk aşamada cinsiyetin  (β = .26, p < .001) anlamlı etkisi 

olduğunu göstermiştir. İkinci aşamada ise NSM’nin NO üzerindeki etkisi anlamlı ve olumlu yöndedir (β 

= .54, p < .001). 
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Tablo 1. NSM’nin NO ve NTKYŞ Üzerindeki Yordayıcı Rolü 

 Yordayıcı Değişkenler B SHB β 

NO Cinsiyet 
   (0 = kadın; 1 = erkek) 

.64 1.03 .28*** 

R2’deki Değişim = .08 Düzeltilmiş R2 = .08 

NSM .85 .83 .60*** 

 R2’deki Değişim = .33 Düzeltilmiş R2 = .41 

 Yordayıcı Değişkenler B SHB β 

NTKYŞ Cinsiyet 
   (0 = kadın; 1 = erkek) 

.26 .46 .26*** 

R2’deki Değişim = .07 Düzeltilmiş R2 = .08 

NSM .54 .38 .54*** 

 R2’deki Değişim = .27 Düzeltilmiş R2 = .34 

Tartışma 

Bu araştırmanın öncelikli amacı, bireylerin ailenin namusunun kadınların cinsel saflığı ile ilişkili 

olduğu (Sever ve Yurdakul, 2001) ve erkeklerin sorumluluğunun güçlü olmak ve ailesindeki kadınları 

kontrol etmek olduğu fikrini benimseyen namus sistemini destekleme, meşrulaştırma ve sürdürme 

eğilimlerini ölçen bir ölçek geliştirmekti (Nisbett ve Cohen, 1996; Rodriguez-Mosquera ve ark., 2002). 

Bu amaçla, NSMÖ geliştirilmiş, geçerliği, güvenirliği ve yordayıcı gücü test edilmiştir. Ölçek namus 

sistemindeki cinsiyet farklılıklarını kabul eden ve bu farklılıkları doğanın bir kanunu olarak algılayan 

maddeler içermektedir. Maddeler ayrıca bu sistemi değiştirmenin işlevsiz olacağını ve faydadan çok zarar 

getireceğini, bu nedenle toplumun namus kurallarını takip etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.  

Araştırma bulguları, NSMÖ’nün geçerli bir ölçek olduğunu ve iyi bir faktör yapısına sahip olduğunu 

göstermektedir. Beklenildiği üzere, NSM, ESM ve CSM ile ilişkili, ancak onlardan farklıdır. Bu bulgu, 

namus araştırmalarında, bireylerin sistemi meşrulaştırma eğilimlerinin rolü incelenirken, NSMÖ’nün 

diğer sistemi meşrulaştırma ölçeklerine göre daha faydalı sonuçlara erişilmesinde faydalı olacağına işaret 

etmektedir. Araştırmalar, katılımcıların genel olarak kadına yönelik şiddete karşı çıksalar dahi, namus söz 

konusu olduğu durumlarda bireylerin kadınlara yönelik tutumların daha sert ve saldırgan olduğunu 

göstermektedir (Ceylan, 2016; Rodriguez-Mosquera ve ark., 2002). Namusun kirlendiğinin düşünüldüğü 

durumlarda, kadına yönelik şiddet meşru algılanır ve toplumda erkek üzerinde namusunu temizlemesi 

için baskı kurulur. Dolayısıyla, namus kavramına özel bir sistemi meşrulaştırma ölçeğinin geliştirilmiş 

olması, namus ve namusla ilişkili sonuçları anlamada CSM ve ESM’ye göre daha fazla kolaylık 

sağlayacaktır. NSMÖ’nin araştırmalarda kullanılmasıyla, namus tek başına ayrı bir sistem olarak 
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değerlendirilerek, kadınlara yönelik olumsuz tutumları namus çerçevesinde incelenip, namus kavramının 

toplumsal cinsiyet bağlamındaki yeri daha belirgin olarak ortaya konulabilir. 

Araştırmanın diğer bir amacı, çalışma değişkenlerindeki cinsiyet farklılıklarını ortaya koymaktı. 

Araştırma bulguları, beklenildiği üzere, erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre tüm değişkenlerde 

daha yüksek puanlara sahip olduklarını göstermiştir. Kadınlara kıyasla erkekler, namus, cinsiyet ve 

ekonomik sistemi daha fazla meşrulaştırmaktadırlar. Ayrıca erkekler, namusu daha fazla onaylamakta ve 

kadına yönelik namus temelli şiddete daha olumlu tutumlar sergilemektedirler. Bulgular, yazındaki diğer 

araştırmalarla tutarlıdır (örn., Cihangir, 2013; Glick ve ark., 2016).  

Erkekler, namus konusunda kadınlardan daha fazla hassasiyet göstermektedirler. Kadın bedeni 

üzerinden tanımlanan namus kavramının, kadınlardan daha çok erkekler tarafından önemsenmesi, 

toplumsal cinsiyetin erkek egemen, ataerkil yapısını yansıtmaktadır. Namus sisteminin kural koyucuları 

ve baskın uygulayıcıları olarak erkekler, kadın cinselliği üzerinde kadınlardan daha çok söz söyleme 

hakkına sahip olduklarını düşünüyor olabilir. Sistemi daha çok meşrulaştırma eğilimlerinin olduğu da göz 

önünde bulundurulursa, bu motivasyonlarının altında, avantajlı ve ayrıcalıklı oldukları mevcut düzeni 

korumak ve haksız şekilde bu yüksek statüye sahip olmanın vereceği kaygıdan da uzaklaşmak istemeleri 

yatıyor olabilir (Jost ve Kay, 2005).  

Erkek katılımcılara göre daha düşük puanlara sahip olsalar da, kadınlar da namusu olaylama eğilimi 

göstermiştir. Her ne kadar namus kültürünün mağdur olan tarafı olsalar da, kadınlar da kadınların cinsel 

olarak saf olmaları gerektiğine inanmaktadır (Sakallı-Uğurlu ve Akbaş, 2013). Cinsiyet eşitsizliğinin 

yoğun olarak görüldüğü kültürlerde, kadınların cezadan kaçınmak ve/veya ödüllendirilmek 

motivasyonuyla cinsiyetçi tutumlar sergiledikleri bilinmektedir (Glick ve Fiske, 2001). Bu kültürlerde 

yaşayan kadınlar, namus sistemini onaylayıp, gerekliliklerini yerine getirerek, sistemi ihlal etmemiş 

olmanın olumlu çıktılarını elde ederler.  

Bu araştırmanın son amacı, NSM’nin namus değişkenleri üzerindeki yordayıcı rolünü test etmekti. 

Bulgular, beklentileri doğrular şekilde, NSM’nin NO ve KYNTŞ üzerinde olumlu ve anlamlı bir rolü 

olduğunu göstermiştir. Katılımcıların, namus sistemini kabul ederek, sistemin devamlılığını istemesi, 

namusu ve namus temelli şiddeti daha fazla onaylamaları ile ilişkilidir. Bu bulgular, SMK’nın 

varsayımları ve yazındaki bulgularla tutarlıdır (Jost ve Hunyady, 2002). Sistemi meşrulaştırarak, hem 

avantajlı grubun hem de dezavantajlı grubun üyeleri, namusun ve gerektiğinde namus temelli şiddetin 

uygulanmasının adil olacağını düşünerek, namus sisteminin olumsuz etkilerini görmezden gelebilirler 

(Jost ve Hunyady, 2002; Wakslak ve ark., 2007). Bu bağlamda, kadına yönelik baskı ve cinsiyetçilik 

makul kılınarak, ayrımcılık ve şiddetle mücadelenin önüne engeller konulmuş olur.   
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Cinsiyet eşitsizliğinin yaygın olarak görüldüğü, bir namus kültürü olan Türkiye’de yürütülen bu 

çalışma ile, bireylerin namusa ilişkin tutumlarının daha iyi test edilebileceği NSMÖ yazına 

kazandırılmıştır. NSMÖ’nün uygulanmasıyla elde edilen bulgular, mevcut durumla mücadele etmenin 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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Öz 

Kadınların bir cinsiyete mensup olmalarından kaynaklı, aile içinde veya dışında erkeklerden gördüğü her türlü (sözel, 
fiziksel, cinsel) şiddet, kadına yönelik erkek şiddeti olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada ahlaki uzaklaşmanın ve 
empatinin erkeğin eşine uyguladığı şiddeti adil bulma, mağdurla ve faille empati ve özdeşim kurma üzerindeki 
etkileri deneysel yöntemin kullanıldığı iki çalışmayla incelenmiştir. Birinci çalışmada kıskandığı eşi tarafından 
bıçaklanarak öldürülen mağdurun cinsiyeti (erkek, kadın) ve failin pişmanlık beyanı (pişman olma, pişman olmama, 
beyansız) manipüle edilirken, ikinci çalışmada eşi tarafından dövülen kadının dövülme gerekçeleri (aldatma, yemek 
yapmama, küfretme, nedensiz) manipüle edilmiştir. Birinci çalışmanın bulgularına göre, fail kadınsa, herhangi bir 
beyanda bulunmadığında; fail erkekse, pişman değilim dediğinde uyguladığı şiddet daha adil algılanmaktadır. 
Yüksek empati düzeyine sahip katılımcılar, fail kadınsa, erkek mağdurla daha fazla özdeşim kurmaktadır. Ahlaki 
uzaklaşma, pişmanlık beyanının kadınla özdeşim kurma ve yapılan şiddet eylemini adil bulma üzerindeki etkilerini 
düzenlemektedir. Empati düzeyi ile ahlaki uzaklaşma puanları arasında yüksek derecede anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Ahlaki uzaklaşma puanı arttıkça erkek faile duyulan empati artmakta, ancak şiddet olayını adil bulma azalmaktadır. 
İkinci çalışma bulgularına göre, kadın aldattığı için kocası tarafından dövüldüğünde bunu hak ettiği düşünülürken; 
yemek yapmadığı için dayak yediğinde, bu durum haksızlık olarak görülmektedir. Yemek yapmadığı için şiddet 
gören kadınla özdeşim ve empati önemli ölçüde yükselirken, kadının eşini aldattığı durumda erkekle özdeşim ve 
empati artmaktadır. Ahlaki uzaklaşma arttıkça, erkek faille özdeşim de artmaktadır. Bulgular, ahlaki uzaklaşma ve 
saldırganlık arasındaki ilişkiyi gösteren literatürle uyuşmaktadır; ayrıca, geleneksel cinsiyet rollerine dair normatif 
beklentilerle uyumlu yöndedir. 
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Ahlaki Uzaklaşma ve Empatinin Kadına Yönelik Erkek Şiddetine Dair Tutumlara Etkileri 

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Deklarasyonu’nda (1993) kadına 

yönelik şiddet, kadının fiziksel, cinsel, psikolojik zarar görmesi ile sonuçlanan ya da sonuçlanma ihtimali 

olan toplumsal cinsiyet temelli her türlü eylem olarak tanımlanmıştır. Cinsel taciz, hakaret, okulda veya 

işyerinde ikinci sınıf muamele gibi cinsiyetçi davranışlara kadınlar her gün maruz kalmaktadır (bkz. De 

Oliveria, Laux, Ksenofontou ve Becker, 2015). Günlüklerin analiz edildiği bir çalışmada, kadınların her 

hafta bir veya iki defa cinsiyetçi şaka duyma, cinsel tacize uğrama gibi cinsiyetçi bir olayla karşılaştığı 

görülmüştür (Swim, Hyers, Cohen ve Ferguson, 2001). 

Kadına yönelik şiddet denildiğinde akla ilk olarak aile içi şiddet gelmektedir. Türkiye'de de aile içi 

şiddet yaygındır ve bu nedenle yapılan araştırmalar genellikle aile içi şiddeti, özelde de erkeğin eşine 

yönelik fiziksel ve cinsel şiddetini ele almaktadır (bkz. örn., Yüksel-Kaptanoğlu, Türkyılmaz, Heise, 

2012). Bu araştırmada da katılımcıların erkeğin eşine uyguladığı şiddete dair tutumları araştırılmıştır. 

Ancak, kadına yönelik erkek şiddeti denildiğinde, kadınların bir cinsiyete mensup olmalarından kaynaklı 

olarak aile içinde veya dışında erkekler tarafından maruz bırakıldıkları her türlü (sözel, fiziksel, cinsel) 

şiddet kast edilmektedir.  

Kadına yönelik erkek şiddetinin nedenleri çeşitlidir. Kültürel değerlerden birey içi süreçlere kadar 

farklı düzeylerdeki yaklaşımlar ile açıklanmakta ve çeşitli değişkenler ile ilişkisi araştırılmaktadır. 

Heise'nin (1998) önerdiği ekolojik çerçeveye göre çeşitli bireysel ve bağlamsal faktörler bulunmaktadır ve 

bunlar birbiriyle ilişkilidir. Kadına yönelik erkek şiddeti araştırmalarında temelde risk faktörlerinin 

(sosyo-ekonomik düzey, işsizlik, alkol tüketimi gibi) ortaya çıkarılması amaçlanmakta ve erkeklerin hangi 

koşullarda kadına şiddet uyguladığı belirlenmeye çalışılmaktadır (örn., Güleç Öyekçin, Yetim, Melih 

Şahin, 2012). Örneğin düşmanca cinsiyetçiliğin (Glick ve Fiske, 1996) cinsel tacizi (Diehl, Rees ve 

Bohner, 2012) ve tecavüz mitinin kabulünü (bkz. Suarez ve Gadalla, 2010) yordadığı gösterilmiştir. 

Bunun yanında, geleneksel cinsiyet rollerinin, kültürel değerlerin, dinin, kitle iletişim araçlarının, 

yasaların kadına yönelik erkek şiddeti ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (bkz. Flood ve Pease, 2009).  

Şiddet ve saldırganlık, sosyal psikolojinin temel çalışma alanlarından biridir. 1990’lardan bu yana 

Bandura ve arkadaşlarının (örn., Bandura, Barbaranelli, Caprara ve Pastorelli, 1996) ileri sürdüğü ahlaki 

uzaklaşma (moral disengagement) kavramının saldırganlığa etkisi araştırılmaktadır. Ahlaki uzaklaşma, 

bireyin saldırgan davranışı nedeniyle hissedebileceği psikolojik rahatsızlığı gidermek için giriştiği bir öz-

düzenlemedir (Bandura, 1999; 2001). Bu sosyo-bilişsel öz-düzenleme sonucunda birey saldırgan ve 

ahlakdışı davranışları kendisi açısından kabul edilebilir hale getirmektedir. İnsanlar sekiz farklı 

mekanizma yoluyla ahlaki uzaklaşma sergilemektedir (Bandura ve ark., 1996). Bunlar: Meşrulaştırma, 



M. Gezici Yalçın, A.Y. Şenyurt, B. Gültepe ve H. Coşkun / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 148 

olumlu etiketleme, karşılaştırma, sorumluluk üstlenmeme, sorumluluğu yayma, sonuçları çarpıtma, gayri-

insanileştirme ve suçu mağdura yüklemedir. 

Ahlaki uzaklaşmanın saldırgan davranışı teşvik ettiği (örn., Caprara ve ark., 2013; Fonatine ve ark., 

2012), ergenlik ve yetişkinlik döneminde ortaya konan çeşitli anti-sosyal davranışlarla ilişkili olduğu 

gösterilmiştir (Bandura ve ark., 1996; Gini, 2006; Paciello ve ark., 2008). Ahlaki uzaklaşma ve 

saldırganlık arasındaki ilişki çeşitli kültürlerde araştırılmıştır. Örneğin, İtalyan öğrencilerle (Bandura ve 

ark., 1996), Çinli ergenlerle (Yang ve Wang, 2012), İskoçyalı ergenlerle (Kiriakidis, 2008) ve Afrikan-

Amerikan erkeklerle (Pelton, Gound, Forehand ve Brody, 2004) yapılan çalışmalarda bu ilişki elde 

edilmiştir. Ayrıca, boylamsal bir çalışmada genç yetişkinlerin ahlaki uzaklaşma düzeyi ve şiddete 

başvurması arasındaki ilişki ortaya konulmuştur (Caprara ve ark., 2014). Yunan ergenlerle yapılan bir 

çalışmada ise empati yoksunluğu ve saldırganlık arasındaki ilişkide ahlaki uzaklaşmanın aracı rolü olduğu 

bulunmuştur (Kokkinos, Voulgaridou ve Markos, 2016).   

Empati bir başkasının deneyimlediği duyguları hissedebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (geniş 

bilgi için bkz. Singer ve Lamm, 2009). Empati ve saldırganlık ilişkisini inceleyen çalışmalar, tutarlı bir 

şekilde iki değişken arasındaki negatif korelasyona işaret etmektedir (Jolliffe ve Farrington, 2004). 

Fiziksel saldırganlık, hayvanlara yönelik şiddet (McPhedran, 2009), cinsel saldırganlık (Geer, Estupian ve 

Manguno-Mire, 2000), geleneksel ve siber zorbalık (Rey ve ark., 2016) gibi farklı alanlardaki 

çalışmalarda düşük seviyedeki empati ile yüksek saldırganlık arasında kuvvetli ilişki bulunmuştur. 

Bu araştırmada, ahlaki uzaklaşma ve empatinin kadına yönelik erkek şiddetini adil bulma, mağdurla 

ve faille empati ve özdeşim kurma üzerindeki etkileri incelenmiştir. Eşin şiddetinin hangi koşullar altında 

daha adil algılandığını, hangi durumda onunla empati ve özdeşim kurulduğunu ve bunların ahlaki 

uzaklaşma ve empati ile ilişkisinin olup olmadığını göstermek, bu araştırmanın temel amacıdır. Önceki 

çalışmalarda ahlaki uzaklaşmanın ve empatinin saldırganlıkla ilişkisi ayrı ayrı gösterilmiş, ancak bu 

değişkenlerin birbirleriyle ilişkileri incelenmemiştir. Ayrıca, ahlaki uzaklaşmanın ve empatinin kadına 

yönelik erkek şiddetinin ne derece adil algılandığı, faille ne derece empati ve özdeşim kurulduğu 

üzerindeki etkilerini ele alan araştırmaya da rastlanmamıştır.  

I. Çalışma 

Yöntem 

Birinci çalışmada test edilen hipotezler aşağıdaki gibidir:  
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H1: Empati düzeyi yüksek olan katılımcılar, bıçaklanarak öldürülen kişi kadın olduğunda ve öldüren 

eş pişman olduğunu söylediğinde mağdur olan kadınla daha az özdeşim ve empati kuracak, kadına yapılan 

şiddeti daha fazla adil bulacaktır.  

H2: Ahlaki uzaklaşma, empati düzeyi ile şiddeti adil bulma, faille özdeşim ve empati kurma arasındaki 

ilişkiyi düzenleyecektir. Empati düzeyi yüksek olan katılımcıların ahlaki uzaklaşma eğilimi de yüksek 

olduğunda şiddet daha adil değerlendirilecek ve erkek faille özdeşim ve empati artacaktır.  

Katılımcılar 

Çalışmaya 18-38 yaş arası (Ort. = 20.36, S = 1.76) Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde çeşitli 

bölümlerde okuyan 159 (%85’i kadın, %15’i erkek) üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 

neredeyse tamamı (%99.4) bekar olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar, yaşamının büyük bölümünü 

büyükşehir (%44.7) ve şehirde (%28.3) geçirmiş, sadece %6.9’u uzun bir süre köyde yaşamıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Temel Empati. Katılımcıların empati düzeyi, Temel Empati Ölçeği ile elde edilmiştir (Topçu, Erdur-

Baker, Çapa-Aydın, 2010). Likert tipi beşli derecelendirmeye (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 5 = 

Kesinlikle Katılıyorum) sahip olan ölçek tek faktörlü bir yapı göstermiştir (α = .94). 

Ahlaki Uzaklaşma. Katılımcıların ahlaki uzaklaşma eğilimi, Gezici-Yalçın, Şenyurt, Gültepe ve 

Coşkun (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği ile elde edilmiştir. Beşli Likert 

tipi derecelendirmeye sahip olan (1 = Hiç Katılmıyorum, 5 = Tamamen Katılıyorum) ölçeğin, güvenirliği 

yüksektir (α = .94).  

Manipülasyon. Katılımcılara kısa bir hikaye sunulmuştur. Bu hikayede, ülkemizde kadına yönelik 

şiddet olaylarının son zamanlarda basında geniş ölçüde yer aldığı ifade edilmiş ve bu haberlerden birinin 

örnek olarak sunulduğu belirtilmiştir. Haberde, kıskandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen bir kişi 

bulunmaktadır. Bu kişinin cinsiyeti, kadın veya erkek olarak değişimlenmiştir. Katılımcıların 

değerlendirmeleri üzerinde herhangi bir normatif etkide bulunmamak için mağdur ve fail kelimeleri 

kullanılmamış, bunun yerine sadece kişinin cinsiyeti (erkek ve kadın) belirtilmiştir. Failin (yine bu kelime 

kullanılmaksızın erkek veya kadın denilmiştir) yakalanarak gözaltına alındığı, pişmanlık hissettiğini 

(birinci deney grubu) veya hissetmediğini (ikinci deney grubu) beyan ettiği yazılmıştır. Kontrol grubuna 

ise kişinin herhangi bir beyanda bulunmadığı belirtilmiştir. 

Manipülasyon Kontrolü. Katılımcıların kimin öldürdüğünü, kimin öldürüldüğünü, eşin hangi 

nedenden dolayı öldürüldüğünü yazmaları ve olay sonrası pişmanlık duyulup duyulmadığını 
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işaretlemeleri istenmiştir. Ayrıca, günlük yaşamda ne sıklıkla karşılaşılan ve ne kadar dikkat çeken bir 

olay olduğunu 11'li Likert tipi ölçek (0 = Hiç ve 10 = Çok fazla) üzerinden belirtmeleri istenmiştir.  

Bağımlı Değişken Ölçümleri. Tüm bağımlı değişken ölçümleri 11’li Likert tipi (0 = Çok az; 10 = Çok 

fazla) ölçek üzerinden derecelendirilmiştir. Bağımlı değişkenler aşağıdaki sırada elde edilmiştir.  

Şiddeti Adil Bulma. Eşi bıçaklama eyleminin ne kadar adil bulunduğu, dört maddeyle ölçülmüştür. 

Sorular, “Bu olayda erkeğin eşine yaptığı eylemi ne kadar adil buluyorsunuz?”, “Bu olayda erkeğin 

yaptığı eyleme ne kadar hak veriyorsunuz?” şeklindedir (α = .84). Mağdurun cinsiyetinin kadın olduğu 

bilgisi verilen deney grubunda fail erkek olduğundan, katılımcılara sorular erkeğin yaptığı eylem 

ifadesiyle yöneltilmiştir. Mağdurun cinsiyetinin erkek olduğu belirtilen deney grubunda ise sorular, 

kadının yaptığı eylem şeklinde ifadelendirilmiştir.  

Kadınla/Erkekle Özdeşim. Şiddet uygulayan eşle kurulan özdeşim, iki maddeyle ölçülmüştür. Şiddeti 

uygulayan kadın olduğunda, mağdur erkek olurken, şiddeti uygulayan erkek olduğunda, mağdur kadın 

olmaktadır. İki soruyla elde özdeşim kurma, cinsiyete göre uyarlanmıştır: “Bu olayda kadınla (erkekle) 

kendinizi ne derece özdeşleştiriyorsunuz?”, “Bu olayda kadınla (erkekle) kendinizin ne derece ortak 

yanınız olduğunuzu düşünüyorsunuz?” (kadınla özdeşim için α = .80; erkekle özdeşim için α = .81). 

Kadınla/Erkekle Empati. Toplam dört maddeyle olaydaki kadınla veya erkekle kurulan empati ayrı 

ayrı elde edilmiştir. “Bu olayda erkeğin duygularını ne derece hissetmektesiniz?”, “Bu olayda erkeğin 

durumuna ne derece üzüldünüz?”, “Bu olayda erkeğin durumu sizi ne derece etkiledi?”, “Bu olayda 

erkeğin durumunu ne derece anladığınızı düşünüyorsunuz?” (kadınla empati için α = .86; erkekle empati 

için α = .87). 

İşlem 

Ölçümler sınıf ortamında alınmıştır. Katılımcılar önce Temel Empati Ölçeği’ni ve Ahlaki Uzaklaşma 

Ölçeği’ni doldurmuştur. Ardından manipülasyon sorularına maruz bırakılmıştır. Katılımcılar 

manipülasyon kontrol sorularını yanıtladıktan sonra bağımlı değişken ölçümlerine geçilmiştir. Tüm 

ölçeklerin yanıtlanması maksimum 20 dakika sürmüştür. Manipülasyon sorularında katılımcılar koşullara 

büyük oranda denk şekilde atanmıştır. Kadın failin pişman olduğu (n = 30), pişman olmadığı (n = 34), 

beyanda bulunmadığı (kontrol grubu, n = 20); erkek failin pişman olduğu (n = 22), pişman olmadığı (n = 

33), beyanda bulunmadığı (kontrol grubu, n = 20) olayı okuyan toplam 159 katılımcı çalışmada yer 

almıştır. Araştırma sonunda katılımcılara kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra araştırmaya katılımları 

için teşekkür edilmiştir. 
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Bulgular 

Katılımcıların tamamı kendilerine sunulan olayda öldürenin ve öldürülenin kim olduğu, eşin hangi 

nedenden dolayı öldürüldüğü ve olay sonrası pişmanlık duyulup duyulmadığı sorularını doğru bir şekilde 

yanıtlamıştır. Ayrıca, olayı (kıskandığı eşi bıçaklayarak öldürme) günlük yaşamda karşılaştıkları (Ort. = 

5.66, S = 2.89) ve dikkat çekici (Ort. = 7.00, S = 2.61) bir olay olarak değerlendirmişlerdir. 

Değişkenler arası korelasyonlar incelendiğinde, empati düzeyi ile ahlaki uzaklaşma puanları arasında 

yüksek derecede anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r = .65, p < .01). Bunun yanında, ahlaki 

uzaklaşma puanı arttıkça erkek faille empatinin arttığı (r = .19, p < .05), ancak şiddet olayını adil 

bulmanın azaldığı (r = -.18, p < .05) görülmüştür. Araştırmanın değişkenleri arasındaki korelasyonlar 

Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Değişkenler Arası Korelasyonlar (N=159) 

  AU E EÖ KÖ EE KE AB 

Bağımsız Değişkenler        

Failin Cinsiyeti = Kadın, Erkek      

Pişmanlık = Pişman, Pişman değil, Beyansız      

Ön Ölçümler        

 Ahlaki Uzaklaşma (AU)a 1       

 Empati (E) .65** 1      

Bağımlı Değişkenler        

 Erkekle Özdeşim (EÖ) .15 .11 1     

 Kadınla Özdeşim (KÖ) .12 .01 .11 1    

 Erkekle Empati (EE) .19* .12 .54** .34** 1   

 Kadınla Empati (KE) -.04 -.01 -.32** -.59** -.25** 1  

 Adil Bulma (AB) -.18* -.02 .21** .11 .28** -.20* 1 
a Düzenleyici değişken; *p < .05, **p < .01 

Katılımcıların ön ölçümde elde edilen temel empati puanları bağımlı değişkenlerle anlamlı bir ilişkiye 

sahip değildir. Bu nedenle, katılımcıların empati puanları medyan temel alınarak yüksek ve düşük olarak 

yeniden kodlanmış ve üç faktörlü ANOVA analizine bağımsız kategorik bir değişken olarak dahil 

edilmiştir. Yapılan 2 (empati: yüksek, düşük) x 2 (failin cinsiyeti: erkek, kadın) x 3 (pişmanlık beyanı: 

var, yok, beyansız) ANOVA sonucunda erkekle özdeşim üzerinde empati ve failin cinsiyetinin ikili 

etkileşimin anlamlı olduğu görülmüştür (F1,148 =5.87, p = .017, ɳ2 = .04). Empati düzeyi yüksek olanlar 

fail kadınsa (Ort. = 3.04, S = 2.71; fail erkekse Ort. = .77, S = 1.44) empatisi düşük olanlara kıyasla (fail 
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kadınsa Ort. = 1.58, S = 2.35; erkekse Ort. = .68, S = 1.05) erkekle daha fazla özdeşim kurmuştur. Failin 

cinsiyetinin temel etkisi anlamlıdır, F1,148 = 22.35, p = .000, ɳ2 = .13. 

Üç faktörlü ANOVA analizi, failin cinsiyetinin ve pişmanlık beyanının şiddeti adil bulma üzerinde 

anlamlı etkileşim etkisine sahip olduğunu göstermiştir (F2,148 = 4.21, p =.017, ɳ2 = .05). Fail kadın 

olduğunda ve beyan vermediğinde (Ort. = 3.17, S = 2.83) şiddet daha adil bulunmuştur (pişman olduğunu 

söylediğinde Ort. = 1.39, S = 1.42; pişman olmadığını söylediğinde Ort. = 1.72, S = 1.71). Fail erkekse ve 

pişman değilim şeklinde beyanda bulunmuşsa (Ort.=.61, S=1.14) şiddet daha adil bulunmuştur (pişman 

olduğunu beyan ettiğinde Ort. = .34, S = .64; beyansız Ort. = .22, S = .66). Failin cinsiyeti ise anlamlı 

temel etkiye sahiptir (F1,148 = 87.19, p = .000, ɳ2 = .19. 

Diğer bağımlı değişkenler üzerinde yapılan üç faktörlü ANOVA sonuçları failin cinsiyetinin temel 

etkisinin anlamlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre, fail kadınsa (Ort. = 7.90, S = 2.26) kadınla 

özdeşim artmaktadır (erkek Ort. = 4.78, S = 2.91; F1,148 = 52.48, p =.000, ɳ2 = .26). Fail kadınsa (Ort. = 

5.31, S = 2.36) erkekle empati daha yüksek bulunmuştur (erkekse Ort. = 2.36, S = 1.96; F1,148 = 71.48, p = 

.000, ɳ2 = .33). Fail erkekse (Ort. = 8.27, S = 1.38) kadınla daha fazla empati kurulmuştur (kadınsa Ort. = 

5.06, S = 2.24; F1,148 = 109.39, p =.000, ɳ2 = .42). Fail pişman olduğunu beyan ettiğinde (Ort. = 6.93, S = 

2.11) kadınla empati artmıştır (pişman değilse Ort. = 6.06, S = 2.55; F2,148 = 4.82, p = .009, ɳ2 = .06). 

Ahlaki uzaklaşma, pişmanlık değişkeninin kadınla özdeşim (β=.58, t(157)=2.08, p=.039) ve yapılan 

eylemi adil bulma üzerindeki (β = -.54, t(157) = -1.95, p = .053) etkisini düzenlemektedir.  

Tartışma 

Araştırmanın hipotezleri kısmen doğrulanmıştır ve bulgular ahlaki uzaklaşma ve saldırganlık 

arasındaki ilişkiyi gösteren literatürle tutarlıdır. Kadının eşini kıskandığı için bıçaklayarak öldürmesi 

durumunda fail kadınsa pişmanlık beyanında bulunmadığında, erkekse pişman değilim dediğinde 

uyguladığı şiddet daha adil algılanmıştır. Bu bulgu geleneksel cinsiyet rolleriyle ilgili beklentilerle de 

tutarlı görünmektedir. Şiddet sonrasında kadının suskun kalması, erkeğinse yaptığını savunması 

(erkeklikle ilgili kültürel beklentiler) adalet algısını etkiliyor görünmektedir. Şiddeti kadın uyguladığında, 

katılımcılar onunla daha fazla özdeşim fakat daha az empati kurmakta, erkekle kurulan empati ise 

artmaktadır. Şiddeti erkek uyguladığında ise erkekle özdeşim ve empati azalmakta ve kadınla empati 

yükselmektedir. Temel empati düzeyi yüksek katılımcılar ise fail kadınsa erkekle daha fazla özdeşim 

kurmaktadır. Katılımcıların cinsiyetinin bu sonuçlar üzerinde etkisi, örneklemin %85’inin kadınlardan 

oluşması nedeniyle test edilememiştir.  
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II. Çalışma 

Yöntem 

İkinci çalışmada test edilen hipotezler aşağıdaki gibidir:  

H1: Empati düzeyi yüksek katılımcılar, kadının eşine yemek pişirmemesi nedeniyle kocası tarafından 

dövülmesi durumunda diğer nedenlerle dövülmesi durumuna kıyasla kadınla daha fazla özdeşim ve 

empati kuracak, kadına yapılan şiddeti daha az adil bulacaktır. 

H2: Ahlaki uzaklaşma, empatinin etkisini düzenleyecektir. Ahlaki puanı yüksek olan katılımcılar, 

kadının eşini aldatması nedeniyle kocası tarafından dövülmesi durumunda diğer nedenlerle dövülmesi 

durumuna kıyasla kadınla daha az özdeşim ve empati kuracak, kadının maruz kaldığı şiddeti daha adil 

bulacaktır. 

Katılımcılar 

Araştırmanın örneklemini Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde okuyan 19-35 yaş 

arası (Ort. = 20.65, S = 2.04) 83 (%85 kadın, %15 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmuştur. 

Katılımcıların %94’ü bekar olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların %37.3’ü yaşamının büyük bölümünü 

büyükşehirde, %33.7’si ise şehirde geçirmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

İkinci çalışmada, birinci çalışmada olduğu gibi Temel Empati Ölçeği, Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği 

kullanılmıştır. Ayrıca, Sosyal Beğenirlik Ölçeği eklenmiştir.  

Sosyal Beğenirlik Ölçeği. Türkçe’ye Coşkun ve Elgin (2008) tarafından uyarlanan ölçek, 5’li Likert 

tipi derecelendirmeye sahiptir (α = .70). 

Temel Empati. Temel Empati Ölçeği’nin güvenirliği görece düşük çıkmıştır (α = .52). 

Ahlaki Uzaklaşma. Bu çalışmada Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği’nin Cronbach Alfa katsayısı .78 

bulunmuştur. 

Manipülasyon ve Manipülasyon Kontrolü. Manipülasyon hikayesinde, ülkemizde kadına yönelik 

şiddet olaylarının son zamanlarda basında geniş ölçüde yer aldığı ifade edildikten sonra, bu haberlerden 

biri örnek olarak sunulmuştur. Verilen haberde “Eve geldiğinde yemeğin hazır olmadığını, öğrenen Murat 

A., eşi Songül A.’yı dövdü.” denilmiştir. Diğer iki hikayede dövme nedenleri aldatma ve kayınvalideye 

küfretme olarak değişimlenmiştir. Kontrol koşulundaki katılımcılara ise hiçbir neden belirtilmeden Murat 

A.’nın eşini dövdüğü bilgisi verilmiştir. Tüm hikayelerde mağdur kadındır, fail erkektir. Ancak, 
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katılımcılar üzerinde normatif bir etkide bulunmamak için katılımcılara sorular mağdur/fail ifadeleri 

kullanılmadan yöneltilmiştir. Manipülasyonu kontrol etmek amacıyla katılımcıların okudukları olayda 

kimin, neden dövdüğünü yazmaları istenmiştir.  

Bağımlı Değişken Ölçümleri. Tüm bağımlı değişken ölçümleri 11’li Likert tipi (0 = Çok az; 10 = Çok 

fazla) ölçekler üzerinden derecelendirilmiştir. Bağımlı değişken ölçümleri birinci çalışmada kullanılan 

ölçekler aracılığıyla elde edilmiştir ve sorular aynı sırada katılımcılara yöneltilmiştir. Bu çalışmada 

bağımlı değişken ölçümleri için elde edilen Cronbach Alfa katsayıları şu şekildedir: Şiddeti adil bulma (α 

= .73), kadınla özdeşim (α = .85), erkekle özdeşim (α = 73), kadınla empati (α = .75), erkekle empati (α = 

.84). 

İşlem 

Veriler öğrencilerden üniversitedeki sınıflarda toplanmıştır. Katılımcılar, sosyal beğenirlik, empati ve 

ahlaki uzaklaşma ölçeğini doldurduktan sonra manipülasyon sorularına maruz bırakılmıştır. Ardından, 

manipülasyon kontrol sorularını yanıtlayan katılımcılara bağımlı değişken ölçümlerini elde etmek 

amacıyla hazırlanan sorular yöneltilmiştir. Tüm ölçeklerin yanıtlanması ortalama 20 dakika sürmüştür. 

Manipülasyon sorularında katılımcılar koşullara büyük oranda denk şekilde atanmıştır. Araştırma sonunda 

bilgilendirme yapıldıktan sonra katılımcılara teşekkür edilmiştir.  

Bulgular 

Bu çalışmada hiçbir değişkenin sosyal beğenirlik ile anlamlı bir ilişkisi gözlenmemiştir. Şiddetin 

nedeni (eşi aldatma, yemek yapmama, kayınvalideye küfretme, gerekçesiz) ve temel empati düzeyi 

(yüksek ve düşük) iki yönlü ANOVA ile analize sokulduğunda anlamlı ortak bir etki bulunmamıştır. Tüm 

bağımlı değişkenler üzerinde şiddetin nedeninin temel etkisi anlamlıdır. Bonferroni karşılaştırmalarına 

göre, aldatma koşulundaki katılımcılar (Ort. = 1.98, S = 1.98; yemek Ort. = .02, S = .10; gerekçesiz Ort. = 

.39, S = 1.06; kayınvalideye küfür Ort. = .67, S = 1.13) anlamlı şekilde erkeğin yaptığı eylemi adil 

bulmuştur (F3,75 = 8.09, p = .000, ɳ2 = .24). Aldatma (Ort. = 2.67, S = 1.86) koşulundaki katılımcılar diğer 

koşuldakilere göre (yemek Ort. = .16, S = .56; gerekçesiz Ort. = .84, S = 1.56; kayınvalideye küfür Ort. = 

.21, S = .40) anlamlı şekilde daha fazla erkekle özdeşim kurmaktadır, F3,75 = 16.83, p = .000, ɳ2 = .40. 

Aldatma (Ort. = 6.28, S = 1.98) koşulundaki katılımcılar (yemek Ort. = 1.69, S = 1.61; gerekçesiz Ort. = 

1.80, S = 1.99; kayınvalideye küfür Ort. = 3.44, S = 2.70) erkekle anlamlı şekilde daha fazla empati 

kurmaktadır (F3,75 = 18.63, p = .000, ɳ2 = .43). Yemek yapmama koşulundaki katılımcılar (Ort. = 5.23, S 

= 3.64) diğer nedenlere kıyasla (gerekçesiz Ort. = 4.73, S = 3.40; aldatma Ort. = 1.54, S = 1.78; 

kayınvalideye küfür Ort. = .88, S = 1.18) kadınla daha fazla özdeşim kurmuştur (F3,75 = 12.07, p = .000, ɳ2 

=.33). Kadınla empati kurmada yemek koşulundaki katılımcılar (Ort. = 8.13, S = 2.00; gerekçesiz Ort. = 
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7.57, S = 1.88; kayınvalideye küfür Ort. = 5.41, S = 2.47; aldatma Ort. = 4.21, S = 1.74) en yüksek puanı 

almıştır (F3,75 = 14.31, p = .000, ɳ2 =.36). Düzenleyici değişken analizinde ahlaki uzaklaşmanın erkekle 

özdeşim üzerinde temel etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur (β = .35, t(75) = 3.09, p = .003). Temel 

empati eğilimi ile ahlaki uzaklaşma puanları arasında ise anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (r = .13, p > 

.05). 

Tartışma 

Bulgular, ahlaki uzaklaşmayla ilgili literatürdeki diğer araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ayrıca, 

geleneksel cinsiyet rollerine dair normlarla tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. Kadın aldattığında kocası 

tarafından dövülüyorsa bunu hak ettiği düşünülürken, yemek yapmadığı için dayak yediğinde bu durum 

haksızlık olarak görülmüştür. Yemek yapmadığında kadınla özdeşim ve empati önemli ölçüde 

yükselirken, aldatma durumunda erkekle özdeşim ve empati artmaktadır. Ahlaki uzaklaşma arttıkça şiddet 

uygulayan erkekle özdeşim de artmaktadır. Erkek katılımcılarla kadın katılımcılar açısından bulgular 

farklı olabilir, ancak katılımcıların çoğunlukla kadınlardan (%85) oluşması dolayısıyla cinsiyetin etkisi 

test edilememiştir.  

Sonuçlar ve Öneriler 

Bu araştırmanın literatüre katkıları şu şekilde özetlenebilir: Birinci olarak, ahlaki uzaklaşma ve empati 

gibi saldırgan davranışla ilişkisi ortaya konulan iki değişken, kadına yönelik erkek şiddeti bağlamında ilk 

kez birlikte çalışılmıştır. İkinci olarak, kadına yönelik erkek şiddeti araştırmalarında deneysel yöntemin 

kullanıldığı az sayıda çalışma bulunmaktadır ki bunlar ağırlıklı olarak cinsel şiddeti içeren davranışları ele 

almaktadır. Kadına yönelik erkek şiddetine dair tutumları inceleyen deneysel bir çalışmaya ise 

rastlanmamıştır.  

Araştırmanın belirli sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak, çoğunluğu kadınlardan oluşan üniversite 

öğrencileriyle çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, bulgular erkek üniversite öğrencilerine 

genellenebilir nitelikte değildir. Benzer şekilde, araştırmanın bulguları üniversite öğrencisi olmayan 

kadınlara da genellenemez. İkinci olarak, bu araştırmada kadına yönelik eşin şiddeti ele alınmıştır. Oysa, 

erkeğin kadına yönelik şiddeti aile dışında da yaygın bir şekilde gözlenmektedir. Dolayısıyla, bundan 

sonraki çalışmalarda erkeğin aile dışında kadına uyguladığı şiddetin hangi durumlarda adil algılandığı ve 

hangi koşullarda mağdurla ve faille empatinin ve özdeşimin arttığının ortaya konulması önemli 

görünmektedir. Üçüncü olarak, bu çalışmada şiddet davranışı doğrudan incelenmemiş ancak 

katılımcılardan okudukları bir şiddet olayını değerlendirmeleri istenmiştir. Dolayısıyla, gerçek şiddet 

davranışı söz konusu olduğunda bu çalışmada incelenen bağımsız değişkenlerin etkilerinin neler olacağı 

bilinmemektedir.  
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Bundan sonra yapılacak araştırmalarda ahlaki uzaklaşmanın farklı mekanizmalarının (örn., mağduru 

suçlama, olumlu etiketleme) her birinin manipüle edilmesi önerilmektedir. Böylece, mekanizmaların 

etkileri ayrı ayrı incelenebilir. Buna ek olarak, bulguların geleneksel cinsiyet rollerine dair normatif 

beklentilerle aynı yönde olması nedeniyle, cinsiyetçilik değişkeninin analize dahil edilmesi 

önerilmektedir. Ayrıca, bundan sonraki araştırmalarda sosyal baskınlık ve sistemi meşrulaştırma gibi 

kadın-erkek eşitsizliğini doğal, haklı ve meşru gören ideolojilerle ilgili değişkenlerin etkileri incelenebilir. 

Türkiye’de son yıllarda oranı ve görünürlüğü artan kadına yönelik erkek şiddetinin nedenlerinden 

birinin erkeğin kadına yönelik şiddetini adil bulma olduğu düşünülmektedir. Bundan sonraki 

araştırmalarda erkek şiddetinin adil bulunmasını etkileyen sosyal psikolojik faktörlerin ve mekanizmaların 

araştırılması önemli görülmektedir.   
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Öz 

Clance ve Imes (1978) tarafından literatüre kazandırılmış olan Sahtekâr Fenomeni, kişilerin elde ettikleri başarıları 
kabullenemeyerek, sahip oldukları başarılı statüde kendilerini sahtekâr gibi hissetmelerini ifade etmektedir. Yapılan 
çalışmalar Sahtekâr Fenomeninin pek çok bireysel değişkenle ilişkili olabileceğini ortaya koymuş; ancak, kişinin 
kendisini grubunun sahte bir üyesi gibi hissetmesinde grup içi, gruplararası ve toplumsal süreçlerin etkisini yeterince 
açıklayamamıştır. Ayrıca, bu fenomeni değerlendirmek için Türkçeye kazandırılmış bir ölçüm aracının olmaması da 
dikkat çekmektedir. Görülen eksiklikleri giderebilmek için bu çalışmada Clance Sahtekâr Fenomeni Ölçeğinin 
(CSFÖ; Clance, 1985) Türkçeye kazandırılması ve fenomenin grup içi, gruplararası ve toplumsal yapıyla olan 
ilişkisinin Sosyal Kimlik, Sosyal Baskınlık ve Sistemi Meşrulaştırma Kuramlarının hipotezleri aracılığıyla 
incelenmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak, söz konusu fenomen ilk kez örtük çağrışım yönteminin de kullanıldığı bir 
araştırmada sınanmıştır. Uludağ Üniversitesi'ndeki araştırma görevlilerinden oluşan bir örneklemle yapılan bu 
araştırma, belirli zaman aralığıyla gerçekleştirilen iki çalışmadan oluşmaktadır. Birinci çalışma 148 katılımcıya 
hipotezlerin test edilmesine yönelik hazırlanan kâğıt-kalem formlu ölçeklerin ve bilgisayar oturumlu örtük çağrışım 
testlerinin sunulması ile gerçekleştirilmiştir. İkinci çalışmada ise birinci çalışmaya katılan 125 kişiye yalnızca CSFÖ 
sunulmuş, böylece ölçeğin test-tekrar test güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan analizler ışığında, 
CSFÖ'nün güvenirlik katsayısının sırasıyla .84 ve .86 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği 
.81'dir. Korelasyon ve regresyon analizleri, Sahtekâr Fenomeninin kadınlarda, erkeksi ve mesleki kalıpyargılar 
üzerinden içinde bulunulan akademik birimin prototipinden uzaklaşma, yüksek Sosyal Baskınlık Yönelimi, artan 
kendini zayıflatma davranışları ve erkeklere yönelik dış grup tarafgirliği ile; erkeklerde ise, mesleki kalıpyargılar 
üzerinden akademik birim prototipinden uzaklaşma, kurumda bulunma süresinin azlığı, yüksek Sosyal Baskınlık 
Yönelimi, artan kendini zayıflatma davranışları ve örtük özsaygı azlığı ile yordanabildiğini göstermiştir. Ayrıca 
Sahtekâr Fenomenini yordamada en güçlü değişkenlerin kadınlar için kendini zayıflatma davranışları ve mesleki 
kalıpyargılar üzerinden prototipten uzaklaşma, erkekler için zayıflatma davranışları, mesleki kalıpyargılar üzerinden 
prototipten uzaklaşma ve kurumda bulunma süresi olduğu bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları, CSFÖ'nün Türkçe 
versiyonun gerekli kriterleri karşıladığını göstermekte; beklenildiği gibi, sıklıkla bireysel farklılıklar üzerinden 
çalışılan Sahtekâr Fenomeninin grup içi ve gruplararası süreçlerle de ilişkili olduğuna işaret etmektedir. 
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Başarılarımın Sahibi Ben Değilim: Sosyal Kimlik, Sosyal Baskınlık ve Sistemi Meşrulaştırma 
Kuramları Perspektifinden Sahtekâr Fenomeni 

Bir grubun üyeliğini alabilmek için gerekli ana kriterden yoksun olmasına rağmen bu eksikliğini 

saklayarak grubun sınırını aşan, kendisini bu grubun sağladığı sosyal kimlik üzerinden tanımlayan, hatta 

bu grubun üyeleriyle ortak bir yaşam sürdüren kişiler “sahtekâr üye” olarak tanımlanmaktadırlar 

(Hornsey ve Jetten, 2003). Öte yandan, sahtekâr üye olmamasına rağmen kişinin kendisini böyle 

hissetmesi ise ilk kez Clance ve Imes (1978) tarafından ele alınarak Sahtekâr Fenomeni (SF: Imposter 

Phenomenon) olarak kavramsallaştırılmıştır. 

Bu erken tarihten itibaren, fenomenin bireysel düzeydeki çeşitli değişkenlerle ilişkilerini ele alan çok 

sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmaların pek çoğunda SF’nin özsaygı düşüklüğü ile 

ilişkili olduğu ortaya konulmuştur (örn., Peteet, Brown, Lige ve Lanaway, 2015). Ancak, Leary, Patton, 

Orlando ve Funk (2000) tarafından yapılan çalışmada SF’den mustarip bireylerin, kimliklerinin ifşa 

olmayacağına inandıklarında kendilerini daha olumlu değerlendirdikleri gösterilmiş ve SF’nin bir kimlik 

stratejisi olabileceği öne sürülmüştür. 

Sosyal değişkenlerle SF arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmaların ise hem nicelik hem de kapsam 

olarak oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Oysa sahtekâr üye kavramından yola çıkıldığında, SF’nin, 

kişinin, bir grubun üyesi olmak için gerekli kriterlere sahip olmasına karşın, diğer iç-grup üyeleri arasında 

kendisini sahtekâr gibi hissetmesi olarak tanımlanabileceği; dolayısıyla sosyal düzeydeki değişkenlerle 

ilişkili olabileceği öngörülebilir. Bu çalışmayla, literatürdeki ilgili boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır. 

Sahtekâr Fenomeni 

Clance ve Imes (1978) yaptıkları klinik gözlemler sonucunda, başarılarını içsel özellikler yerine şans 

veya çok çalışma gibi dışsal birtakım gerekçelere bağlayan kadınların sahip oldukları konumda 

kendilerini sahtekâr gibi hissettiklerini ve bu sahtekârlığın açığa çıkacağına yönelik derin bir korku 

yaşadıklarını ortaya koymuşlardır. Araştırmacıların yalnızca kadın danışanlarla çalışmış olmaları SF’yi 

kadınlara özgü bir olguymuş gibi ele almalarına ve erkeklerde görülme olasılığını göz ardı etmelerine 

neden olmuştur (Clance ve O’Toole, 1987). Erkeklerin de katılımıyla gerçekleştirilen sonraki araştırmalar 

ise cinsiyet açısından oldukça çelişkili sonuçlar ortaya koymuştur. Bu araştırmaların bazılarında SF’nin 

kadınlarda daha yaygın olarak bulunduğu (örn., Ivie ve Ephraim, 2009) bazılarında ise SF için cinsiyet 

farkının ortaya çıkmadığı (örn., Kamarzarrin, Khaledian, Shooshtari, Yousefi ve Ahrami, 2013) 

görülmüştür. Topping ve Kimmel (1985) tarafından yapılan araştırmada ise erkeklerin kadınlara göre 

anlamlı şekilde daha fazla SF’ye sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
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Clance ve O’Toole, (1987) erkeklerde de görülebileceğini kabul etmiş olmakla birlikte SF’nin 

kadınlar için çok daha yıkıcı sonuçlara yol açacağını ileri sürmüştür. Bu iddianın temelinde, SF’nin, aile 

ile toplumsal yapı tarafından kadınlara aktarılan ve cinsiyet rolleri ile şekillenen mesajlardan 

kaynaklandığı düşüncesi yatmaktadır (Clance, Dingman, Reviereve Stober, 1995). Ancak, bu iddiaya 

yönelik çalışmaların sayıca sınırlı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek bir 

çalışmada September, McCarrey, Baranowsky, Parent ve Schindler (2001) kadın cinsiyet rollerini 

yansıtan özelliklerle SF arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki olduğunu göstermişlerdir. 

Sosyal perspektifli diğer çalışmalarda ise Afro-Amerikanların sahip oldukları SF’nin nedenleri 

araştırılmıştır. Bu kapsamda ele alınabilecek çalışmalarda bütüncül olmayan dünya görüşünün (Ewing, 

Richardson, James-Myers ve Russell, 1996), kolektif benlik saygısı düşüklüğünün (Lin, 2007) algılanan 

yüksek ayrımcılık düzeyinin ve etnik kökenin sosyal kimlikteki öneminin (Bernard, 2015) SF için anlamlı 

değişkenler olduğu gösterilmiştir. 

Yapılan araştırmalarda SF’ye sahip kişi ile içinde kendisini sahte hissettiği iç-grubu arasındaki ilişki 

üzerine durulmamış olması dikkat çekicidir. Ayrıca cinsiyet rollerinin SF üzerindeki belirleyiciliği, kadın 

ve erkeklerin kendi gruplarına, ilgili dış gruba ve içinde bulundukları sosyal yapıya yönelik tutumlarıyla 

ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmemiştir. Son olarak, bu çalışmalarda belirli bir azınlık grubu ele 

alınmış; sosyal hiyerarşideki konumuna bağlı olarak grup üyelerinin sahip olabileceği birtakım 

örüntülerle SF arasındaki ilişkiler irdelenmemiştir. Tüm bu eksikliklerin giderilebilmesi için, grup içi, 

gruplararası ve toplumsal süreçlerin SF üzerindeki olası etkilerinin sınanmasını mümkün kılacak 

kuramsal çerçevelerden yararlanılması gerekmektedir.  

Kuramsal Çerçeve 

SF’nin sosyal süreçlerle olan ilişkisini inceleyebilmek için uygun analiz düzeylerine sahip üç 

kuramsal çerçevenin sunduğu hipotezlerden yararlanılmıştır.  

Sosyal Kimlik Yaklaşımı  

Sosyal Kimlik Yaklaşımına (SKY) göre, bireyler sosyal kategorizasyon aracılığıyla toplumsal yapıyı 

kategorilere ayırarak hem sosyal çevrelerini hem de kendilerini anlamlandırırlar. Bu süreç, aynı kategori 

içindeki üyelerin birbirine daha benzer algılanmasına sebep olur (Tajfel ve Turner, 1979). Bu benzerlik 

algısının temelinde ise belirli bir kategoriyi veya grubu tanımlayan ve onu diğer gruplardan ayıran ideal 

özelliklerin tümü (Hogg ve Vaughan, 2007) olarak açıklanabilecek “kategori prototipleri” yatmaktadır 

(Tajfel ve Turner, 1979). Ancak üyeler, prototipik özelliklere yakın olmak açısından birbirlerinden 

farklılaşabilmektedirler  (Hogg ve Williams, 2000). 
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Bu noktada ortaya çıkan bir diğer önemli kavram “özdeşleşme”dir. Üyelerin gruplarıyla özdeşleşme 

düzeyleri arttıkça, kendilerini gruplarına yönelik kalıpyargılarla tanımlama düzeylerinin de arttığı ampirik 

çalışmalarla kanıtlanmıştır (örn., Cadinu, Latrofa ve Carnaghi, 2013). Bununla birlikte, SKY’ye göre 

grupla özdeşleşme düzeyini belirleyen en önemli nokta grup prototipinin olumlu algılanmasıdır (Hogg, 

1993).  

SKY bağlamında, sahtelik hislerinin temelinde kişinin kendisini iç-grup üyelerinin genelinden farklı 

algılamasının; başka bir ifadeyle, kendisini grup prototipinden uzak görmesinin yatacağı düşünülebilir. 

Dolayısıyla kişinin kendi benliği ile algıladığı grup prototipi arasındaki fark arttıkça SF puanlarının da 

artması beklenecektir (Denence 1). Öte yandan, SF’ye sahip kişinin, üyelik için kendisini yetersiz 

hissetmesi, algılanan grup prototipinin olumlu olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu 

nedenle, SF puanları arttıkça grupla özdeşleşme düzeylerinin de artması beklenecektir (Denence 2). 

Sosyal Baskınlık Kuramı 

Sosyal Baskınlık Kuramına (SBY) göre, grup temelli hiyerarşiler yalnızca avantajlı grubun alt 

gruplara yönelik baskısıyla sürdürülen bir yapı değil, dezavantajlı grupların da aktif şekilde rol aldığı 

kolektif bir işleyiştir. Bu işbirliğinin sağlanmasında iki önemli kavramdan bahsedilebilir. Bunlar, kendini 

zayıflatma davranışları ve sosyal baskınlık yönelimidir (Sidanius ve Pratto, 1999). 

Kendini zayıflatma davranışları (KZD), dezavantajlı grup üyeleri tarafından gerçekleştirilen, gruba 

yönelik olumsuz kalıpyargılarla tutarlı olan ve zarar veren davranış örüntüleridir. KZD, alt konumlu grup 

üyelerinin statülerini yükseltecekleri kaynaklara ulaşmalarını engellerken, aynı zamanda bu grupların 

dezavantajlı olarak kalmalarının hem iç-grup hem de sosyal hiyerarşi içindeki diğer gruplar tarafından 

meşru algılanmasına neden olur (Sidanius ve Pratto, 1999). Sosyal Baskınlık Yönelimi (SBY) ise bir 

kişinin hiyerarşinin varlığına ve sürdürülmesine yönelik duyduğu istek olarak tanımlanmaktadır. SBY’si 

yüksek olan kişiler grup ayrımcılığı yapmaya meyilliyken; SBY’si düşük olan kişiler, gruplar arasındaki 

eşitliği savunurlar. Tüm şartların eşitlenmiş olduğu ideal koşullarda SBY’nin, kadınlara göre erkeklerde 

ve dezavantajlılara göre avantajlı gruplarda daha yüksek olması beklenmektedir (Sidanius ve Pratto, 

1999).  

SBK bağlamında, SF’nin kişinin potansiyelini kullanmasının önüne geçerek kariyer hayatını olumsuz 

etkilemesiyle bir KZD örneği olabileceğini düşünmek mümkündür. Bu öngörü doğrultusunda, SF 

puanları arttıkça, kişilerin meslekte başarılı olmalarını engelleyecek diğer KZD örneklerini de sergileme 

olasılıklarının artması beklenecektir (Denence 3). SF’nin, meslek yaşamına bağlı bir KZD örneği olması 

ve KZD’nin çoğunlukla dezavantajlı gruplarca sergileniyor olmasına paralel olarak, SF ile SBY’nin 

negatif yönde ilişkili olması beklenecektir (Denence 4). 
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Sistemi Meşrulaştırma Kuramı 

Sistemi Meşrulaştırma Kuramına (SMK) göre, sistemi meşrulaştırma motivasyonu, sosyal bağlamda 

mevcut olan düzenlemelerin meşru görülmesini sağlayan psikolojik bir eğilimdir. Bu motivasyon 

sayesinde, statüko içinde alt sıralarda yer alan gruplar kendi konumlarının meşruluğuna inanma 

eğiliminde olurlar (Jost ve Banaji, 1994). Bu durumun önemli bir örneği de cinsiyete bağlı eşitsizlikleri 

ortaya koyan cinsiyet rolleri aracılığıyla cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin kadınlar tarafından meşru 

görülmesidir (Jost ve Kay, 2005).  

Sistemi meşrulaştırma motivasyonu ile kendi dezavantajlı konumunu meşru gören bireylerin, aynı 

zamanda avantajlı grubun sahip olduğu güç ve kaynakları da hak ettiğine inanmaları; bu nedenle avantajlı 

gruba yönelik olumlu tutumlar beslemeleri beklenmektedir. Dış-grubu kendi grubuna tercih etmek olarak 

ifade edilebilecek bu durum “dış-grup tarafgirliği” olarak isimlendirilir (Jost, Banaji ve Nosek, 2004). 

SMK bağlamında, erkeklerin etkin olduğu alanlarda çalışan kadınların, kendilerine yönelik eşitsizliği 

meşru görüp içselleştirecekleri ve bu alanda oldukları için kendilerini sahte hissedecekleri düşünülebilir. 

Dolayısıyla kadınlardaki SF’nin cinsiyete yönelik eşitsizliğin meşru algılanmasıyla (Denence 5) ve 

erkeklere yönelik dış-grup tarafgirliğiyle (Denence 6) pozitif yönde ilişkili olması beklenecektir. 

Örtük Çağrışım Testi. SMK’ye göre, bireyler sahip oldukları dış-grup tarafgirliğinin farkında 

olmayabilir ya da bunu ifade etmekten kaçınabilirler (Jost ve ark., 2004). Dolayısıyla, dış-grup 

tarafgirliğinin ölçümünde açık ölçüm araçlarının yanı sıra Greenwald, McGhee ve Schwartz (1998) 

tarafından örtük tutumların ölçülebilmesi amacıyla geliştirilmiş olan Örtük Çağrışım Testinden de (ÖÇT: 

Implicit Association Test) yararlanılması gerekmektedir. 

Bununla birlikte, açık ölçümlerin aksine örtük ölçümlerde sosyal beğenirlik arzusu ve kimlik sunumu 

stratejileri gibi nedenlerle katılımcıların kendilerini yansıtmayan cevaplar vermesi güç olduğundan, 

ÖÇT’nin gizli tutulma ya da bilinçli bir farkındalığa erişmeme ihtimali olan her tutumun analizinde 

kullanılması mümkündür (Greenwald ve ark., 1998). Bu bağlamda, Leary ve arkadaşlarının (2000) 

SF’den mustarip kişilerin, gizlilik halinde kendilerini çok daha olumlu değerlendirdiklerini ortaya 

koyması karşısında, SF’nin yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için, özsaygı ile SF arasındaki ilişkinin 

ÖÇT aracılığı ile incelenmesi oldukça önemlidir. Açık ölçümlere paralel olarak, SF ile özsaygıya yönelik 

ÖÇT arasında pozitif yönde ilişki olması beklenecektir (Denence 7). 

Yöntem 

İki çalışmadan oluşan bu araştırmada ilk çalışmanın amacı denencelerin sınanması; ikinci çalışmanın 

amacı Clance Sahtekâr Fenomeni Ölçeğinin test-tekrar test analizi için veri elde edilmesidir. 
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Katılımcılar 

Araştırma, Uludağ Üniversitesi'nde çalışan 155 araştırma görevlisiyle gerçekleştirilmiştir. İncelemeler 

sonucu 7 kişinin verisi çıkarılmış; analizler 75'i kadın, 73'ü erkek olmak üzere, toplam 148 kişinin verileri 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların fakülte ve bölümlerine göre cinsiyet dağılımları ilgili 

fakültelerin araştırma görevlisi kadrolarının cinsiyet dağılımlarıyla karşılaştırıldığında örneklemin 

üniversite geneli için temsil ediciliğinin yüksek olduğu görülmüştür. 

İkinci çalışmanın verileri, ilk çalışmanın sonunda ikinci çalışmaya katılmaya gönüllü olduğunu beyan 

eden 130 araştırma görevlisiyle gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışmadaki veri temizliğine paralel olarak, 

ikinci çalışmaya katılmış olan 5 kişinin verisi çıkarılmış; analizler, 63'ü kadın, 62'si erkek olmak üzere, 

toplam 125 katılımcının verisi üzerinden yapılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Clance Sahtekâr Fenomeni Ölçeği (CSFÖ). Clance (1985) tarafından geliştirilmiş olan CSFÖ, 20 

maddeden oluşmaktadır. CSFÖ’nün Türkçeye tercümesi yazarlar tarafından yapılmıştır. Ölçeğin 

uyarlanmasında çeviri-geri çeviri işleminin kullanılması amacıyla, elde edilen Türkçe ölçek, bir sosyal 

psikoloji uzmanı tarafından İngilizceye geri çevrilmiştir. Hazırlanan İngilizce form ayrıca Clance 

tarafından da incelenerek onaylanmıştır. 

CSFÖ’nün sahtelik, önemini azaltma ve şans olmak üzere üç alt boyuta sahip olduğu rapor edilmiştir 

(Chrisman, 1994). Bu çalışmada, CSFÖ’nün yapı geçerliliği analizleri, çok sayıda maddenin birden çok 

faktör yükü aldığını ve elde edilen faktörlerin orijinal çalışmayla örtüşmediğini göstermiştir. Bunun 

üzerine, Chrisman (1994) tarafından uygun görüldüğü gibi, ölçeğin ilk iki maddesi analizlerden çıkarılmış 

ve analizler tekrarlanmıştır. Kırılma grafiği ve ilk faktörün açıkladığı varyansın yüksekliği (%28.84) göz 

önüne alınarak, 18 maddelik ölçeğin tek boyutlu olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

CSFÖ’nün test-tekrar test güvenilirliğinin sınanması amacıyla ikinci çalışmaya katılan katılımcıların 

(N= 125) iki çalışmadan aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar incelenmiş; ölçeğin test-tekrar test 

korelasyonu .81 olarak bulunmuştur. CSFÖ'nün güvenirlik katsayısı ise ilk çalışmada .84, ikinci 

çalışmada .86’dır. 

Cinsiyet Rolleri ile İlgili Kalıpyargı Ölçeği (CRİKÖ). Kandiyoti (1982) tarafından geliştirilmiş olan 

bu ölçek, 12'si erkeklere, 10'u kadınlara yönelik olmak üzere toplam 22 kalıpyargısal ifadeden 

oluşmaktadır. CRİKÖ bu çalışma kapsamında üç kez sunulmuştur. İlk iki uygulamada, katılımcılardan 

kendilerini ve akademik birimlerindeki akademik kadro üyelerinin geneline ait özellikleri; üçüncü 

sunumda ise bu sıfatların arzu edilirlik derecelerini değerlendirmeleri istenmiştir. 
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İlk iki sunumda bireysel, diğerinde ise grup düzeyinde bir kalıpyargı değerlendirmesi söz konusudur. 

Bu nedenle bu iki inceleme biçiminin birbirinden farklı boyutlara sahip olacağı göz önünde 

bulundurularak, verilerin iki farklı biçimde değerlendirilmesi uygun görülmüştür. İlk aşamada, 

kalıpyargıların arzu edilirliğini değerlendiren set “Olumluluğun Değerlendirildiği Cinsiyet Rolleri ile 

İlgili Kalıpyargı Ölçeği” (OD-CRİKÖ) olarak ele alınmış ve grup düzeyindeki incelemenin alt 

boyutlarına ulaşabilmek amacıyla faktör analizine tâbi tutulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, 

gerekli kriterleri karşılamayan 3 madde çıkarılmış; 19 maddelik ölçeğin 3 alt boyutu kapsadığı 

görülmüştür. Bu boyutlar: “Kadınsı”, “Androjen” ve “Erkeksi”dir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, 

Kadınsı ve Erkeksi alt ölçekler arasındaki puan farkı hesaplanarak, cinsiyete yönelik dış-grup tarafgirliğin 

açık bir ölçümünün elde edilmesi amaçlanmıştır. 

İkinci aşamada, araştırmada her bir madde için elde edilen olumluluk değerleri, katılımcıların 

kendilerini ve akademik birimlerini tanımlamada kullandıkları ölçeklerin ilgili maddeleriyle ayrı ayrı 

çarpılmıştır. Böylece, kişilerin kendilerine ve akademik yapıya yönelik değerlendirmelerinde olumluluk 

faktörünün ağırlığının göz önünde bulundurulması amaçlanmıştır. Bireylerin kendilerini 

değerlendirdikleri CRİKÖ’nün olumluluk değerleriyle işleme tâbi tutulması sonucu “Benlik Tanımlama-

Değer Yüklü Kalıpyargı Ölçeği” (BT-DYKÖ); akademik prototipin değerlendirildiği ölçeğin olumluluk 

değerleri ile işlem görmesi sonucu “Akademik Prototipi Tanımlama-Değer Yüklü Kalıpyargı Ölçeği” 

(APT-DYKÖ) elde edilmiştir. Bireysel düzeydeki değerlendirmenin alt boyutlarına ulaşmak için, 

çalışmanın temel amacının akademik yapıya yönelik algılanan prototipin değerlendirilmesi olduğu göz 

önünde bulundurularak, APT-DYKÖ faktör analizine tâbi tutulmuştur. Analiz sonucunda, gerekli 

kriterleri karşılamayan 3 madde ölçekten çıkarılmış; 19 maddelik ölçeğin 3 alt boyutu kapsadığı 

görülmüştür. Bunlar: “Mesleki Kalıpyargılar”, “Erkeksi Kalıpyargılar” ve “Kadınsı Kalıpyargılar”dır. 

Çalışmada her bir alt ölçek için APT-DYKÖ ortalamalarından BT-DYKÖ ortalamaları çıkarılarak 

fark puanları elde edilmiştir. Böylece, kişinin kendisini akademik birim prototipinden ne kadar uzak 

gördüğünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Kendini Zayıflatma Ölçeği (KZÖ). On yedi maddeden oluşan bu ölçek, katılımcıların kendini 

zayıflatıcı davranışlar kapsamında sergiledikleri eylemlerin son 6 ay içindeki sıklığını ölçmek amacıyla 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Maddeler, bireylerin çalışma yaşamlarında sergiledikleri ve 

kendilerine zarar verici olarak nitelendirdikleri davranışların toplanmasıyla oluşturulmuştur. Yapılan 

analiz sonuçlarına göre, 1 maddenin çıkarılmasıyla 16 maddelik ölçeğin 3 alt boyutu kapsadığı 

görülmüştür. Bu alt boyutlar, “Sosyal”, “Bireysel” ve “Duygusal” olarak isimlendirilmiştir.  

Grupla Özdeşleşme Ölçeği (GÖÖ). Kirchler, Palmonari ve Pombeni (1994) tarafından geliştirilmiş 

ölçek, 10 maddeden ve tek faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Hortaçsu (2000) 
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tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada GÖÖ aracılığıyla katılımcıların akademik birimleriyle ne 

derece özdeşleştiklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Toplumsal Cinsiyet ile İlgili Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği (TCİSMÖ). Jost ve Kay (2005) tarafından 

geliştirilmiş olan bu ölçek toplumsal cinsiyet rollerinin kişiler tarafından ne kadar meşru görüldüğünü 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Işık ve Sakallı-Uğurlu tarafından 

yapılmıştır (akt., Doğulu, 2012). 

Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği (SBYÖ). SBYÖ, hiyerarşinin varlığına yönelik arzuları ölçmeyi 

amaçlayan 16 maddeden oluşmaktadır (Pratto, Sidanius, Stallworth ve Malle, 1994). Ölçeğin Türkçeye 

uyarlanması Karaçanta (2002) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Örtük Çağrışım Testi (ÖÇT). ÖÇT örtük tutumların tepkiler üzerindeki etkisinin incelenebilmesi 

amacıyla geliştirilmiştir. ÖÇT’den elde edilen ve örtük tutumların yönünü ve şiddetini gösteren “D puanı” 

-2 ile +2 arasında değişmektedir (Greenwald ve arkadaşları, 1998). Bu çalışmada, biri örtük özsaygıyı 

diğeri ise cinsiyete yönelik örtük dış-grup tarafgirliğini ölçen iki ÖÇT kullanılmıştır. D puanının aldığı 

pozitif değer özsaygı ölçümlerinde benliğe yönelik; dış-grup tarafgirliği ölçümlerinde kadınlara yönelik 

olumlu örtük tutumlara işaret etmektedir. Testlerin uygulanmasında ve D puanlarının hesaplanmasında 

Inquisit 4 Lab. adlı bilgisayar programından yararlanılmıştır.  

Bilgi Formu (BF). BF cinsiyet, çalışılan bölüm ve kurum ile meslekte bulunma süreleri hakkında veri 

sağlayacak maddelerden oluşmaktadır. 

İşlem 

Uludağ Üniversitesi'nde çalışan araştırma görevlileri, ofislerde gerçekleştirilen görüşmelerle çalışma 

hakkında bilgilendirmiş, çalışmaya katılmaya gönüllü olan bireylerin bireysel katılımlarıyla Uludağ 

Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarında araştırmanın ilk aşaması gerçekleştirilmiştir.  

Katılımcılara sunulan veri toplama araçları, uygulamanın sırasından kaynaklanabilecek farklılıkların 

dengelenebilmesi için, dört farklı sırayla sunulmuştur. Anketörün cinsiyetinin neden olabileceği 

farklılıkları kontrol altına alabilmek için, çalışmaya katılan kadın ve erkeklerin yaklaşık yarısı kadın 

anketör; kalanı erkek anketör gözetiminde uygulamaya alınmıştır. Uygulamalardaki bu değişimlerin 

sonuçlar üzerimde anlamlı bir fark yaratmadığı tespit edilmiştir. 

Veri toplama işleminin tamamlanmasının ardından katılımcılara ikinci araştırmaya ilişkin bilgiler 

sunulmuştur. İkinci çalışmaya katılmaya gönüllü olduğunu ifade eden katılımcıların anket numaraları ve 

iletişim bilgileri ayrı bir forma kaydedilmiştir. 



G. Özdemir ve M. E. Kuşdil / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 166 

İkinci çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde, ilgili anket üniversitede bulunan 49 katılımcıya kâğıt-

kalem testi olarak sunulurken, izinli olduklarını bildiren 81 katılımcıya çevrimiçi uygulama yoluyla 

ulaştırılmıştır. Test-tekrar test sınaması amacını güden bu ikinci çalışmada, her katılımcı için iki 

uygulama arasında ortalama 30 gün olması hedeflenmişse de bu süre 20 ile 42 gün arasında değişiklik 

göstermiş; uygulama tekrarı katılımcıların ancak %55’i için 25-35 gün arayla gerçekleştirilebilmiştir. 

Bulgular 

Sahtekâr Fenomeninin Cinsiyet Değişkeni ile İlişkisi   

Cinsiyet ile SF ilişkisi Bağımsız t-test analizi ile incelenmiş; SF puanlarının kadınlarla (Ort. = 2.42, S 

= 0.61) erkekler (Ort. = 2.41, S = 0.48) arasında anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür, (t(146) = . 

12, p >.05). 

Değişkenler Arası Korelasyon Analizleri 

Araştırmanın değişkenleri arasındaki korelasyonlar Tablo 1 içinde aktarılmıştır. 

Belirli boyutlar üzerinden incelenen akademi-benlik arasındaki farklılıklar arttıkça, SF puanlarının da 

arttığı; bu boyutlar arasından SF ile ilişkisi en güçlü olan değişkenin ise mesleki kalıpyargılar (tüm 

katılımcılar için, r = .40, p < .01) olduğu görülmüştür. Kadınlar için anlamlı olmamasına karşın, 

erkeklerde meslekte bulunma (r = -.25, p < .05) ve kurumda bulunma (r = -.33, p < .01) süreleri azaldıkça 

SF puanları artmıştır. Bu bulgular birlikte, grup prototipinden uzaklaşıldıkça SF puanlarının artacağını 

ifade eden Denence 1’in desteklendiğini göstermektedir. Denence 2 kapsamında özdeşleşme ile SF 

arasında öngörülen ilişki ise desteklenmemiştir.  

SF ile KZÖ puanları arasında pozitif yöndeki korelasyon (tüm katılımcılar için, r = .59, p < .01) 

Denence 3’ün desteklendiğini göstermektedir. Bu bulgu, SF’nin KZD’nin bir örneği olabileceği 

öngörüsünü destekler niteliktedir. SF ile SBY puanları arasında, kadınlar için anlamlılık seviyesine 

ulaşmamasına karşın, erkekler için sağlanan pozitif ilişki (r = .26, p < .05), negatif yöndeki ilişkiyi 

öngören Denence 4’ün desteklenmediğini göstermektedir. Bu bulgu, öngörülenin aksine, erkeklerin 

eşitsiz hiyerarşik yapıya yönelik arzularının artmasının, SF puanlarını da arttırdığını göstermektedir.  

Kadınlar için SF ile TCSİMO arasında anlamlı bir ilişki bulunamaması Denence 5’in 

desteklenmediğini göstermektedir. Denence 6 kapsamında kadınların dış-grup tarafgirliği ele alınmış; 

ancak Cinsiyete Yönelik ÖÇT puanları ile SF arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Öte yandan, SF ile OD-CRİKÖ’nün Kadınsı ve Erkeksi alt ölçeklerinden elde edilen 

ortalama farklar arasında kadınlar için negatif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir (r = -.27, p < .05). Bu 

nedenle, Denence 6’nın kısmen desteklendiği söylenebilir. SF ile özsaygıya yönelik ÖÇT puanları 
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arasındaki ilişkinin yalnızca erkekler için anlamlılık göstermesi (r = -.26, p < .05) ise Denence 7’nin de 

kısmen desteklendiğini göstermektedir. 

Tablo 1. Değişkenler Arası Korelasyon Analizleri 

 1a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.Meslekte Bul. 
Süresi  .82*** -.11 -.03 -.20 -.15 -.14 .17 -.08 -.13 -.06 .01 -.16 -.09 -.18 .13 

2.Kurumda Bul. 
Süresi .63***  -.13 -.10 -.15 -.16 -.20 .12 -.13 -.12 -.18 -.06 -.15 -.19 -.12 .15 

3.CSFÖ b -.25* -.33**  .07 .21 .50*** .50*** .31** .60*** -.09 .01 -.05 .42*** .28* .16 -.27* 

4.GÖÖ c -.16 .02 -.02  -.01 .09 -.04 -.30** -.08 .14 .02 -.15 .35** -.01 .22 -.19 

5.SBY d -.28* -.26* .26* .12  .15 .02 .27* .18 .20 -.06 -.03 .20 .01 -.06 -.07 

6.KZÖ e:Sosyal -.22 -.08 .42*** .07 .19  .46*** .16 .77*** -.08 .10 .10 .35** .33** -.12 -.11 

7.KZÖ: Bireysel -.09 -.25* .51*** -.10 .16 .36**  .41*** .85*** -.07 .14 .09 .24* .12 -.03 -.04 

8.KZO: Duygusal -.05 .00 .28* -.15 .12 .19 .11  .62*** -.23* -.02 -.03 -.10 .30* -.35** -.11 

9.KZÖ: Genel -.18 -.18 .59*** -.07 .22 .79*** .76*** .51***  -.15 .11 .08 .25* .33** -.20 -.11 

10.TCSMÖ f -.16 -.01 .25* .12 .44*** .44*** .04 .13 .30**  -.13 .12 -.04 -.20 .08 .12 

11.ÖÇT-C g .15 .05 .06 -.25* -.08 -.02 .01 .20 .07 -.14  .18 .05 -.14 .05 .02 

12.ÖÇT-Ö h .15 .25* -.26* .03 -.22 -.07 -.11 -.29* -.20 -.11 .11  -.19 -.07 -.04 .07 

13.Fark A-Bi: 
Mesleki -.25* -.23 .39** .39** .14 .35** .17 -.03 .27* .24* -.15 -.05  .12 .31** -.20 

14.Fark A-B: 
Erkeksi .03 .05 -.20 -.16 -.28* .05 .12 -.03 .08 -.17 .28* .00 -.22  -.29* -.22 

15.Fark A-B: 
Kadınsı .06 .00 .22 .10 .00 .11 .01 -.05 .04 .01 .06 .00 .30* -.39**  -.42*** 

16.OD-CRİKÖ:  
Fark K-E j 

.15 .22 -.02 .03 -.38** .07 -.03 -.21 -.06 .01 .09 .22 .02 .21 -.30**  

*p < .05, **p < .01, ***p < .001  
a Ölçeğin sağ üst köşesi kadınlar, sol alt köşesi ise erkeklere ilişkin korelasyon katsayılarını göstermektedir. b Clance Sahtekâr 
Fenomeni Ölçeği; c Grupla Özdeşleşme Ölçeği; d Sosyal Baskınlık Yönelimi; e Kendini Zayıflatma Ölçeği; f Toplumsal Cinsiyet ile 
İlişkili Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği; g Cinsiyete Yönelik Dış Grup Tarafgirliği Örtük Çağrışım Testi; h Özsaygı Örtük Çağrışım 
Testi; i Akademik Prototipi Tanımlama ile Benlik Tanımlama Değer Yüklü Kalıpyargı Ölçekleri puan farkları; j Olumluluğun 
Değerlendirildiği Cinsiyet Rolleri ile İlgili Kalıpyargı Ölçeği Kadınsı ve Erkeksi Alt Ölçek puan farkları. 

Sahtekâr Fenomenini Yordayan Değişkenler 

SKY, SBK ve SMK ile ilişkili değişkenlerin kullanımıyla üç farklı regresyon modeli oluşturulmuş ve 

bu kuramsal çerçevelerin SF’yi açıklama güçleri incelenmiştir. 

İlk modelde, sırasıyla kurumda bulunma süresi, GÖÖ ve APT-DYKÖ ile BT-DYKÖ’ye ait alt 

ölçeklerin puan farkları kullanılmıştır. Modele göre kadınlar için yordayıcı olan değişkenler, akademi ile 

benlik değerlendirmeleri arasındaki mesleki fark ve erkeksi fark değişkenleridir. Erkekler için ise 
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kurumda bulunma süresi ve mesleki fark puanları SF’yi yordamada anlamlı bir güce sahiptir. Bu model 

hem kadınlar hem de erkeklerdeki SF puanlarının %20’sini açıklamıştır. 

İkinci modelde, sırasıyla SBY, TCİSMÖ ve KZÖ puanları kullanılmıştır. Hem kadın hem de erkek 

katılımcılar için SBY ve KZÖ’nün SF’yi yordama gücüne sahip olduğu görülmüştür. Bu model, her iki 

cinsiyet için de SF’deki varyansın %34'ünü açıklamıştır. Yordama gücü en yüksek olanın bu model 

olduğu görülmektedir. 

Üçüncü modelde, sırasıyla OD-CRİKÖ’nün Kadınsı ve Erkeksi alt ölçeklerine ait puan farkları, 

TCİSMÖ, Özsaygıya Yönelik ÖÇT ve Cinsiyete Yönelik ÖÇT puanları kullanılmıştır. Kadınlar için 

oluşturulan modelde, kadınların aleyhine olacak yönde, kadınsı-erkeksi alt ölçekler arasındaki olumluluk 

farkının azalmasının SF’yi yordadığı görülmüştür. Erkekler için oluşturulan modelde ise TCİSMÖ 

puanlarının artmasının ve Özsaygıya Yönelik ÖÇT puanlarının azalmasının SF’yi yordamada anlamlı 

olduğu görülmüştür. Ancak, bu modelin açıklama gücü oldukça düşüktür (kadınlar için %3, erkekler için 

%8). 

Son olarak, üç farklı kuramsal çerçeve açısından ayrı ayrı değerlendirilen değişkenler arasından SF’yi 

yordama gücü olan değişkenler birlikte ele alınmış ve en fazla yordama gücüne sahip değişkenlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Sahtekâr Fenomenini Yordayan Değişkenler 

 Erkek  Kadın Tüm Katılımcılar 

Yordayıcı 
Değişkenler B1 B2 B3 Yordayıcı 

Değişkenler B1 B2 B1 B2 

KZÖ a .59*** .61*** .57*** KZÖ .60** .52** .59* .52* 

Fark A-B b: 
Erkeksi  -.25** -.23* Fark A-B: 

Mesleki  .29*  .26* 

Kurumda 
Bul. Süresi   -.22*      

F Değeri: 37.94*** 24.27*** 19.24*** F Değeri: 40.08** 27.50* 76.58* 49.80* 

R² toplam: .34*** .39*** .43* R² toplam: .35** .42* .34* .40* 

R² farkı: .35 .06 .05 R² farkı: .35 .08 .34 .06 
a Kendini Zayıflatma Ölçeği; b Akademik Prototipi Tanımlama ile Benlik Tanımlama Değer Yüklü Kalıpyargı Ölçekleri puan 
farkları 

Tablo 2’ de aktarıldığı üzere, değişkenler içinde en güçlü yordayıcıların SKY perspektifinden kurulan 

bağlantıyı sınamak için kullanılan prototipten uzaklaşma ile ilişkili değişkenler ve SBK perspektifinden 

kurulan bağlantıları sınamak için kullanılan kendini zayıflatma davranışları olduğu görülmektedir. 
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Tartışma 

Bu araştırma kapsamında, SF “bireyin kendisini iç-grubunda sahte hissetmesi” şeklinde yorumlanmış 

ve bu kavramın grup içi, gruplararası ve toplumsal süreçlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda, öncelikle CSFÖ’nün Türkçeye uyarlama çalışması gerçekleştirilmiş, 

CSFÖ’nün Türkçe versiyonunun güvenilir bir veri toplama aracı olduğu ortaya konulmuştur. Ancak 

geçerlilik analizleri, Türkçe ölçeğin orijinal yapıyı karşılamadığını göstermiştir. Bu durumun, çalışmada 

ele alınan meslek grubuna ilişkin birtakım özelliklerden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

Akademik kariyer yapmak, şans faktörü ile açıklanamayacak zorlu süreçlerden geçmeyi gerektirmektedir 

ve elde edilen kazanımların önemsiz görülmesi ihtimali düşüktür. Dolayısıyla çalışmanın örneklemini 

oluşturan araştırma görevlilerinin sahtelik hislerinin temelinde, sahip oldukları başarıları aşırı çalışmaya 

bağlamalarının yatması daha yüksek bir ihtimaldir. 

SKY doğrultusunda bir üyenin kendisini iç-grup prototipinden farklı görmesinin sahtelik hislerine 

neden olacağı öngörüsünün bulgularla desteklemiş olması, fenomenin grup içi süreçlerle ilişkisinin açıkça 

ortaya çıkarılmış olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, kadınlarda erkeksi özellikler temelindeki 

akademi ve benlik arasındaki farkın artmasının, erkeklerde ise kurumda bulunma süresindeki azalmanın 

anlamlı yordayıcılar olması, grubun üyesi olmak için zorunlu olmamasına karşın, ilgili grubun prototipini 

oluşturan birtakım özelliklerden uzaklaşmanın da SF için önemli olabileceğini göstermektedir. 

Aynı kuramsal çerçeve kapsamında, SF puanları yüksek olan bireylerin iç-grup prototipini olumlu 

algılayacakları, bu nedenle grupla daha fazla özdeşleşme sağlayacakları çıkarımında bulunulmuş; ancak 

öngörülen ilişki bu çalışmada desteklenmemiştir. SKY’ye göre, olumlu görülen grupla özdeşleşileceği 

gibi, özdeşleşilen grubun prototipinin çok daha olumlu görülmesi de söz konusudur (Hogg, 1993). 

Dolayısıyla, sahtelik hislerinden mustarip olan bireyin aidiyet hissinden uzaklaşarak grup prototipini 

olumlu görmeme ve iç-grupla özdeşleşmeme eğiliminde olması da beklenebilir. Sonuçta, birbirini 

dışlayan bu iki durumun SF ile özdeşleme arasında anlamlı bir ilişkinin açığa çıkmasını engellemiş 

olduğu düşünülebilir. 

SBK perspektifinde bakıldığında SF’nin sonuçları itibariyle KZD’nin bir örneği olduğu; buna bağlı 

olarak, bu kişilerin mesleklerini olumsuz etkileyecek diğer kalıpyargısal davranış örüntülerini de 

sergileyecekleri düşünülmüştür. Analizler kurulan bu bağlantıyı desteklemekle kalmamış, yordama gücü 

en yüksek olan değişkenin de KZÖ puanları olduğunu göstermiştir. SF ile SBY arasında bulunan anlamlı 

ve pozitif yöndeki ilişki ise ilgili denencenin tersi yönde olsa da araştırmanın amacına uygun bir şekilde, 

sahtelik hislerinin gruplararası motivasyonlardan etkilenebileceğini göstermiş olması açısından oldukça 

değerlidir.  
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SMK perspektiften bakıldığında, SF’den mustarip kadınların, cinsiyet eşitsizliğini meşru 

algılayacakları ve erkeklere yönelik dış-grup tarafgirliği besleyecekleri çıkarımında bulunulmuş; ancak bu 

çıkarım kısmen desteklenebilmiştir. Bu sonucun, örneklemdeki kadınların eğitim seviyesi yüksek 

kimseler olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

SF’yi yordama gücü en yüksek olan değişkenlerin elde edilmesinin amaçlandığı son regresyon 

analizinde, önceki analizlerde görülmemiş bir biçimde, erkeksi kalıpyargılar boyutu üzerinden akademi-

benlik arası algılanan farkın azalmasının erkeklerdeki sahtelik hislerini arttırdığı görülmüştür. Bu sonucun 

nedeninin analize eklenen KZÖ olduğu düşünülebilir. KZÖ, özellikle kadınsı kalıpyargılar doğrultusunda 

hazırlanmış bir ölçektir. Dolayısıyla bu ölçekteki kadınsı baskınlığın, erkeksi kalıpyargılar farkının 

regresyon denklemlerindeki niteliğini değiştirmiş olması oldukça yüksek bir ihtimaldir. 

Sonuç olarak, tüm bulgular ışığında, SF’nin bireysel değişkenlerin yanı sıra, içinde bulunulan grubun 

yapısından ve sosyal gruplar arasındaki ilişkilerden de etkilenen bir fenomen olduğunu söylemek 

mümkün gözükmektedir. 

Türkiye'de henüz kullanılmamış bir ölçüm aracının Türkçeye uyarlanmış olması, SF’nin ilk kez grup 

içi süreçlerden kapsamlı toplumsal süreçlere uzanan bir perspektiften çalışılması ve SF’nin olası 

ilişkilerinin ilk kez ÖÇT ile değerlendirilmesi bu çalışmanın katkıları olarak görülebilir. Öte yandan, 

araştırma sürecinin, rekabetin düşük olduğu bir kurum olan üniversite bünyesinde yürütülmüş olması 

çalışmanın önemli bir kısıtlılığıdır. Çünkü bu durum, SF’nin incelenmesini zorlaştırmaktadır. Araştırma 

kapsamındaki ikinci çalışmada dışsal faktörler yüzünden ideal şartların kısmen sağlanabilmiş olması da 

çalışmanın bir diğer kısıtlılığıdır. Gelecek çalışmalarda bu araştırmaya ait kısıtlılıkların giderilmesinin ve 

kişilerin sosyal kimliklerine ilişkin daha fazla özelliğin SF ile ilişkisinin incelenmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Yazar Notu 

Clance Sahtekâr Fenomeni Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması sürecinde geri-çeviri işlemini 

gerçekleştirerek çalışmaya önemli bir katkı sağlamış olan Dr. Hülya Hooker’a teşekkürlerimizi sunarız.  

Kaynakça 

Bernard, D. L. (2015). The moderating influence of racial identity profiles on the relationship between racial 
discrimination and the imposter phenomenon. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, University of North Carolina, 
Chapel Hill. 

Cadinu, M., Latrofa, M. ve Carnaghi, A. (2013). Comparing self-stereotyping with in-group-stereotyping and out-
group-stereotyping in unequal-status groups: The case of gender. Self and Identity, 12(6), 582-596. 



G. Özdemir ve M. E. Kuşdil / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 171 

Chrisman, S. M. (1994). Validation of the Clance Imposter Phenomenon Scale. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 
Georgia State University, Atlanta.  

Clance, P. R. (1985). The impostor phenomenon: Over coming the fear that haunts your success. Atlanta: Peachtree 
Publishers. 

Clance, P. R., Dingman, D., Reviere, S. L. ve Sober, D. R.  (1995). Impostor phenomenon in an interpersonal/social 
context: Origins and treatment. Women & Therapy, 16(4), 79-96. 

Clance, P. R. ve Imes, S. (1978). The imposter phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic 
intervention. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 15(3), 241-248. 

Clance, P. R. ve O’toole, M. A. (1987). The imposter phenomenon: An internal barrier to empowerment and 
achievement. Women & Therapy, 6(3), 51-64. 

Doğulu, C. (2012). System justification and terror management: Mortality salience as a moderator of system-
justifying tendencies in gender context. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Ankara. 

Ewing, K. M., Richardson, T., James-Myers, L. ve Russell, R. K. (1996). The relationship between racial identity 
attitudes, worldview and African American graduate students' experience of the imposter phenomenon. Journal 
of Black Psychology, 22, 53-66. 

Greenwald, A. G., McGhee, D. E. ve Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring individual differences in implicit 
cognition: The implicit association test. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1464-1480. 

Hogg, M. A. (1993). Group cohesiveness: A critical review and some new directions. European Review of Social 
Psychology, 4(1), 85-111. 

Hogg, M. A. ve Vaughan, G. M. (2007). Sosyal psikoloji. İ. Yıldız ve A. Gelmez, (Çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi.  
Hogg, M. A. ve Williams, K. D. (2000). From I to we: Social identity and the collective self. Group Dynamics: 

Theory, Research, and Practice, 4(1), 81-97.  
Hornsey, M. J. ve Jetten, J. (2003). Not being what you claim to be: Impostors as sources of group threat. European 

Journal of Social Psychology, 33(5), 639-657.  
Hortaçsu, N. (2000). Intergroup relations in a changing political context: The case of veiled and unveiled university 

students in Turkey. European Journal of Social Psychology, 30(5), 733-744. 
Ivie, R. ve Ephraim, A. (2009). Mentoring and the imposter syndrome in astronomy graduate students. In Meeting the 

Challenges of an Increasingly Diverse Workplace, 25-33. 
Jost, J. T., Banaji, M. R. ve Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulate devidence of 

conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25(6), 881-919. 
Jost, J. T. ve Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and the production of false 

consciousness. British Journal of Social Psychology, 33(1), 1-27. 
Jost, J. T. ve Kay, A. C. (2005). Exposure to benevolent sexism and complementary gender stereotypes: 

Consequences for specific and diffuse forms of system justification. Journal of Personality and Social 
Psychology, 88(3), 498-509. 

Kamarzarrin, H., Khaledian, M., Shooshtari, M., Yousefi, E. ve Ahrami, R. (2013). A study of the relationship 
between self-esteem and the imposter phenomenon in the physicians of Rasht city. European Journal of 
Experimental Biology, 3(2), 363-366.  

Kandiyoti, D. (1982). Kadınlarda psikososyal değişim: Kuşaklar arasında bir karşılaştırma. N. Abadan-Unat, (Ed.), 
Türk toplumunda kadın içinde (311-339). Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları. 

Karaçanta, H. (2002). Üniversite öğrencilerinin sosyal baskınlık yönelimi ve başka bazı değişkenler açısından 
karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktorz tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.  

Kirchler, E., Palmonari, A. ve Pombeni, M. L. (1994). Social categorization processes as dependent on status 
differences between groups: A step into adolescents’ peer-groups. European Journal of Social Psychology, 
24(5), 541-563. 

Leary, M. R., Patton, K. M., Orlando, A. E. ve Funk, W. W. (2000). The imposter phenomenon: Self-perceptions, 
reflected appraisals, and interpersonal strategies. Journal of Personality, 68(4), 725-756. 



G. Özdemir ve M. E. Kuşdil / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 172 

Lin, S. A. (2007). The imposter phenomenon among high-achieving women of  color: Are world view, collective 
self-esteem, and multigroup ethnic identity protective? Yayınlanmamış doktora tezi, Fordham University, New 
York. 

Peteet, B. J., Brown, C. M., Lige, Q. M. ve Lanaway, D. A. (2015). Impostorism is associated with greater 
psychological distress and lower self-esteem for African American students. Current Psychology, 34, 154-163. 

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M. ve Malle, B. F. (1994). Social dominance orientation: A personality variable 
predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67(4), 741-763.  

September, A. N., McCarrey, M., Baranowsky, A., Parent, C. ve Schindler, D. (2001). The relation between well-
being, impostor feelings, and gender role orientation among Canadian University students. The Journal of Social 
Psychology, 141(2), 218-232. 

Sidanius, J. ve Pratto, F. (1999). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. USA: 
Cambridge University Press. 

Tajfel, H. ve Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflicit. W. G. Austin ve S. Worchel, (Ed.), 
The social psychology of intergroup relations içinde (33-47), Monterey, CA: Brooks/Cole. 

Topping, M. E. ve Kimmel, E. B. (1985). The imposter phenomenon: Feeling phony. Academic Psychology Bulletin, 
7(2), 213-226. 



I. Sosyal Psikoloji Kongresi 

Sözel Sosyal İpuçlarının Göz Takibi Davranışına 
Grup İçerisindeki Etkisinin İncelenmesi 

Nazlı Altına*, Megan Freetha, Danielle Matthewsa 
aSheffield Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 

Öz 

Göz takibi otomatik ve istem dışı olup, bilgisayarda tepki süresi belirleme görevi ile ölçülebilmektedir. Bu çalışmada 
göz takip etme davranışının, grup içerisindeki süreçlerden nasıl etkilendiği incelenmiştir. . Ilk araştırmada, grup 
aidiyetinin bakış takibini hızlandıracağı öngörülmüştür. Bu görevde katılımcılar iç-grup ve dış-gruba bağlı iki insan 
yüzü ve bunları anlatan senaryoları görmüşlerdir.Sonuçlar göz takibinde tepki süresine bağlı fark olmadigini fakat 
insaların kendilerini iç-gruba ait senaryodaki kişiye daha yakın hissettiklerini bildirdiklerini göstermiştir. Ikinci 
çalışmada deneklere tehlikeli bir ortamda olduklarını hayal etmeleri ve grup yüzlere bilgisayar ekranına bakarmaları 
istenmiş, bu sırada göz takibi tepki süreleri ölçülmüştir. Sosyal gücün kadın ve erkek katılımcıları özellikle tehlike 
vurgusu yapılan ortamlarda farklı etkilediği sonucuna vardilmiştir. Bu sonuç, göz takibi davranışının tepkisellğinin 
cinsiyete bağlı olarak değiştiğini gösterdiği gibi göz takibi davranışını anlamaya çalişan literatürü genişletmektedir. 
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Sözel Sosyal İpuçlarının Göz Takibi Davranışına Grup İçerisindeki Etkisinin İncelenmesi 

Algılanan bakış yönünü kullanarak, dikkati otomatik olarak diğer insanların baktığı nesneye 

yönlendirmek “ortak dikkat” (Langton ve Bruce, 1999) olarakta bilinen, sosyal etkileşim ve iletişime yol 

gösteren önemli bir beceridir (Frischen, Bayliss ve Tipper, 2007). Emery, (2000) bakış agısının pek çok 

memeli türünde bulunan hayatta kalmak için önemli bir araç olduğunu belirtmiştir.  

Insanlar bilgisayar ekranında hedefin yerini belirledikleri görevlerde, gözlerinin yönünün bilgi verici 

olmadığını bildikleri halde “göz takibi davranışnında bulunurlar (Driver ve ark., 1999; Friesen ve 

Kingstone, 1998) ayrıca bu davranış literatürde “göz işareti takibi etkisi” (gaze cueing effect) olarakta 

bilinmektedir (Driver ve ark., 1999; Friesen ve Kingstone, 1998) (bkz. Figür 1).  

 

Figür 1: Göz İşareti Takibi Görevinin Gösterimi (Friesen ve 
Kingstone’dan (1998) uyarlanmıştır.) 

Güncel çalışmalar bakan yüz hakkında acık ve örtük sosyal bilgilerin göz takibi davranışını 

etkillediğini göstermektedir. Bu bilgilere; sosyal statü (Dalmaso, Pavan, Castelli ve Galfano, 2012) , 

siyasi eğilim (Liuzza ve ark., 2011), durum (Pavan, Dalmaso, Galfano ve Castelli, 2011), tanıdıklık 

(Deaner, Shepherd ve Platt, 2007; Hungr ve Hunt, 2012), yaş (Ciardo, Marino, Actis-Grosso, Rossetti ve 

Ricciardelli, 2014), yüzdeki duygusal ifade (Frischen, Bayliss ve Tipper, 2007), cinsiyet (Ohlsen, van 

Zoest ve van Vugt, 2013) ve ırk (Pavan ve ark., 2011) dahildir. 

Güncel çalışmada göz işareti takibi davranışının katılımcıların bilgisayar ekranında gördüğü yüz 

hakkında edindiği sosyal bilgilerden etkilenip etkilenmeyeceğini anlamak amacıyla iki deney yapılmıştır. 

Bu çalışmada bilgisayar ekranında görülen yüz hakkındaki bilgileri değiştirerek bunun “göz işareti takibi” 
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yani daha uzun reaksyon süresi yaratacığını öngördük. Bu süre gecikmesinin sebebi öğrendikleri bilgileri 

bellekten geri çağırmayı gerektireceği için reaksyon süresinde uzamalara sebep olacaktır. 

Deney 1 

Liuzza ve arkadaşları (2011), muhafazakarların liberallerre göre iç-grup liderlerinin göz işaretlerini, 

dış-grup liderlerinin göz işaretlerinden daha fazla takip ettiğini belirtmişir. Göz işareti takibi görevi 

kullanarak politik eğilimin iç-grup seçmenlerinin ortak dikkatini artırırken dış-grup seçmenlerinin 

dikkatini azalttığı gösterilmiştir. Bu sebeple kişi sınıflandırma davranışının ortak dikkat üzerinde etkili 

olduğu gösterilmiştir.  

İnsanları algılama ve kategorize etme biçimimiz onlarla sahip olduğumuz ilişkinin şeklinden 

etkileniyor olabilir. Bu durumda grup aidiyeti bu kategorize etme davranışı için güçlü bir ipucu olabilir.  

Literatüreki çalışmalar; sosyal baskınlık  (Jones ve ark., 2010; Jones, Main, Little ve DeBruine, 2011), 

tanıdıklık (Deaner ve ark., 2007) ve grup üyeliği (Pavan ve ark., 2011) gibi sosyo-bilişsel değişkenlerin 

göz işareti takibi davranışı üzerinde etkili olduğunu göstermesine rağmen, hiçbir çalışma görsel ipuçlarını 

kontrol ederek sadece sosyal semantik bilgiye odaklanmamıştır. Bu çalışmada fiziksel olarak benzer 

yüzler kullanılarak, sosyal grup aidiyeti davranışının göz takibi davranışını etkileyip etkilemediği 

incelenmiştir. Çevrimiçi bir çalışma sosyal grup oluşturacak uygun iki hikaye seçilmesi için yapılmıştır. 

Daha sonra, göz işareti takibi davranışındaki tepki süresi farklarını ölçmek için davranışsal bir çalışma 

yapılmıştır.  

Yöntem 

Katılımcılar  

115 Sheffield üniversitesi öğrencisi (84 kadın; Ort.yaş = 25.09, S = 6.61) çevrimiçi çalışmaya 

katılmıştır. Ayrıca, 70 katılımcı (53 kadın; Ort.yaş = 21.45, S = 4.14) davranışsal çalışmaya katılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada “Utrecht European Conference of Visual Perception (ECVP)” yüz veritabanından dört 

natural kadın yüzü fotografı seçilerek kullanılmıştır. Her bir yüzle farklı bir hayat hikayesi sunulmuştur. 

Çevrimiçi çalışmada dört farklı hayat hikayesi çeşidi kullanılmıştır. Bu dört harklı hikaye; öğrenci, 

öğrenci olmayan, Sheffield universitesi öğrencisi ve Sheffield hallam üniversitesi öğrencisi olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca, her hayat hikayesi için iç-grup yanlılığını ölçemek amaçlı dokuz sorudan oluşan 

bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçekte bulunana beş soru (van Leeuwen, van Knippenberg ve Ellemers, 

2003) tarafından oluşturulmuş sosyal gruna yöenlik tutumları ölçen bir ölçekten alınmıştır. Geri kalan 



N. Altın, M. Freeth ve D. Matthews / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 176 

dört soru iç-grup yanlılığını ölçme amaçlı oluşturulup, öteki beş soru ile birlikte sorulmuştur ölçek 6 

basamaklı likert tipi olarak sunulmuştur. 

İşlem 

Davranışsal çalışma Psychopy (Peirce, 2007) isimli yazılım kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

excel çalışma belgesi reaksiyon süresini hesaplamak için kullanılmıştır. Her iki çalışma içinde aynı yüz 

fotografları kullanılmıştır (Figür 2). 

 

Figür 2: Yüz Resimleri Örneği (Uyuşan Gözler Denemesi) 

Bulgular 

Çevrimiçi Çalışma 

İki yönlü varyans analizi dokuz sorulu ölçek cevapları ile dört farklı hayat hikayesinin (öğrenci, 

öğrenci olmayan, Sheffield üniversitesi öğrencisi ve Sheffield hallam üniversitesi öğrencisi) ilişkisini 

incelemek amacı ile gerçekleştirildi. Hikaye çeşidinin F2.86,239.92 = 15.77, p < .001, ηp2 = 0.158 ve soru 

çeşidinin F4.06,340.91 = 30.68, p < .001, ηp2 = 0.268 temel etkisi ayrıca soru ve hikaye çeşitleri etkileşiminin 

ortak etkisinin F14.18,1191.47 = 9.13, p < .001, ηp2 =0.98 anlamlı olduğu gösterilmiştir (Figür 3). Bulgular 

ölçekteki dokuz soruya verilen cevabın okunan hikaye çesidine göre anlamlı olarak farklı oldugunu 

göstermektedir. 

Hikayelere değişen cevapların tam olarak nasıl işlediğini anlayabilmek için post-hoc testler 

(Bonferroni corrections yapılarak) yapılmıştır. Analizler hikaye 1 ve 3, hikaye 2 ve 3 arasında anlamlı 

fark olduğunu göstermiştir (p < .001). Ancak, bu ikililer arasındaki en büyük fark hikaye 2 ve 3 arasında -
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0.561 (p < .001) ortalama fark il gözlemlenmiştir. Bu sebeple, bu ikili, yani hikaye 2 ve hikaye 3, 

davranışsal çalışmada iç-grup, dış-grup hikayesi olarak kullanılmak üzere seçilmiştir. 

 
Figür 3. Hikaye Türüne Göre Bölünmüş, Her Soruya Verilen Cevaplar 
Not. Sorular sırasıyla: 1. Bu kişiye karşı ne kadar yakın hissediyorsunuz? 2. Bu kişinin ne kadar güvenilir olduğunu 
hissediyorsunuz? 3. Bu kişinin ne kadar hoş olduğunu hissediyorsunuz? 4. Bu kişi ile aynı gruptan olduğunuzu düşünüyor 
musunuz? 5. Bu kişiye karşı ne kadar kooparatif hissediyorsunuz? 6. Bu gruptan insanların ne kadar iyi olduğunu düsüşüyorsunuz? 
7. Bu gruptan insanların ne kadar yaratıcı olduğunu düsüşüyorsunuz? 8. Bu gruptan insanların ne kadar zeki olduğunu 
düsüşüyorsunuz? 9. Bu gruptan insanların beyin fırtınası yapmakta ne kadar yaratıcı olduğunu düsüşüyorsunuz? 

Davranışsal Çalışma 

Data denek içi dizaynı ile gözlerin uyumluluğu (uyuşan ve uyuşmayan) ve hikaye çeşidi (Sheffield 

üniversitesi öğrencisi ve öğrenci olmayan) olarak yinelenen ölçülerde varyans analizi ile analiz edilmiştir.  

İki yönlü, denek içi dizayn varsans analizi uyumluluğun küçük etki büyüklüğü ile F1,63 = 15.967, p 

>.05, ηp2 = 0.202, anlamlı temel etkisini göstermiştir. Bu uyuşan ve uyuşmayan denemeler arasında 

anlamlı bir temel fark olduğunu göstermektedir. Varyans analizi ayrıca hikaye çeşidinin anlamlı bir temel 

etkisi olmadığını F1,63 = 0.011, p =0.917, ηp2 = 0.00, göstermiştir. Bu katılıımcıların tepki sürelerinin 

gördükleri hikaye ye bağlı olarak değişimlenmediğini göstermektedir. Ayrıca, uyumluluk ile hikaye 

çeşidi arasındaki ortak etkileşimin F1,63 = 1.761, p = 0.189, ηp2 = 0.027  anlamlı olmadığı saptanmıştır. 

Figür 4 uyumluluk ve hikaye çeşidine göre bölünmüş ortalama tepki sürelerini ve standart hatayı 
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göstermektedir. Bu sonuçlar göz işareti takibi davranışının gerçekleşitiğini ancak bu davranışın hikaye 

çeşidincen etkilenmediği göstermektedir. 
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Figür 4. Uyumluluk ve Hikaye Çeşidine Göre Ayrılmış Ortalama Tepki Süreleri   

Ayrıca, likert tipi soruya verilen cevaplar için hikaye çeşidinin bir etkisi olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla eşleştirilmiş örneklem t-testi yapılmıştır (Figür 5). Tek bir soru (Bu kişi ile aynı 

gruptan olduğunuzu düşünüyor musunuz?) sosyal grup aidiyetini ölçmek için kullanılmıştır. Sheffield 

üniversitesi öğrencisi hikayesi (Ort. = 4.42, S = 1.22), öğrenci olmayan kişi hikayesine göre (Ort. = 2.88, 

S = 1.15) anlamlı olarak daha yüksek puan almıştır t(63) = 9.929, p < .005. Bu katılımcıların kendilerini 

anlamlı olarak dış-grup (öğrenci olmayan kişi hikayesine) hikayesine kıyasla anlamlı olarak iç-grup 

(Sheffield üniversitesi öğrencisi) hikayesindeki yüz ile aynı grupta olduğunu rapor ettiğini 

göstermektedir. 

Ek olarak, bağımsız örneklem t-testi hikayelere verilen tepki sürelerinde cinsiyete bağlı bir değişim 

bulunmadığını göstermiştir. Sheffield üniversitesi öğrencisi (iç-grup hikayesi) için erkekler (Ort. = 0.56, 

S = 0.055) ve kadınlar (Ort. = 0.55, S = 0.061) arasında anlamlı bir fark olmazken, öğrenci olmayan kişi 

hikayesine hikayesindede kadın (Ort. = 0.55, S = 0.065) ve erkek (Ort. = 0.56, S = 0.065) arasında 
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anlamlı bir fark bulunamamıştır. Analizler göz işareti takibi davranışında kadın ve erkek arasına 

hikayelere göre verilen tepki süresinde bir fark olmadığını göstermiştir. 

 

Figür 5. Hikaye Çeşidine Göre Bölünmüş Likert Tipi Soruya Verilen Ortalama Cevap 
Not. (1 = hiç, 2 = kuvvetlice katılmıyorum, 3 = biraz katılmıyorum, 4 = biraz katılıyorum, 5 = kuvvetlice  
katılıyorum, 6 = aşırı)  

Tartışma 

Güncel çalışmada, yüz fotograflarındaki fiziksel benzerliği sağlayarak göz işareti takibi görevi ile 

sosyal grup aidiyetinin etkisini incelemeyi amaçladık. Uyumluluğun (gözlerin işaret ettiği yön ile hedef 

nesnenin bulunduğu kısmın ekranın aynı tarafında olup olmadığı) anlamlı ana etkisi gözlemlenmiştir. Bu, 

katılımcıların; hedef nesne ile göz işaretleri aynı yönü gösterdiği koşulun, hedef nesne ile göz işareterinin 

zıt yönleri gösterdiği koşula göre anlamlı olarak daha hızlı tepki verdiğini göstermektedir. Bu durum 

literatürde aynı zamanda “gaze cueing effect”, “göz işareti takibi etkisi” (Friesen ve Kingstone, 1998) 

olarak bilinmektedir.  

Çalışmada, literatür ile tutarlı olarak göz işareti takibi etkisi gözlemlenmiştir. Bundan dolayı, 

kulladığımız görevin göz takibi davranışını ölçtüğünü ve de katılımcıların otomatik olarak göz takibi 

davranışında bulunduğunu göstermiş olduk. Çalışmada katılımcıların verdikleri tepki sürelerinde cinsiyet 

farkı bulunmadığı gösterilmiştir, kadın ve erkek katılımcılar hayat hikayelerine benzer tepki süreleri 
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göstermiştir. Ayrıca, çalışma da hipotize edildiği gibi katılımcılar iç-grup yüzlerine düş-grup yüzlerine 

oranla daha yakın hissettşklerini rapor etmiştir. Görsel verileri ipucu olarak kullanan sosyal 

kategorizasyon çalışmalarına benzer olarak, sözel ipuçlarınında etkili olacağını hipotize ettiğimiz bu 

çalışmada; katılımcılar, iç-grup ve dış-grup yüzlerine aynı tepki süresi gösteriyor olmalarına rağmen, 

kendilerini iç-grup yüzlerine dış-grup yüzlerine kıyasla daha yakın hissettiğini rapor etmişlerdir. 

Literatürde şahsi olarak tanıdık olan yüzlerin göz takibi davranışına verilen tepki süresini anlamlı 

olarak etkilediği gözlemlenmiştir (Hungr ve Hunt, 2012). Bu çalışmada öngörümüz sözel bilgi ile işaret 

edilen iç-grup yüzlerininde benzer etki yaratıp daha otomatik (kısa tepki süresi ile) tepkilere sebep 

olacagını öngürdük. Fakat sonuçlar ktılımcıların gördüğü hikaye çeşidinin (iç-grup yada dış-grup) anlamlı 

olarak etkili olmadığını göstermiştir. Bu sonuçlar, çalışmada göz işareti takibi davranışının var olmasına 

ve katılımcıların iç-grup yüzlerine kendilerini daha yakın hissettiklerini rpor etmesine rağmen bu etkinin 

göz takibi davranışında bir farklılık yaratmadığını göstermiştir. Ayrıca, hikaye çeşidi ile uyumluluk 

arasında anlamlı bir etkileşim olmadığı bulunmuştur. Bu durum iç-dış grup koşulunun tepki süresinde bir 

etkisi olmadığını da göstermektedir. Bu bulguları birden fazla sekilde açıklayabiliriz. Bu açıklamalardan 

bir tanesi sunduğumuz hikayelerde iç-grup ile dış-grup arasında bir rekabet ortamı yaratmamış 

olmamızdan kaybaklanıyor olabilir. Hatta, literatür rekabetçi etkileşimlerin kişilerarası ve gruplar arası 

algılanan farklılığı arttırdığı gözlemlenmiştir (Toma, Yzerbyt ve Corneille, 2010). Bu sebeple rekabetçi 

etkileşimler ortak dikkati bozubiliyor (Iani, Anelli, Nicoletti, Arcuri ve Rubichi, 2011) ve gruba bağlı 

olarak kooparatif davranışta farklılıklar yaratıyor olabilir (Ciardo ve ark., 2014; Ciardo, Ricciardelli, 

Lugli, Rubichi ve Iani, 2015). 

Gelecek çalışmalar, rekabet halınde olan iç-grup ve dış-grup oluşturan, farklı bir sosyal grup 

senaryosu kullanmaktan faydalanabilir. Bu göz takibi davranışına verieln tepki süresinda farklılık 

yaratmaya yardımcı olabilir. 

Deney 2 

Literatürdeki çalışmalar insanlarda (Jones ve ark., 2011; Jones ve ark., 2010) ve maymunlarda 

(Deaner ve Platt, 2003) sosyal dikkatin grup içerisinde görülen yüzün baskınlığından etkilineceğini 

göstermiştir.  Maymunlarda, grup içerisindeki sosyal hiyerarşi görülen yüzün baskınlığından etkileniyor 

olsada, insanlarda sosyal etkileşim ve sosyal hiyerarşi daha karmaşıktır.  

Baskınlık maymunlarda yüzden elde edilen görsel ipuçlarından etkileniyor olsada insanlarda 

baskınlığın belirlenmesi sadece görsel ipuçlarından değil; sosyal statü, eğitim seviyesi, gelir seviyesi ve 

grup içerisindeki konumdan etkileniyor olabilir. Bunlarla birlikte kadın ve erkekler aynı şekilme 

etkilenmiyor olabilir. Örneğin; çalışmalar, kadınların genel olarak erkeklere göre daha refleksif göz işareti 



N. Altın, M. Freeth ve D. Matthews / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 181 

takibi davranışı gösterdiğini (Bayliss, Di Pellegrino ve Tipper, 2005) ve bakış algısındaki sosyal 

ipuçlarina karşı daha hassas olduklarını (Deaner ve ark., 2007) önermektedir.  

Bu çalışmanın amacı sosyal güç ile cinsiyetin göz takibi davranışı üzerindeki olası etkileşimini 

incelemektir. Katılımcılar ile bilgisayar ekranındaki yüz arasındaki iletişim öncü bir görev ile kontrol 

edildi, katılımcılar yüksek sosyal güç yada düşük sosyal güç koşullarından birine atandı ve sonrasında 

katılımcılara aynı yüzlere bakarak göz işareti takibi görevini tamamlamaları söylenerek tepki süreleri 

ölçüldü. Öteki çalışmalar sosyal gücü, yüzdeki baskınlığı değiştirerek yani görsel ipuçları kullanara 

belirlerken, bu çalışmada sosyal güç, görsel ipuçlarından bağımsız olarak algılanan sözel bilgiler ile 

kontrol edilmiştir.  Bu çalışma sosyal gücün, tehlikeli koşullu senaryolarda göz takibi davranışta etkili 

olup olmayacağını anlama ayrıca kadın ve erkeği aynı şekilde etkileyip etkilemeyeceğini araştımak 

amaçlı gerçekletirilmiştir. 

Yöntem 

Katılımcılar  

70 Sheffield universitesi öğrencisi çalışmada gönüllü katılımcı olmuştur (42 kadın).  

Veri Toplama Araçları 

Bilgisayar temelli tepki süresi ölçme görevi PsychoPy (Peirce, 2007) yazılımı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Her katılımcının tepki süreleri ortalamaları, ayrı excel çalışma belgesi kullanılarak 

hesaplanmıştır. Çalışmada Utrecht ECVP yüz veritabanından (Deney 1 e bakınız) alınmış iki kadın, iki 

erkeğin nötrl görünümlü hali resimleri kullanılmıştır. Her bir yüz Photoshop CS6 yazılımı kullanılarak 

mavi arkafondan beyaz fona oturtulmuş ve gözler sağı yada solu gösterecek şekilde 60 derece 

oynatılmıştır. 

İşlem 

Katılımcılar düşük sosyal güç (kendilerini bir grubun üyesi olarak hayal ettikleri) yada yüksek sosyal 

güç (kendilerini bir grubun lideri olarak hayal ettikleri) koşullarına atanmıştır. Öncelikle, katılımcılardan 

3 dakika boyunca kendileri ve içinde bulundukları grubu tehlikeye sokan bir yangın senaryosu hayal 

etmesi istendi. Daha sonra katılımcılar bu senaryoyu 2 dakika boyunca serbest yazım yöntemi ile 

yazdılar. Bu sekilde öncü görevi tamalamış oldular.  Daha sonra, katılımcılardan bilgisayar ekranında iki 

kadın, iki erkek yüzüne bakıp isimlerini ezberlemeleri istenmiştir. Aynı yüzler daha sonra göz işareti 

takibi davranışı görevinde kullanılmıştır.  
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Daha sonra katılımcılardan daha önce ezberledikleri yüzlerın ekranın sağ yada sol tarafına baktığı 

(%50 sağ tarafa, %50 sol tarafa) göz işareti takibi görevi tamamlanması istenmiştir. Katılımcılardan hedef 

nesnenin yerini sağ veya sol ok tuşlarına basarak mümkün olduğunca hızlı ve doğru şekilde belirlemeleri 

istenmiştir. Ayrıca katılımcılara göz işareti yönlerinin hedef nesnenin yeri ile ilgili bir ipucu olmadığı 

belirtilmiştir.  

Bulgular 

Üç yönlü karışık tasarım varyans analizi datayi analiz etmek için kullanılmıştır. Katılımcının cinsiyeti 

(kadın/erkek) ve sosyal güç (yüksek sosyal güç/düşük sosyal güç) denekler arası faktör olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca, göz işareti yapan yüzün cinsiyeti (kadın/erkek) denekler içi faktör olarak 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcının cinsiyetinin ana etkisi küçük etki büyüklüğü ile F1,67 = 

8.358, p >.05, ηp2 = 0.111  anlamlı bulunmuştur. Bu kadınlar ile erkelerin anlamlı olarak farklı tepki 

süreleri verdiğini göstermektedir. Analiz ayrıca, sosyal gücün F1,67 = 0.028, p = 0.868, ηp2 = 0.00 ve göz 

işareti yapan yüzün cinsiyetinin F1,67 = 1.072, p = 0.304, ηp2 = 0.016 anlamlı bir temel etkisi olmadığını 

göstermiştir. Buna ek olarak, katılımcının cinsiyetinin ve göz işareti yapan yüzün cinsiyetinin F1,67 = 

0.871, p = 0.871, ηp2 = 0.013 yada göz işareti yapan yüzün cinsiyetinin ve sosyal gücün F1,67 = 0.084, p = 

0.773, ηp2 = 0.01 arasında anlamlı bir ortak etki bulunamamıştır. Analiz göz işareti yapan yüzün 

cinsiyetinin, sosyal gücün ve katılımcının cinsiyetinin arasında anlamlı bir üçlü ortak etkide 

bulunamamıştır F1,67 = 0.271, p = 0.604, ηp2 = 0.04. Figür 6 ortalama tepki sürelerinin ve standart 

hataların; göz işareti yapan yüzün cinsiyetinin, sosyal gücün ve katılımcının cinsiyetinin koşullarına 

bölünmüş halini göstermektedir. 

  

 

 

 

 
Figür 6. Kadın ve Erkeklerin Sosyal Güç ve Bana Yüzün Cinsiyetine Göre 
Tepki Sürelerinin Ortalaması ve Standart Hatası 
*p < .05  
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Tartışma 

Bu çalışmada tehlikeli senaryolarda sosyal gücün sosyal dikkat üzerinde etkili olup olmayacağınin ve 

de kadın ve erkeklerin aynı tepkileri verip vermeyeceğinin araştırılması amaçlanmıştır. Literature ile 

benzer olarak, güncel çalışmada da göz işareti takibi davranışı gözlemlenmiştir. Uyumluluğun (göz işareti 

ile hedef nesnenin bilgisayarın aynı tarafında olup olmadığı) temel etkisi gözlemlenmiştir. Bu demektir 

ki, katılımcıların göz işareti ile hedef nesne ekranın aynı tarafında olduğunda nesneyi belirleme süresi 

anlamlı olarak kısadır. Bu sebeple deney göz işareti davranışını anlamlı olarak ölçmektedir ve katılımcılar 

refleksif göz takibi davranışı göstermektedir.  

Ayrıca, bulgular kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre anlamlı olarak daha hızlı tepki 

verdiklerlerini yani tepki sürelerinin erkeklere göre anlamlı olarak daha kısa olduğu gösterilmiştir. Kadın 

katılımcılar anlamlı olarak tehlikeli senaryolarda erkeklere göre sosyal ipuçlarına karşı daha hassas 

tepkiler vermektedir. Çalışmada sosyal güç ile katılımcı sinsiyeti arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Kadın katılımcıların daha refleksif tepki vermeleri her sosyal güç koşulunda gerçekleşmiştir. Ayrıca, 

katılımcıların cinsiyeti ile ekranda baktıkları yüzler arasında hiçbir anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bu 

kadın katılımcıların hem erkek hem kadın yüzlerine karşı aynı ve erkeklere göre daha güçlü refleksif 

tepki süresi verdiğini göstermektedir.  

Literatürdeki önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışma, grup içerisindeki sosyal güç farkını görsel 

baskınlık ipuçları ile değil sözel olarak belirlenmiş sosyal bilgiyle anlamaya çalişmiştir. Önceki 

çalışmalar gözlemlenen yüz resmindeki baskınlığı belirleyen görsel farklılıkların hem insanlarda 

(Dalmaso ve ark., 2012) hemde maymunlarda (Shepherd, 2010), etkili olduğunu gösterirken, gözlemlenen 

yüz ile katılımcı arasındaki sosyal etkileşimi göz ardı etmiştir. Bu çalışma ayrıca kadın katılımcıların 

ortamda tehlike olduğu ve sosyal güç eşitsizliği olduğu durumlarda erkeklere göre daha refleksif tepkiler 

verdiğini göstermektedir. Ve rekabetin (Ciardo ve ark., 2015) yada fiziksel benzerliğin (Deaner ve ark., 

2007) olduğu durumlarda daha refleksif tepkiler veridğini gösteren literature katkıda bulunmaktadır.  

Bu bulgular literatür ile tutarlı olup, göz takibi davranışı dikattinin kadınlarda daha kuvvetli olduğunu 

(Bayliss ve ark., 2005) ve bu kuvvetliliğin tehlikeli senaryolarda  gözlemledikleri yüz resminin 

cinsiyetinden yada algıladıkları sosyal güçten bağımsız olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca bu 

bulgular, (Cui, Zhang ve Geng, 2014) çalışmasını tekrarlamış ve gözlemlenen yüz resminin cinsiyetinin 

göz işareti takibine verilen tepki süresinde etkili olmadığını göstermiştir. Gelecek çalışmalar, bu cinsiyet 

farkının nerden kaynaklandığını anlamak için sadece cinsiyet farkını baz almak yerine, populasyondaki 

ayrımlar ve sapmalara odakanmaktan fayda sağlayacaktır.  
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Genel Tartışma 

İki deneysel çalışmanın ortak bulguları göstermiştir ki; göz işaeti takibi davranışı hem farklı sosyal 

gruplar arasında hemde sosyal grup içerisinde sosyal güç olarak farklı seviyede bireyler arasında 

gözlemlenebilmektedir. Ilk deneyde, gözlemlenen yüzün iç-gruba yada dış-gruba ait olması göz işaretleri 

takibi ile ölçülen sosyal dikkatte anlamlı bir fark yaratmamaktadır. Ayrıca kadın ve erkek katılımcıların 

iç-grup ve dış-grupa ait yüzlere benzer tepkiler veridği gözlemlenmiştir. Literatürdeki çalışmalar 

gözlemlenen yüz resminin; sosyal statü (Dalmaso ve ark., 2012), politik eğilim (Liuzza ve ark., 2011), ırk 

(Pavan ve ark., 2011) ve yaş (Ciardo ve ark., 2014) gibi belirli kimlik ipuçlarının etkili olduğunu 

göstrmiştir. Burada güncel çalışma görsel ipuçları yerine semantic ipuçları kullanıldığında bu etkinin 

oluşmayabileceğini göstermiştir.  

Ikinci çalışmada deney cinsiyetin sosyal dikkat üzerinde temel etkisi olduğunu göstermiştir. Kadın 

katılımcılar, erkek katılımcılara göre tehlikeli durumlarda sosyal güç veya bilgisayar ekranında 

gözlemledikleri yüzün cinsiyetinden bağımsız olarak erkek katılımcılara göre daha refleksif tepkiler 

vermiştir. Bu bulgular Bayliss ve arkadaşları (2005) ve Bayliss ve Tipper’in (2005) çalışması ile benzer 

sonuçlar göstermiştir. Bayliss ve arkadaşları (2005) kadınların erkeklere göre uyumlu (göz işareti ile 

hedef nesnenin bilgisayarın aynı tarafında olduğu) denemelerde daha hızlı fakat uyumsuz denemelerde 

(göz işareti ile hedef nesnenin bilgisayarın farklı tarafında olduğu) daha yavaş tepkiler veridğini 

gözlemlemiştir. Bu farkın tam olarak nerden kaynaklandığı hala tam olarak bilinememktedir. Gelecek 

çalışmaların sadece kadın erkek farkına bakmak yerine heriki cinsiyet içerisindeki anlamlı farklarıda 

araştırması yada otizm eğilimleri ile bağlantısı olup olmadıgını incelemesi yardımcı olaraktır.  

Ayrıca, literatürdeki bulgulardan farklı olarak deney 2 göz işareti takibi davranışında sosyal gücün 

(tehlikeli senaryolarda) etkisi olmadığını göstermiştir. Buna rağmen, geçmiş çalışmalar insanların görsel 

dikkatlerini sosyal statüye sahip olduklarını bildikleri yüzlere anlamlı olarak daha fazla yönlendirdiğini 

göstermiştir (Foulsham, Cheng, Tracy, Henrich, ve Kingstone, 2010). Burada güncel çalışma, 

gözlemlenen yüz resminin görsel baskınlık ipucu göstermediği durumlarda sosyal gücü etkilemediğini 

göstermiştir. Bu sebeple, yüz resmindeki baskınlık belirten görsel ipuçları sosyal gücün belirlenmesinde 

temel etkilerden biri olarak düşünülebilir.  

Özetle; bu sonuçlar bilgisayar ekranında gözlemlenen yüz resmi hakkındaki sözel bilgilerin kadın ve 

erkek katılımcıları farklı şekilde etkilediğini göstrmektedir. Özellikle, ortamda tehlike olduğunda bu 

cinsiyet farkı ortaya çıkmıştır. Gelecek araştımalar, cinsiyetler arasındaki bu işleme farkını ele almalıdır. 
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Öz 

Bu çalışma kişinin kendi grubunun kusursuzluğuna dair gerçek dışı inancı olarak tanımlanan kolektif narsisizm’in 
altında yatan psikolojik mekanizmaları araştırmaktadır. Geçmiş çalışmalar, dünyayı keskin iyi ve kötü kategorileri 
halinde görme eğilimi olarak tanımlanan bölme savunma mekanizmasını fazla kullanma ile bireysel narsisizm 
arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buna göre, bölme savunma mekanizmasının kolektif narsisizmi güçlü 
düzeyde yordaması beklenmektedir. Ayrıca kolektif narsisizmin grup süreçlerine dair algı üzerindeki etkisi 
düşünülerek söz konusu ilişkinin, ilişkisel benlik kurgusu, kolektif benlik saygısı düzeyi ve makyavelizm, narsisizm 
ve psikopatiyi içeren “karanlık üçlü” kişilik özellikleri tarafından düzenlenmesi de öngörülmektedir. Çalışmaya 282 
lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmanın anket bataryası benlik kurgusu, kolektif benlik saygısı, bireysel narsisizm, 
kolektif narsisizm, bölme savunma mekanizması ve bu çalışma dahilinde Türkçe’ye adapte edilen kısa karanlık üçlü 
ölçeklerinden oluşmaktadır. Yapılan regresyon analizinde beklendiği gibi bölme savunma mekanizması, 
makyavelizm, ilişkisel benlik kurgusu ve kolektif benlik saygısının kolektif narsisizmi anlamlı düzeyde yordadığı 
ortaya çıkmıştır. Tekyönlü ANOVA’da ise bölme savunma mekanizması değişkeninde yüksek puan alan 
katılımcıların aynı zamanda tüm karanlık üçlü alt boyutlarından ve kolektif ve bireysel narsisizm, bireyci ve ilişkisel 
benlik kurgusu değişkenlerinden de anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmiştir. Kolektif narsisizm 
kavramını ilk defa Türkiye’den bir örneklem kullanarak ve hem bireysel hem de gruba yönelik değişkenler üzerinden 
inceleyen bu çalışma göstermiştir ki dünyayı iyiler ve kötüler olarak keskin çizgilerle ayrılmış kategorilerden ibaret 
algılamak, gruplar arası tehdit algısı, karşı gruba yönelik olumsuz tutumlar, ayrımcılık ve şiddet eğilimi gibi kritik 
değişkenler ile ilişkili olduğu bilinen kolektif narsisizm için önemli bir risk faktörüdür. Bu risk özellikle kendi içinde 
sıkı olan gruplar ve “Başarıya giden her yol mübahtır” anlayışına sahip kişiler için daha yüksek olabilir. 
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Gruplar Arası İlişkiler için Kritik bir Değişkenin Bireysel Yordayıcıları: 
Kolektif Narsisizm ve Bölme Savunma Mekanizması 

Psikoloji literatüründe yakın bir geçmişe kadar benlik saygısının, yani kişinin kendisiyle ilgili genel 

değerlendirmesinin, olumlu yönde olmasının kişi açısından yararlı olduğu vurgulanmış, benlik saygısının 

yüksekliği tamamıyla olumlu bir durum olarak resmedilmiştir (Benson, Galbraith ve Espeland, 1998; 

Glennon, 1999). Öyle ki, benlik saygısının yüksekliği, okul ve iş başarısının yükselmesi, suç ve keyif 

verici madde bağımlılığı oranın düşürülmesi, kişilerarası şiddet vakalarının azaltılması gibi birçok konuda 

sorunları çözecek temel faktör olarak gösterilmiştir (Crocker, Lee ve Park, 2004). Ancak daha sonra 

yapılan çalışmalarda, benlik saygısının yüksek olmasının olumlu sonuçlar doğurabileceği gibi, olumsuz 

bazı sonuçlara da sebep olabileceğine işaret edilmiştir. Benlik saygı yüksek bireyler, özellikle benlik 

saygılarını tehdit altında hissettikleri durumlarda saldırganlık ve benzeri olumsuz davranışlara 

girişebilmekte, bu da benlik saygısının bir de “karanlık yüzü” olduğunu göstermektedir (örn., Baumeister, 

1998; Crocker ve Park, 2003, Crocker ve ark., 2004).  

Benlik saygısının uç seviyede yüksek olması durumu da “narsisizm” olarak adlandırılmaktadır 

(Crocker ve ark., 2004). Narsist bireyler, son derece yüksek bir benlik saygısına sahip olup, kendilerini 

diğerlerinden üstün görmekte ve bu üstün değerlerinin diğerleri tarafından anlaşılamadığını 

düşünmektedirler (Baumeister, Bushman ve Campbell, 2000; Bushman ve Baumeister, 1998). Bu 

özellikleri sebebiyle, öngörülebileceği üzere, narsisizmin sosyal anlamda birçok olumsuz etkisi 

bulunmakta, bu durum benlik saygısının yüksekliğinin bazı durumlarda nasıl istenmeyen sonuçlara sebep 

olduğunu örneklemektedir (örn., Baumeister ve ark., 2000).  

Ancak benlik saygısı sadece kişinin bireysel değerine bağlı değildir; kişiler aynı zamanda ait 

hissettikleri iç grubun ne kadar değerli algılandığını da önemserler (Crocker ve Luhtanen, 1990). 

“Kolektif benlik saygısı” olarak adlandırılan bu olgu,  kişilerin iç gruplarını dış gruplarından daha değerli 

görme yatkınlığına atıf yapmakta olup, kolektif benlik saygısını yüksek tutmanın da bireyler açısından 

son derece önemli olduğunu vurgulamaktadır (Crocker ve Luhtanen, 1990).  

Peki, bireysel benlik saygısının fazla yüksek olması narsisizme sebep oluyorsa, kolektif benlik 

saygısının çok yüksek olmasının da olumsuz sonuçları olabilir mi? Yakın zamanda yapılan çalışmalara 

göre, bireysel düzlemde gerçekleşene benzer şekilde, kolektif benlik saygısının çok yüksek olduğu 

durumlar da birtakım olumsuz sonuçları beraberinde getirmekte ve bu durum “kolektif narsisizm” 

şeklinde isimlendirilmektedir (Golec de Zavala ve Chicocka, 2012; Golec de Zavala, Chicocka, Eidelson 

ve Jayawickreme, 2009). Kolektif narsisizm değerleri yüksek olan kişiler, bireysel narsisizmdekine 

benzer şekilde kendi gruplarını (örn., millet, etnik köken, dini grup, vs.) diğer gruplardan çok üstün 

görmekte ve kendi gruplarının bu olağanüstü halinin diğerleri tarafından takdir edilmediğini 
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düşünmektedirler (Golec de Zavala ve Chicocka, 2012). Bireysel narsisizmin bireysel saldırganlığı 

arttırdığı gibi, kolektif narsisizm de gruplararası saldırganlığı arttırmaktadır (Golec de Zavala ve ark., 

2009).  

Eğer kolektif benlik saygısı seviyesi kişiler arasında değişkense, o zaman bu seviyeyi ne gibi faktörler 

yordamaktadır? Neden bazı kişilerin kolektif benlik saygıları daha düşükken, diğerleri kolektif narsist 

olarak adlandırılacak kendi gruplarının mutlak üstünlüğüne inanmaktadır? Bu sorunun cevabı, kolektif 

narsisizm kavramının dillendirilmesine sebep olmuş bireysel narsisizm ile ilgili literatürde bulunabilir.  

“Bölme savunma mekanizması” (Kernberg, 1975) kişiler arası narsisizm seviyesi farklılığını yordayan 

önemli faktörlerden biridir. Bölme davranışı, bir nesnenin (örn., bir kişi veya bir grup) iyi ve kötü 

özellikleri aynı anda bünyesinde bulunduramayacağına dair bir inancın sonucudur (Kernberg, 1975). 

Buna göre, örneğin, bir kişi ya tamamen iyi ya da tamamen kötü olabilir, iyi bir insanın kötü herhangi bir 

özelliği bulunamaz. Olumlu ve olumsuz özellikler arasında bu kadar net bir sınır çekilmesinin, siyah ile 

beyazın arasında gri bölgeler olamayacağına inanmanın narsisizmi tetikleyen bir yönü de vardır. Psikoloji 

literatürü, bireylerin genelde kendilerini olumlu değerlendirme ihtiyacı içinde olduğunu göstermiştir 

(örn., Baumeister, Campbell, Krueger ve Vohs, 2003). Eğer kişi bölme savunma mekanizmasını sık sık 

kullanıyor ise, bu durumda kendisini olumlu değerlendirme sürecinde de bu durumdan etkilenecek, 

dolayısıyla kendisini mutlak iyi ve her türlü olumsuzluktan muaf olarak görecektir. Geçmiş çalışmalar da 

bu öngörüyü doğrulamış, bölme savunma mekanizması ile bireysel narsisizm arasında pozitif korelasyon 

olduğu bulunmuştur (Watson ve Biderman, 1993). Benzer bir durumun kolektif narsisizm için de geçerli 

olması öngörülebilirdir. Buna göre, bölme savunması mekanizmasını kullanan bireyler kendi gruplarını 

olumlu değerlendirme sürecinde bu olumluluğu abartacak, iç gruplarını mutlak olumlu görecek ve bu 

mükemmelliklerinin diğerleri tarafından yeterince takdir edilmediğini düşüneceklerdir.  

Kısaca, bireysel narsisizmde olduğu gibi kolektif narsisizmin de bölme savunma mekanizması 

tarafından yordanması beklenmektedir. Ayrıca kavramın doğası itibariyle, kolektif narsisizmin iç grup ile 

kurulan aidiyet seviyesini temsil eden kolektif benlik saygısı ve ilişkisel benlik kurgusu ile de ilişkili 

bulunacağı beklenmektedir. Ek olarak, kolektif narsisizmin, hem bireysel narsisizm, hem de bireysel 

narsisizm ile yakından ilişkili olduğu tespit edilmiş olan ve makyavelizm (her türlü ahlaki prensibi göz 

ardı ederek kişisel çıkar peşinde koşma), narsisizm (kendini diğer insanlar üstün görme) ve psikopatiyi 

(empati yoksunluğu ve antisosyal davranış) içeren “karanlık üçlü” kişilik özellikleri ile ilişkili bulunması 

da beklenmektedir.  
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Yöntem 

Katılımcılar 

Çalışmaya 282 Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencisi (Kadın = %55.30, Erkek = %42.20) 

katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21.84’tür (S = 1.58). 

Veri Toplama Araçları ve İşlem 

ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi’nden alınan etik iznin ardından katılımcılar kendilerine 

gönderilen bağlantı ile internet üzerinden Qualtrics veri toplama programı ile hazırlanmış anket 

bataryasını gönüllü katılım onayını verdikten sonra doldurmuşlardır. Çalışmaya katılan öğrenciler kısmi 

ders notu ile ödüllendirilmiştir. Anket bataryasında katılımcılara yaş ve cinsiyet bilgilerini içeren bir 

demografik bilgi formu ve aşağıdaki ölçekler verilmiştir.  

Benlik Kurgusu Ölçeği. Katılımcıların özerk ve ilişkisel benlik kurgularını ölçmek için benlik kurgusu 

ölçeği (Singelis, 1994) kullanılmıştır. Türkçeye Wasti ve Erdil (2007) tarafından uyarlanan ölçek, özerk 

ve ilişkisel benlikle ilişkili 15’er maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar söz konusu ifadelere ne oranda 

katıldıklarını (1 = kesinlikle katılmıyorum, 7 = kesinlikle katılıyorum) belirtmişlerdir. Cronbach alfa 

güvenirlik katsayıları özerk benlik için .78 ve ilişkisel benlik için ise .81 olarak bulunmuştur. 

Kolektif Benlik Saygısı Ölçeği. Katılımcıların ait oldukları sosyal gruplara dair hissettikleri benlik 

saygısını ölçmek için kolektif benlik saygısı ölçeği (Luhtanen ve Crocker, 1992) kullanılmıştır. Türkçeye 

Aslıtürk (2001) tarafından uyarlanan ölçek, kişilerin ait oldukları sosyal gruplara üyelikleri ile ilgili 

duygularını ölçmeyi amaçlayan 16 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar söz konusu ifadelere ne oranda 

katıldıklarını (1 = kesinlikle katılmıyorum, 5 = kesinlikle katılıyorum) belirtmişlerdir. Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı .86 olarak bulunmuştur. 

Bireysel Narsisizm Ölçeği. Katılımcıların narsisistik eğilimlerini ölçmek için Raskin ve Hall (1979) 

tarafından geliştirilen bireysel narsisizm ölçeği kullanılmıştır. Bireylerin kendilerini diğerlerinden üstün 

görme eğilimlerine ilişkin 34 madde çiftinden oluşan ölçeği Kızıltan (2000) Türkçeye uyarlamıştır. 

Katılımcılar söz konusu ifade çiftlerinden hangisinin kendilerini daha iyi yansıttığını seçmişlerdir. 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .85 olarak bulunmuştur. 

Kolektif Narsisizm Ölçeği. Katılımcıların kendi gruplarının kusursuzluğuna dair gerçek dışı 

inançlarını ölçmek için Golec de Zavala ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ve Golec de Zavala 

ve Peker (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan kolektif narsisizm ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılar, ait 

oldukları grupların diğer gruplara göre daha üstün olduğu fikrini ifade eden dokuz maddeye ne oranda 
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katıldıklarını (1 = kesinlikle katılmıyorum, 7 = kesinlikle katılıyorum) belirtmişlerdir. Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı .79 olarak bulunmuştur. 

Bölme Savunma Mekanizması Ölçeği. Katılımcıların dünyayı keskin iyi ve kötü kategorileri halinde 

görme eğilimini ölçmek için bölme savunma mekanizması ölçeği kullanılmıştır (Gerson, 1984). Göral 

Alkan (2010) tarafında Türkçeye uyarlanan ölçek, kişinin kendisi ve diğer insanlarla ilgili 

değerlendirmelerinde ne kadar keskin ayrımlar yaptığını ölçen 14 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar 

söz konusu ifadelere ne oranda katıldıklarını (1 = kesinlikle katılmıyorum, 7 = kesinlikle katılıyorum) 

belirtmişlerdir. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .73 olarak bulunmuştur. 

Kısa Karanlık Üçlü Ölçeği. Katılımcıların bireysel bazda deneyimlenen kimi olumsuz kişilik 

özellerini ölçmek için Jones ve Paulhus (2014) tarafından geliştirilen kısa karanlık üçlü ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek, makyavelizm, narsisizm ve psikopati özelliklerini ölçen dokuzar maddeden 

oluşmaktadır. Katılımcılar her maddenin kendilerini ne oranda yansıttığını (1 = kesinlikle katılmıyorum, 5 

= kesinlikle katılıyorum) belirtmişlerdir. Kısa karanlık üçlü ölçeği bu çalışma kapsamında, maddelerin 

çeviri-geri çevirilerinin iki farklı doktora öğrencisi tarafından yapılmasının ardından, danışmanlarının 

gözetiminde maddelere son halleri verilmek suretiyle Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçeğe EQS programı 

aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, Türkçeye çevrilen ölçeğin faktör yapısının eldeki 

veriye ne kadar iyi uyum sağladığı incelenmiştir. Makyavelizm, narsisizm ve psikopatiden oluşan üç 

faktörlü yapı veriye iyi bir uyum göstermemiştir (X2(351) = 911.49, p < .001, CFI = .72, AGFI = .74, 

RMSEA = .08). Sonrasında, LMTEST incelendiğinde, uyumu düşüren şeyin bazı maddelerin hata 

değerleri arasında kovaryans tanımlanmamış olması olduğu değerlendirilmiştir. Buradan hareketle, 

LMTEST’in önerdiği 8 farklı hata kovaryansı modele eklenmiş, neticesinde ortaya çıkan model ise veriye 

daha iyi bir uyum göstermiştir (X2(351) = 723.94, p < .001, CFI = .81, AGFI = .79, RMSEA = .07) ve 

ölçeğin orijinal üç faktörlü yapısı kullanılmıştır. Cronbach alfa güvenirlik katsayıları Makyavelizm alt 

ölçeği için .80, narsisizm alt ölçeği için .67 ve psikopati alt ölçeği için .79 olarak bulunmuştur. 

Bulgular 

İlk olarak yapılan korelasyon analizinde kolektif narsisizmin beklendiği gibi bölme savunma 

mekanizması (r = .48, p < .001) ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır (bkz. Tablo 1). 

Kolektif narsisizm ayrıca karanlık üçlüden makyavelizm (r = .27, p < .001) ve psikopati (r = .15, p = 

.012), bireyci (r = .28, p < .001) ve ilişkisel benlik kurgusu (r = .41, p < .001) ve kolektif benlik saygısı (r 

= .19, p = .001) ile de anlamlı düzeyde pozitif ilişkili bulunmuştur. Bölme savunma mekanizması, 

karanlık üçlünün bütün alt ölçekleri ile anlamlı düzeyde pozitif ilişkili bulunmuştur: Makyavelizm (r = 

.39, p < .001), narsisizm (r = .19, p = .001), psikopati (r = .33, p < .001). 
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Tablo 1. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Makyavelizm 
        

Narsisizm .40*** 
       

Psikopati .48*** .39*** 
      

Bölme Savunma Mekanizması .39*** .19** .33*** 
     

Kolektif Narsisizm  .27*** .11 .15* .48*** 
    

Bireysel Narsisizm  .29*** .69*** .34*** .13* .04 
   

Bireyci Benlik Burgusu .25*** .29*** .07 .31*** .28*** .28*** 
  

İlişkisel Benlik Kurgusu .05 -.08 -.14* .36*** .41*** -.17** .34*** 
 

Kolektif Benlik Saygısı  -.09 .07 -.28 -.01 .19** .04 .22*** .22*** 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Yapılan regresyon analizinde ise beklendiği gibi bölme savunma mekanizması kolektif narsisizmi 

güçlü bir şekilde yordamıştır (β = .32, p < .001) (bkz. Tablo 2). Yine beklendiği üzere, kolektif narsisizm 

aynı zamanda ilişkisel benlik kurgusu (β = .26, p < .001) ve kolektif benlik saygısı (β = .18, p = .001) 

tarafından da anlamlı düzeyde yordanmıştır. Sonuçlar, karanlık üçlüden sadece makyavelizmin kolektif 

narsisizmi sınırda anlamlı düzeyde yordadığını ortaya çıkarmıştır  (β = .12, p = .050). 

Tablo 2. Kolektif Narsisizmin Yordayıcıları 

Bağımsız Değişkenler 
Kolektif Narsisizm 

β 

Makyavelizm .12† 

Narsisizm -.03 

Psikopati .09 

Bölme Savunma Mekanizması .32*** 

İlişkisel Benlik Kurgusu .26*** 

Kolektif Benlik Saygısı  .18** 

F 22.62*** 

ΔR2 .33 

Düzeltilmiş R2 .32 
†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Son olarak yapılan tekyönlü ANOVA’da ise bölme savunma mekanizması değişkeninde yüksek puan 

alan katılımcıların aynı zamanda tüm karanlık üçlü alt boyutlarından, kolektif ve bireysel narsisizm, 

bireyci ve ilişkisel benlik kurgusu değişkenlerinden de anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar aldıkları 
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gözlenmiştir (bkz., Tablo 3). Spesifik olarak, bölme savunma mekanizmasını daha fazla kullanan 

katılımcıların hem makyavelizm, hem narsisizm, hem de psikopati alt ölçeklerinde aldıkları puanlar (Ort. 

= 3.43; Ort. = 3.02; Ort. = 2.46), bu mekanizmayı daha az kullanan katılımcıların aynı değişkenlerde 

aldıkları puanlara (Ort. = 2.96; Ort. = 2.83; Ort. = 2.15) göre anlamlı düzeyde daha yüksektir (F1,277 = 

35.13, p < .001; F1,277 = 7.70, p = .006; F1,277 = 13.31, p < .001). Aynı şekilde, bölme savunma 

mekanizmasını daha fazla kullanan katılımcıların hem bireysel, hem de kolektif narsisizm 

değişkenlerinde aldıkları puanların (Ort. = 49.12; Ort. = 4.27), bu mekanizmayı daha az kullanan 

katılımcıların aynı değişkenlerde aldıkları puanlara (Ort. = 47.06; Ort. = 3.61) göre anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (F1,276 = 6.91, p = .009; F1,276 = 51.48, p < .001). Benzer bir örüntü benlik 

kurgusu değişkenlerinde de görülmüş ve bölme savunma mekanizmasını daha fazla kullanan 

katılımcıların hem bireyci, hem de ilişkisel benlik kurgusu değişkenlerinde aldıkları puanların (Ort. = 

4.99; Ort. = 4.81), bu mekanizmayı daha az kullanan katılımcıların aynı değişkenlerde aldıkları puanlara 

(Ort. = 4.57; Ort. = 4.31) göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (F1,276 = 25.41, p < 

.001; F1,276 = 32.93, p < .001). 

Tablo 3. Düşük ve Yüksek Bölme Savunma Mekanizmasının Kategorik Analizi 

Bağımsız Değişkenler 

Bölme Savunma Mekanizması 
 

Düşük Yüksek 
F 

Ort. S Ort. S 

Makyavelizm 2.96 .63 3.43 .71 35.13*** 

Narsisizm 2.83 .52 3.02 .63 7.70** 

Psikopati 2.15 .67 2.46 .75 13.31*** 

Kolektif Narsisizm  3.61 .68 4.27 .83 51.48*** 

Bireysel Narsisizm  47.06 5.89 49.12 7.17 6.91** 

Bireyci Benlik Burgusu 4.57 .70 4.99 .68 25.41*** 

İlişkisel Benlik Kurgusu 4.31 .71 4.81 .74 32.93*** 

Kolektif Benlik Saygısı  3.60 .60 3.63 .65 .15 

Tartışma 

Bu çalışma, ilk defa Türkiye’den bir örneklem kullanarak, kişinin kendi grubunun kusursuzluğuna dair gerçek 

dışı inancı olarak tanımlanan kolektif narsisizm kavramını (Golec de Zavala ve ark., 2009), hem bölme savunma 

mekanizması ve karanlık üçlü gibi bireysel değişkenler, hem de benlik kurgusu ve kolektif benlik saygısı gibi 

gruba yönelik değişkenler üzerinden inceleyerek bu kavramın altında yatan psikolojik süreçleri araştırmayı 

hedeflemiştir. Elde edilen sonuçlar beklendiği üzere kolektif narsisizmin temel olarak bölme savunma 
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mekanizması, ilişkisel benlik kurgusu, kolektif benlik saygısı ve karanlık üçlüden makyavelizm tarafından 

yordandığına işaret etmektedir. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre dünyayı iyiler ve kötüler olarak keskin çizgilerle ayrılmış kategorilerden 

ibaret algılayan insanlar, tıpkı kendilerini diğer insanlarda daha üstün görme eğilimde oldukları gibi (bkz., 

Watson ve Biderman, 1993), kendi iç gruplarını gerçek dışı bir şekilde diğer gruplardan üstün görme eğilimi de 

taşıyabilirler. Bu eğilim, daha önceki çalışmaların gösterdiği üzere, kolektif narsisizm gruplar arası tehdit algısı, 

karşı gruba yönelik olumsuz tutumlar, dış grubu affetmeme, dış gruba yönelik ayrımcılık ve şiddet eğilimi gibi 

kritik değişkenler ile ilişkili olduğundan (Golec de Zavala ve ark., 2009), üzerinde daha çok araştırma yapılması 

gereken son derece önemli bir olguya dair ilk görgül kanıtı teşkil ettiği için hayli değerli bir araştırma bulgusudur. 

Ülkemizde de son zamanlarda sıklıkla gözlemlenen kutuplaşma ve ötekileştirmenin altında yatan süreçlerden biri 

de bu bölme savunma mekanizmasının bir sonucu olan olumlu tüm özellikleri iç gruba atfedip kötü olan her şeyi 

“diğerlerine” yansıtma davranışı olabilir.  

Bu çalışmada ayrıca bölme savunma mekanizmasının yüksek kullanımının karanlık üçlünün tüm alt boyutları 

ve hem bireysel hem de kolektif narsisizmin yüksek seviyeleri ile ilişkili bulunmuş olması da dikkate değer bir 

başka bulgudur. Önceki çalışmalar bölme savunma mekanizmasının kendini diğerlerinden üstün görme eğilimi ile 

el ele gittiğini daha önce göstermiş olmakla beraber (örn., Watson ve Biderman, 1993), bu düşünce biçiminin 

makyavelizm, narsisizm ve psikopatiden oluşan ve iş ve eğitim hayatına uyum, eş bulma davranışı ve kişilerarası 

iletişim gibi pek çok önemli alanda olumsuz çıktıları ve antisosyal davranışı yordayan (kapsamlı bir derleme için 

bakınız Furnham, Richards ve Paulhus, 2013) “karanlık” kişilik özelliklerinin tümü ile ilişkili olması, bölme 

savunma mekanizmasının pek çok psikolojik uyum sorununun altında yatan mekanizmayı açıklamak için kritik 

bir değişken ve ciddi bir risk faktörü olabileceğine işaret etmektedir.  

Yine bu çalışmanın bulgularına göre, bölme savunma mekanizması, yüksek kolektif benlik saygısı ve ilişkisel 

benlik kurgusu gibi gruba yüksek aidiyeti yordayan kişilik özellikleriyle birleştiğinde kolektif narsisizm eğilimini 

artırmaktadır, bu da siyah-beyaz düşünmenin özellikle kendi içinde sıkı olan gruplarda daha büyük bir risk 

faktörü oluşturabileceğine işaret etmektedir. Grup literatürü göstermiştir ki, grupları ile daha yüksek düzeyde 

özdeşim kuran ve kendilerini gruplarına daha ait hisseden insanlar daha çok iç grup tarafgirliği yapmakta (örn., 

Perreault ve Bourhis, 1999), gruba faydası olan kolektif hareketlerde daha çok yer almakta (örn., Klandermans, 

2002) ve gruba daha çok yatırım yapmaktadır (örn., De Cremer ve Van Vugt, 1999). Tüm bu bulgular bu 

çalışmanın sonuçlarıyla birleştirildiğinde ortaya çıkmaktadır ki, bölme savunma mekanizmasını daha çok 

kullanan ve aynı zamanda grup aidiyeti yüksek bireyler kendi iç gruplarına daha sıkı sıkıya sarılırken dış gruplar 

için daha büyük tehdit unsurları olabilirler. 

“Başarıya giden her yol mübahtır” anlayışıyla özetlenebilecek makyavelist karakter yapısı da yine kolektif 

narsisizm riskini artıran hem bireysel hem de toplumsal yönleri olan bir özellik olarak bu çalışmanın önem arz 
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eden bulgularından biri olarak ortaya çıkmıştır. İstediğini elde etmek için başkalarını düşünmeden hareket etme 

eğiliminin, empati yoksunluğu ile karakterize narsisizm ile ilişkili olması hem çok mantıklıdır, hem de bu etkinin 

grup düzeyindeki kendini üstün görme davranışıyla beraber görülmesi önemli toplumsal sonuçlar doğurabilir. 

Kolektif narsisizm gibi toplumsal düzeyde yıkıcı birtakım etkileri olabilen bir olgunun altında yatan 

mekanizmalarla ilgili önemli bulgular ortaya çıkaran bu çalışmanın sonucunda gruplar arası ilişkileri 

düzenleyen psikolojik süreçler ile ilgili daha fazla bilgi edinilmiştir. Ayrıca bu çalışma ile olumsuz kişilik 

özelliklerini ölçen karanlık üçlü ölçeği ilk defa Türkçeye uyarlanmış ve araştırmacıların kullanımına 

sunulmuştur. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, kolektif narsisizm ve onun güçlü yordayıcısı bölme 

savunma mekanizması gruplar arası süreçleri etkileyen kritik bireysel faktörler olarak gelecekte yapılacak 

araştırmalarda da önemli bir yer tutmaya adaydır. 
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Öz 

Bu çalışmada, iş birliğinde bulunan dış-grupların, iş birliği sürecinin ardından birbirlerine ilişkin tutumları 
araştırılmış ve olumlu değerlendirmelerin hangi koşullarda mümkün olabileceği incelenmiştir. Araştırma, Allport’un 
(1954) temas hipotezi, Şerif ve Şerif’in (1966) ortak görev olgusu, van Zomeren ve arkadaşlarının (2004) etkin 
hissetme olgusu ile Gaertner ve arkadaşlarının (1990) ortak kimlik yaklaşımlarından hareketle bu dört olguyu aracı 
değişken belirlemiş ve dış-grubun olumlu değerlendirilmesinde etkilerini incelemiştir. Bununla birlikte, Golec de 
Zavala ve arkadaşlarının (2009) kolektif narsizm olgusu ve Leach ve arkadaşlarının (2008) iç-grup özdeşleşimine 
ilişkin bulguları da denkleme dahil edilmiş; bu iki olgunun da moderatör etki göstermesi beklenmiştir. Örneklemi 
Gezi protestolarına aktif olarak katılmış 189 kişiden oluşan bu araştırmada, yukarıda anılan kavramlara ilişkin 
ölçekler ve Lavrakas’ın (2008) his termometresi kullanılmıştır. Bahsedilen hipotezler, SPSS üzerinde Hayes (2012) 
tarafından geliştirilen Model 2 ve 4 ile sınanmış; dış-grupla temas düzeyinin, dış-grubun pozitif değerlendirilmesiyle 
anlamlı ilişki gösterdiği; bu ilişkiye ortak görev ve ortak kimliğe sahip olma düşüncesi eklendiğinde ise temas düzeyi 
ve pozitif değerlendirme arasındaki ilişkinin anlamsızlaştığı görülmüştür. Diğer bir deyişle, ortak görev ve ortak 
kimliğe sahip olma düşüncesi, dış-grubun pozitif değerlendirilmesinde tam aracı etki göstermiştir. 
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Dış-Gruplara Olumlu Yaklaşımın Ortaya Çıkma Koşulları 

2013 yazı boyunca süren Gezi Olayları, Türkiye tarihine geniş katılımlı bir sosyal mobilizasyon 

deneyimi bırakması ve birçok sosyolojik ve politik soruyu gündeme getirmesinin yanı sıra, sosyal 

psikoloji açısından da farklı politik tabanlardan gelmelerine rağmen iş birliği içinde hareket eden 

grupların bir aradalığı bakımından dikkat çekici olmuştur. Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun 2014 

yılında yayınladığı Gezi Parkı Olayları Raporu’na göre, İçişleri Bakanlığı, 28 Mayıs – 6 Eylül 2013 

tarihleri arasında 80 ilde 5532 eylem ve etkinlik gerçekleştiğini; bu eylem ve etkinliklere ise 3.611.208 

kişinin katıldığını bildirmiştir (TİHK, 2014: 17).  

   Gezi Olayları’nda yer alan katılımcı profili ile ilgili yayınlanan analizlerin bir kısmında “Yeni orta 

sınıf” (Keyder, 2013), “90 kuşağı” (Gürsel, 2013) ve “Y kuşağı” (Kara, 2013) gibi homojen profiller öne 

sürülse de, Gezi sürecinde yürütülen pek çok saha çalışması, katılımcıların farklı gruplara aidiyet 

duyduğunu ve kendini bu kimliklerle tanımladığını göstermiştir (CHP Bilim Yönetim ve Kültür 

Platformu, 2014; Genar, 2013; Konda, 2014; SETA, 2013). Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 

yürütülen saha çalışmaları, - yaş ve eğitim düzeyleri bakımından belli benzerlikler gösterseler de- 

eylemcilerin kendilerini geniş bir yelpazede tanımladığını ortaya koymuştur.  

  Bu çalışma ise, iş birliğinde bulunan dış-grupların, iş birliği sürecinin ardından birbirlerine ilişkin 

tutumlarının araştırılması ve dış-gruba yönelik olumlu değerlendirmelerin hangi koşullarda ortaya 

çıkabildiğinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma örneklemi, saha araştırmalarının gösterdiği 

üzere geniş tabanlı bir katılım örneği sunması ve iş birliği içinde hareket etmeleri öngörülmeyen grupları 

barındırması sebebiyle Gezi eylemcileri olarak belirlenmiştir.  

Mevcut alanyazın incelendiğinde, dış-grupların iş birliği süreçlerine ilişkin farklı açıklamalar 

geliştirildiği görülmektedir. Gaertner ve arkadaşlarının (1990) ortak kimlik yaklaşımı (superordinate 

membership veya common group membership), Allport’un (1954) temas hipotezi (contact hypothesis), 

Şerif ve Şerif’in (1966) ortak görev olgusu (superordinate goals veya common goals) ve van Zomeren ve 

arkadaşlarının (2004) etkin hissetme olgusu (group efficacy) bu açıklamalar arasında gösterilebilir. 

Ortak Kimlik ve Gruplararası İlişkiler 

Gaertner, Mann, Dovidio, Murrell ve Pomare (1990), sosyal sınıflandırma perspektifinden yola 

çıkarak, gruplar-arası önyargı ve iş birliği arasındaki ilişkiyi incelemiş ve gruplar-arası iş birliğinin, grup 

özdeşleşimi (in-group identification) bakımından grup üyelerinin bilişsel temsillerine etki edeceğini ileri 

sürmüşlerdir. Araştırma bulguları, karşılıklı ve bağımlı bir iş birliği sürecinin ardından, grup üyelerinin 

kendilerini ve iş birliği kurdukları grubu tek ve kapsayıcı bir gruba ait algıladıklarını ortaya koymuştur 

(Gaertner ve diğerleri, 1990). Sosyal Kimlik Kuramına göre, birey, kendi grubunu diğer gruplara kıyasla 
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daha olumlu değerlendirmektedir; bu rekabetçi gruplar-arası tutumun altında ise, pozitif ve güvenli bir 

benlik sahibi olma isteği yatmaktadır (Tajfel ve Turner, 1979). Bu sebeple, bireylerin iç-gruplarını daha 

kapsayıcı bir anlayışla yeniden tanımlamaları halinde, iç-gruplarına yeni dahil ettikleri eski dış-grup 

üyelerine de eskiye kıyasla daha olumlu yaklaşacakları beklenmektedir. Dahası, iş birliğinin gruplar-arası 

sınırları bulanıklaştırdığı; grup üyelerinin yeni ortaya çıkan kapsamlı grup normları tarafından kabul 

görme arayışına girdiği görülmüştür.  

Ortak kimlik yaklaşımları arasında sayabileceğimiz bir başka açıklama ise, dış-grupla yaşanan iş 

birliği etkileşiminin bilişsel olarak meşrulaştırılması ihtiyacının, bireyleri grup sınırları bakımından 

yeniden-sınıflandırma yoluna sevk edebileceğidir. Lott ve Lott (1965), karşılıklı-bağımlı bir etkileşimin 

ardından, bilişsel uyumsuzluğu (cognitive dissonance) azaltma işlevi taşıması sebebiyle, iş birliği yapan 

gruplar arasında pozitif yaklaşımların arttığını bildirmiştir. Gaertner ve arkadaşlarının (1989) çalışması 

da, hem grupları üst bir kimlik altında yeniden-sınıflandırmanın, hem de bireyleri bağımsız kişiler olarak 

yeniden sınıflandırmanın gruplar-arası önyargıları düşürmeye yaradığını göstermiştir. Bu çalışmaya göre, 

üst kimlik (superordinate identity) altında yeniden sınıflandırmak, eski dış-grup üyelerine karşı olumlu 

yaklaşımı artırırken; iç ve dış grup üyelerini bağımsız bireyler olarak görmeye başlamak, iç-grup 

yanlılığını azaltmaktadır (Gaertner, Mann, Murrell ve Dovidio, 1989). 

Temas ve Gruplararası İlişkiler 

Elbette, gruplar-arası iş birliğinin kaçınılmaz yönlerinden birisi de gruplar-arası etkileşimdir. Allport 

(1954) tarafından geliştirilen Gruplar-arası Temas Hipotezi, gruplar-arası olumlu etkileşim için dört şart 

öne sürmektedir: Eşit statü, ortak amaç, gruplar-arası iş birliği ve otoritenin (hukuki ya da geleneksel bir 

otoritenin) desteği. Bu koşullardan hangilerinin zorunlu ön-koşullar olduğu ya da öngörülen etkiyi nasıl 

ortaya koyacakları ampirik şekilde sunulmasa da, Allport’un hipotezi sonraki yıllarda bir çok araştırmacı 

için çıkış noktası olmuştur. Örneğin Gaertner ve arkadaşları (1990), temas hipotezi ile ilgili çalışmalar 

yürütmüş ve iş birliğinin varlığı ya da yokluğu, grup yapısı (tek grup, iki grup ya da bağımsız bireyler) ve 

algılanan rekabetçilik ve iş birlikçilik unsurlarının etkilerini regresyon analiziyle sınamıştır. Araştırma 

bulguları, dış-gruba yönelik yüksek olumlu tutum ile anlamlı ilişki gösteren tek unsurun, tek bir ortak 

gruba aidiyet hissi olduğunu göstermiştir (Gaertner, Mann, Dovidio, Murrell ve Pomare, 1990).   

Park ve Rothbart’ın (1982) çalışması ise, dış-grupla temas kurulması sonucunda doğan etkileşimin 

algılarımızı nasıl dönüştürdüğüne ilişkin bir dizi araştırma içermektedir. Bu çalışmanın bulguları, 

bireylerin, kendi grup üyelerini daha karmaşık ve çeşitli tanımlarken; dış-grup üyelerini daha homojen ve 

stereotipik ele aldığını göstermiştir (Park ve Rothbart, 1982). Benzer şekilde, Allen ve Wilder’ın (1975) 

çalışması da temas ve bireyselleştirmenin gruplar-arası önyargıyı düşüreceğini göstermiştir. Bu 
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araştırmaya göre, dış-gruptan yardım istemeye zorlanan bireyler, yardım talepleri, bir bütün olarak dış-

gruptan değil de; bir dış-grup üyesi tarafından olumlu karşılık bulursa önyargılarını terketmeye daha 

yatkın olmaktadırlar. 

Ortak Görev ve Gruplararası İlişkiler 

Campbell’ın (1965) Gerçekçi Çatışma Kuramı’nın (realistic conflict theory) iyi bilinen örneklerinden 

Robbers Cave Deneyi’nin (Sherif ve Sherif, 1966) bulguları göz önüne alındığında, ortak görev 

olgusunun da gruplar-arası önyargıyı düşüren unsurlardan biri olacağını beklemek makuldür. Sherif ve 

Sherif’in deneyi, özellikle söz konusu gruplar arasında rekabetçi bir geçmiş mevcutsa, aşkın bir amacın 

varlığının gruplar-arası düşmanlığı azaltmada bir gereklilik olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, 

Slavin’in (1985) etnik olarak ayrışık ve bütünleşik sınıflarda öğrenim gören ortaokul öğrencileriyle 

yürüttüğü çalışma da, ortak bir hedef ve etkileşim barındırmayan iş birliğinin, gruplar-arası düşmanlığı 

yok etmeye yetmeyeceğini göstermiştir. Yukarıdaki yazın dikkate alındığında, ortak bir amaç 

doğrultusunda bir araya gelmiş grupların birbirlerine karşı olumlu yaklaşımlar içinde olmaları ya da 

olumlu yaklaşımlar geliştirmeleri beklenebilir.   

Etkin Hissetme ve Gruplararası İlişkiler 

Dixon, Levine, Reicher ve Durrheim (2012), gruplar-arası eşitsizliğin giderilmesi ve statükonun 

sonlandırılması için iki yol olduğunu söylemektedirler. Kurdukları çerçeveye göre bu yollardan ilki, 

gruplar-arası çatışmayı, gruplar-arası temasla azaltmayı öneren önyargı azaltma modelidir. Diğeri ise, 

statükoya karşı bir araya gelmiş kitlelerin sosyal mobilizasyonuna dayanan kolektif eylem modelidir 

(Dixon ve diğerleri, 2012). Bu ikinci modeldeki baskın duygu, etkin hissetme olgusuna dayanan kolektif 

öfke olarak belirtilmektedir. Yine Klandermans da (2014), politize kimliğin sonuçlarından biri olarak 

etkin hissetme olgusuna vurgu yapmaktadır. Klandermans’a göre, politize kimliğin ilk basamağı ortak 

sorunların farkındalığıdır. Bu farkındalığı ise, dış düşmanın belirlenmesi adımı ve mücadele içindeki 

grubun; toplum, siyasi partiler ya da herhangi bir güç odağından destek arayışı adımı izlemektedir 

(Klandermans, 2014). Van Zomeren ve arkadaşları da (2004), sosyal özdeşleşimin (social identification) -

özellikle de politize olan sosyal özdeşleşimin- etkin hissetme duygusunu güçlendirdiğini belirtmektedir.  

Bu sebeple, etkin hissetme olgusunun var olduğu kolektif yapıların, hedefledikleri sonuca 

etkiyebileceklerini hissederek, bu bir aradalığı korumak; dayanışma içinde kalmayı sürdürmek 

isteyecekleri öngörülebilir. Yine, gruplar arasında somut ve zihinsel geçirgenlik sağlayabilecek olan bu 

karşılıklı bağımlılık durumunun, önyargıları azaltması mümkün olmasa dahi, faydacı bir yakınlık 

kuracağı da öne sürülebilir.  
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Bu bakımdan yukarıda sayılan bu dört olgu, aracı etkileri sınanmak üzere araştırma değişkenleri 

arasında yer almaktadır. Bu dört muhtemel aracı değişkenin yanı sıra ayrıca, gruplar-arası ilişkilerde rol 

oynadığı düşünülen iki olgu daha bu araştırmanın kapsamı bakımından, moderatör etkileri sınanmak 

üzere göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar, Golec de Zavala, Cichocka, Eidelson ve Jayawickreme’in 

(2009) kolektif narsizm (collective narcissism) olgusu ve Leach ve arkadaşlarının (2008) iç-grup 

özdeşleşimi (in-group identification) olgusudur.    

Kolektif Narsizm ve Gruplararası İlişkiler 

Kolektif narsizm, Golec de Zavala ve arkadaşları (2009) tarafından “iç-grubun üstünlüğüne yönelik 

gerçekçi olmayan inanca yapılan duygusal yatırım” olarak tanımlanmaktadır (Golec de Zavala ve ark., 

2009: 1074). Araştırmacılar, kolektif narsizm ve gruplar-arası saldırganlık arasında pozitif bir ilişki 

öngörmüş ve bir dış-grubun varlığının kolektif narsistlerin üstün grup imajını sembolik olarak tehlikeye 

sokacağını varsaymışlardır. Bu olgu için geliştirdikleri ölçek ile gruplar-arası saldırganlık arasındaki 

ilişkiyi incelediklerinde, bulgular, kolektif narsizm ve gruplar-arası saldırganlık arasındaki ilişkinin 

pozitif olduğuna ve bu ilişkide dış-gruplardan algılanan tehdit ve iç-gruba yönelik algılanan saldırının 

aracı etki gösterdiğine işaret etmiştir (Golec de Zavala ve ark., 2009: 1074). Mevcut araştırmada da 

kolektif narsizmin dış-grubun değerlendirilmesinde moderatör etki gösterileceği düşünülmüş ve kolektif 

narsizm, araştırma değişkenlerine dahil edilmiştir.  

Grup Özdeşimi ve Gruplararası İlişkiler 

Grup süreçleri analiz edilirken, bir grubun üyesi olmak ve özdeşleşim düzeyi merkezi öneme sahiptir. 

Tajfel ve Turner’ın (1979) sosyal sınıflandırma teorisine göre de, iç-grup dinamikleri yüzeysel ve 

önemsiz detaylara dayandırılsa bile, insanlara bir grubun üyesi oldukları bildirildiğinde birer grup üyesi 

gibi hissetmekte, düşünmekte ve davranmaktadırlar. İç-grupla özdeşleşimin ise kendi içinde birden çok 

boyutu bulunmakta ve bir bütün olarak iç-grup özdeşleşimi ile gruplar-arası saldırganlık ilişkisini 

inceleyen çalışmalar çelişkili bulgular göstermektedir. Örneğin Aberson, Healy ve Romero’nun (2000) 

çalışması, yüksek iç-grup özdeşleşiminin, dış gruba karşı düşmanlığı artıracağını söylerken; Golec de 

Zavala, Cichocka ve Bilewicz’in (2013) çalışması, bu ikisi arasındaki ilişkinin negatif fakat anlamsız 

olduğunu; bu ilişkiye kolektif narsizm eklendiğinde ise, iç-grup özdeşleşimi ile dış-gruba karşı düşmanlık 

arasındaki ilişkinin anlamlı şekilde negatif olduğunu söylemektedir. Golec de Zavala ve arkadaşlarının 

çalışmasına göre, kolektif narsizm ve iç-grup özdeşleşiminin paylaştıkları ortak varyans modelden 

çıkarıldığında, iç-grup özdeşleşimi ile dış-gruba karşı düşmanlık arasında negatif bir korelasyon 

gözlenmektedir. Bu çalışmada da, iç-grup özdeşleşiminin de kolektif narsizm gibi modelde moderatör 

etki göstereceği öngörüldüğünden, bu olgu modele dahil edilmiş ve Leach ve arkadaşları (2008) 
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tarafından geliştirilen hiyerarşik ve çok boyutlu iç-grup özdeşleşim ölçeği ölçüm araçları arasına 

alınmıştır. 

Kısaca özetlemek gerekirse, bu çalışmada, yukarıda bahsedilen literatür göz önünde tutularak, iş 

birliğinde bulunan dış-grupların, iş birliği sürecinin ardından birbirlerine yönelik değerlendirmelerinde; 

temas, ortak görev bilinci, etkin hissetme duygusu ve ortak kimliğe sahip olma düşüncesinin aracı 

değişken olarak rol oynayacağı; kolektif narsizm ve iç-grup özdeşleşiminin ise bu modelde moderatör 

etki göstereceği beklenmiştir. İş birliği sürecini katılımcılara anımsatmak için ise, araştırma grubundaki 

katılımcılara Gezi Olayları hakkında bir paragraf; kontrol grubundaki katılımcılara ise küresel bir sorun 

hakkında bir paragraf sunulmuştur.  Buna göre, çalışma şu hipotezleri test etmektedir: 

1. Araştırma grubundaki katılımcılar (Gezi Olayları hakkında bir paragraf okuyacak katılımcılar) kontrol 

grubundaki katılımcılara kıyasla dış-grupları daha pozitif değerlendireceklerdir. 

2. Kolektif narsizm ve iç-grup özdeşleşimi bu modelde düzenleyici değişken olarak rol alacak ve 

kolektif narsizm değeri düşük, iç-grup özdeşleşimi yüksek katılımcılar; kolektif narsizm değeri 

yüksek, iç-grup özdeşleşimi düşük katılımcılara kıyasla dış-grupları daha pozitif değerlendirecektir. 

3. Dış-grupların değerlendirilmesinde temas, ortak görev bilinci, etkin hissetme duygusu ve ve ortak 

kimlik algısı aracı değişken olarak görev alacaktır.    

Yöntem 

Katılımcılara online araçlarla ulaşılmış ve gruplar-arası ilişkiler hakkındaki bir sosyal psikoloji 

araştırmasına gönüllü katılımları talep edilmiştir. Katılımcı bilgi ve izin formlarının sunulmasının 

ardından, katılımcılardan öncelikle onlara sunulan listeden kendilerini en çok özdeşleştirdikleri grup, 

siyasi parti ya da kimliği seçmeleri istenmiş ve Gezi Olayları’nda aktif yer alan 21 adet grup, siyasi parti 

ve kimliğin de yer aldığı toplam 33 seçenek sunulmuştur. Ardından Leach ve arkadaşlarının (2008) 

geliştirdiği iç-grup özdeşleşim ölçeği kullanılmış ve katılımcılardan seçtikleri grup, siyasi parti ya da 

kimlikle kendilerini ne ölçüde özdeşleştirdiklerini 6’lı Likert tipi derecelendirme üzerinde (Hiç 

katılmıyorum- Kesinlikle katılıyorum) belirtmeleri istenmiştir. Bu ölçeğin ardından ise Golec de Zavala 

ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen 7’li Likert tipi derecelendirmeli (Hiç katılmıyorum- 

Kesinlikle katılıyorum) kolektif narsizm ölçeği sunulmuştur. Bu ölçekleri, Qualtrics tarafından 

katılımcıya rastgele atanan manipülasyon paragrafları (Gezi Olayları hakkında ya da küresel bir sorun 

hakkında) takip etmektedir. Ardından, aracı değişken olarak belirlenmiş dört olguya (temas, ortak görev 

bilinci, etkin hissetme duygusu ve ortak kimlik algısı) dair kısa ölçekler sunulmuş ve 6’lı Likert tipi 

derecelendirme ile ifadelere ne ölçüde katıldıkları sorulmuştur. Son olarak, Lavrakas (2008) tarafından 

geliştirilen his termometresi üzerinde en başta sunulan 33 grup için tek tek ne derecede olumlu ya da 
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olumsuz hissettiklerini (1’den 100’e) göstermeleri istenmiştir. Dış-grupların değerlendirilmesi ise her bir 

katılımcı için araştırmada sunulan 21 Gezi bileşeninden kendi kimliği için verdiği puanın çıkarılmasının 

ardından (kalan 20 grup üzerinden) ortalama puan hesaplanarak elde edilmiştir. 

Örneklem 

Araştırma verileri, 237 gönüllünün katılımıyla 2014 yılı Şubat ayı içerisinde Qualtrics aracılığıyla elde 

edilmiştir. Manipülasyon kontrol sorusuna yanlış yanıt veren katılımcılar ile Gezi Olayları’nda yer 

almadığını ya da desteklemediğini belirten katılımcılar örneklem grubundan çıkarılmış ve geçerli 

katılımcı sayısı 189’a düşmüştür. Katılımcıların 106’sı kadın, 80’i erkek, 2’si queer olduğunu belirtmiş; 1 

katılımcı ise cinsiyet belirtmek istememiştir. Yaş ortalaması 30.26 olup yaş aralığı 19-67 arasında 

değişmektedir. Katılımcıların %62’si üniversite mezunu, %21’i lise mezunu, %14’ü ise yüksek lisans 

mezunu olduğunu bildirmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

İç-Grup Özdeşleşim Ölçeği. Leach ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen bu ölçek; iki boyutlu 

bir ölçek olup -öz-tanım (self-definition) ve öz-yatırım (self-investment)- 13 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçek, bireyin kendi kimliğiyle iç-grubu arasındaki bağın gücüne ilişkin düşüncelerini ve bu grubun bir 

üyesi olmaktan ne ölçüde gurur duyduğunu ölçümlemeyi hedeflemektedir. Yapısal eşitlik modeli ile 

geliştirilen bu ölçeğin uyum iyiliği değerleri (CFI: .97, GFI: .94, SRMR: .051, RMSEA: .66) yeterlidir 

(Leach ve diğerleri, 2008: 151). Bu araştırmada ise, Cronbach alfa değeri .94, KMO değeri .91 (p < .001) 

olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin iki boyutlu yapısı bu araştırma tarafından da desteklenmektedir. Ölçek 

maddelerinden bazıları, “Bu grubun bir üyesi olmak iyi hissettiriyor.”, “Sık sık bu grubun bir üyesi 

olduğumu düşünürüm.”, “Bu grubun bir üyesi olmak, kimliğimin önemli bir parçası.” ifadeleriyle 

örneklenebilir. 

Kolektif Narsizm Ölçeği. (Golec de Zavala ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen bu ölçek; tek 

boyutlu olup, 9 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, bireyin kendi grubunun üstünlüğüne yönelik fikirlerini ve 

iç-grubunun değerinin dış-gruplarca yeteri kadar anlaşılamamasından kaynaklanan şikayetlerini 

ölçümlemeyi hedeflemektedir. Orijinal ölçeğin Cronbach alfa değeri .86, bu çalışmadaki Cronbach alfa 

değeri ise .76’dır. Bu örneklem de ölçeğin tek boyutlu yapısını desteklemiş ve KMO değerini .77 (p < 

.001) olarak göstermiştir. Ölçek maddelerinden birkaçı, “Diğer grupların, benim grubumun otoritesini 

daha çabuk farketmesini dilerdim.”, “Grubum özel muameleyi hakediyor.”, “Grubum, hakettiği şeylerin 

tümünü alana kadar memnun olmayacağım.” ifadeleriyle örneklenebilir. 
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Ortak Kimlik Ölçeği. Bu ölçek, araştırma örneklemine yönelik olarak geliştirilmiş olup, üç maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek maddeleri geliştirilirken, temel olarak yukarıda ortak kimlik olgusuna ilişkin 

bahsedilen literatürden faydalanılmıştır. Ölçek, bireyin Gezi eylemcilerinin ne ölçüde kendisiyle aynı 

kimliğe sahip olduğunu düşündüğünü ölçümlemeyi hedeflemektedir. Cronbach alfa değeri, .82, KMO 

değeri .69 (p < .001) olarak bulunmuştur. Faktör yükleri .65 ile .89 arasında değişen bu ölçek, tek boyutlu 

yapıdadır. Ölçek maddeleri, “Gezi Parkı eylemlerindeki insanların bana benzediğini düşünüyorum.”, 

“Gezi Parkı eylemlerindeki insanlarla benzer endişeler taşıdığımı düşünüyorum.”, “Gezi Parkı 

eylemlerindeki insanlarla benzer bir kimliğe sahip olduğumu düşünüyorum.” ifadelerinden oluşmaktadır. 

Temas Ölçeği. Bu ölçek de yine araştırma örneklemine yönelik olarak geliştirilmiş olup, dört 

maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri geliştirilirken, temel olarak yukarıda gruplar-arası temas 

olgusuna ilişkin bahsedilen literatürden faydalanılmıştır. Ölçek, bireyin Gezi Olayları sırasında diğer 

eylemcilerle ne düzeyde temasta hissettiğini ölçümlemeyi hedeflemektedir. Cronbach alfa değeri .80, 

KMO değeri .74 (p < .001) olarak bulunmuştur. Faktör yükleri, .34 ile .88 arasında değişen bu ölçek, tek 

boyutlu yapıdadır. Ölçek maddelerinden bazıları, “Gezi Parkı eylemleri sırasında farklı çevrelerden bir 

çok insanla tanıştım.”, “Gezi Parkı eylemleri sırasında bir çok yeni insanla irtibat kurdum.” ifadeleriyle 

örneklenebilir.  

Ortak Görev Ölçeği. Bu ölçek, araştırma örneklemine yönelik olarak geliştirilmiş olup, üç maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek maddeleri geliştirilirken, temel olarak yukarıda ortak görev olgusuna ilişkin 

bahsedilen literatürden faydalanılmıştır. Ölçek, bireyin Gezi Olayları sırasında diğer eylemcilerle ne 

ölçüde aynı amaçları taşıdığını düşündüğünü ölçümlemeyi hedeflemektedir. Cronbach alfa değeri .82, 

KMO değeri .72 (p < .001) olarak bulunmuştur. Faktör yükleri, .76 ile .82 arasında değişen bu ölçek, tek 

boyutlu yapıdadır. Ölçek maddeleri, “Gezi Parkı eylemlerindeki insanların ortak bir amacı vardı.”, “Gezi 

Parkı eylemlerindeki kalabalık, benzer endişeler taşıdıkları için birleşmek durumundaydı.”, “Gezi Parkı 

eylemlerindeki kalabalık, olayların gidişatını değiştirebilmek için iş birliği gösterdi.” ifadelerinden 

oluşmaktadır. 

Etkin Hissetme Ölçeği. Bu ölçek de yine araştırma örneklemine yönelik olarak geliştirilmiş olup, üç 

maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri geliştirilirken, temel olarak yukarıda etkin hissetme olgusuna 

ilişkin bahsedilen literatürden faydalanılmıştır. Ölçek, bireyin kolektif bir yapının parçası olmakla 

sonuçlara etki gücünün ne ölçüde arttığını düşündüğünü ölçümlemeyi hedeflemektedir. Cronbach alfa 

değeri .85, KMO değeri .71 (p < .001) olarak bulunmuştur. Faktör yükleri, .70 ile .87 arasında değişen bu 

ölçek, tek boyutlu yapıdadır. Ölçek maddeleri, “Gezi Parkı eylemcilerinin iç politikada güçlü bir etkisi 

oldu.”, “Gezi Parkı eylemcilerinin sonuçlara etki gücü büyüktü.”, “Gezi Parkı eylemcileri politik gündemi 

etkili bir şekilde belirledi.” ifadelerinden oluşmaktadır. 
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His Termometresi. Lavrakas (2008) tarafından geliştirilen bu ölçek, katılımcının herhangi bir kişi, 

grup ya da duruma yönelik olumlu-olumsuz hislerini rakamsal olarak ölçümleyebilmeyi hedeflemektedir. 

Bu araştırmada da her bir katılımcıdan araştırma desenindeki gruplara ne ölçüde olumlu hissettiğini 0 ile 

100 arasında bir puan vererek göstermesi istenmiş; o gruba yönelik herhangi bir fikri yoksa boş bırakması 

önerilmiştir. Açıklama kısmında ayrıca, olumlu ya da olumsuz hissetmiyorsa 50 dereceyi 

işaretleyebileceği; 100 dereceye yakın puanların olumlu görüş bildirdiği, 0 dereceye yakın puanların ise 

olumsuz görüş bildirdiği belirtilmiştir. 

Bulgular 

Araştırmada, öngörülen model sınanmadan önce, ilk olarak çalışmada yer alan tüm ölçüm araçlarının 

geçerli olduğu ve güvenirlik katsayılarının .70’in üzerinde olduğu kontrol edilmiştir. Ölçüm araçlarının 

geçerli ve güvenilir olduğunun görülmesinin ardından, Spearman sıralama korelasyon katsayısı tüm 

değişkenler için hesaplanmıştır. Ardından ortak görev ve ortak kimlik değişkenleri arasında görülen 

anlamlı korelasyon (r = .53, p < .001) ve içeriklerinin benzerliği sebebiyle bu iki değişken birleştirilmiş 

ve aracı değişken sayısı üçe indirilerek korelasyon analizi tekrarlanmıştır. 

Tablo 1. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar (N = 189) 

Değişkenler 1 2 3 4 5 

1. Kolektif Narsizm -     

2. İç-Grupla Özdeşleşim .43*** -    

3. Dış-Gruplarla Temas .11 .23*** -   

4. Etkin Hissetme Olgusu .04 .14 .25*** -  

5. Ortak Görev ve Kimlik .27*** .28*** .46*** .27*** - 

6. Dış-Grupların Değ. .11 .20*** .25*** .20*** .36*** 
            ***p < .001 

Bulgular, iç-grup özdeşleşimi ve kolektif narsizm arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon olduğunu 

(r = .43, p < .001); dış-gruplarla temas ve iç-grup özdeşleşimi arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon 

olduğunu (r = .23, p = .01); etkin hissetme ve dış-gruplarla temas arasında anlamlı ve pozitif bir 

korelasyon olduğunu (r = .25, p = .002) göstermiştir. Yine, yeni oluşturulan ortak görev ve ortak kimliğe 

sahip olma düşüncesi ile kolektif narsizm arasında (r = .27, p < .001); ortak görev ve kimliğe sahip olma 

düşüncesi ile iç-grup özdeşleşimi arasında (r = .28, p < .001); ortak görev ve kimliğe sahip olma 

düşüncesi ile temas arasında (r = .46, p < .001) ve ortak görev & kimliğe sahip olma düşüncesi ile etkin 

hissetme arasında (r = .27, p < .001) anlamlı ve pozitif korelasyonlar görülmüştür. Son olarak, dış-

grupların olumlu değerlendirilmesi, iç-grup özdeşleşimi ile (r = .20, p = .006); dış-gruplarla temas ile (r 
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= .25, p = .001); etkin hissetme ile (r = .20, p = .007) ve ortak görev & kimliğe sahip olma düşüncesi ile 

(r = .36,  p< .001) pozitif ve anlamlı korelasyon göstermiştir.  

Ardından, kontrol grubu (n = 101) ve araştırma grubu (n = 88) arasında bir farklılık olup olmadığını 

test etmek için t-test yapılmış ve manipülasyonun (Gezi Olayları hakkında ya da küresel bir sorun 

hakkkında bir paragraf okumanın) araştırma değişkenleri üzerinde anlamlı bir ilişki göstermediği 

bulunarak, ilk hipotezin bulgular tarafından yanlışlandığı görülmüşür. 

Tablo 2. Kontrol Grubu ve Araştırma Grubu Arasındaki t-test Sonuçları (p > .05) 

Değişkenler Manipülasyon N Ort. S sd t p 

Kolektif Narsizm 
Kontrol Grubu 101 3.98 .86 187 -.92 .34 

Gezi Grubu 88 4.09 .80 186.09 -.92 .36 

İç-Grupla Özdeşleşim 
Kontrol Grubu 101 4.62 1.27 187 1.18 .24 

Gezi Grubu 88 4.40 1.29 182.53 1.18 .24 

Dış-Gruplarla Temas 
Kontrol Grubu 101 4.86 .87 187 -1.30 .20 

Gezi Grubu 88 5.02 .76 186 -1.31 .19 

Etkin Hissetme Olgusu 
Kontrol Grubu 101 4.24 1.10 187 .49 .63 

Gezi Grubu 88 4.16 1.00 186.55 .49 .62 

Ortak Görev ve Kimlik 
Kontrol Grubu 101 4.74 1.00 187 .54 .59 

Gezi Grubu 88 4.66 1.06 179.88 .53 .59 

Dış-Grupların Değ. 
Kontrol Grubu 101 61.85 14.46 187 .64 .53 

Gezi Grubu 88 60.36 17.83 167.4 .63 .53 

Ardından, ikinci hipotezin sınanması için; iç-grupla özdeşleşim ve kolektif narsizm modele dahil 

edilmiş; Hayes (2012) tarafından moderatör analizinde önerilen Process (Model 2) ile hipotez sınanmıştır. 

Model 2 ile yürütülen bu analizde, bağımsız değişken (X) yerine manipülasyon; bağımlı değişken (DV) 

yerine dış-grupların değerlendirilmesi, ilk moderatör (M) yerine kolektif narsizm; ikinci moderatör (W) 

yerine ise iç-grupla özdeşleşim yerleştirilmiştir. Analiz bulguları, bu modelde etki göstereceği öngörülen 

moderatörlerden her ikisinin de anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermiştir. 
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Tablo 3. İç-Grup Özdeşleşimi ve Kolektif Narsizmin Modeldeki Moderatör Etkileri (p > .05) 

Moderatörler ΔR2 F p 

Manipülasyon ve Kolektif Narsizm Etkileşimi .004 .81 .37 

Manipülasyon ve İç-Grup Özdeşleşimi Etkileşimi .004 .85 .36 

Ortak Etki .006 .58 .56 

Öngörülen manipülasyon ve moderatörlerin modeli açıklamaması sebebiyle, araştırmanın devamında 

örneklem bir bütün olarak ele alınmış ve üçüncü hipotezin test edilmesine geçilmiştir. Bu hipoteze göre; 

dış-grupların değerlendirilmesinde dış-gruplarla temas düzeyi, ortak görev bilinci, etkin hissetme duygusu 

ve ortak kimliğe sahip olma düşüncesinin aracı değişken görevi üstleneceği düşünülmektedir. Korelasyon 

analizi sonucu göz önünde bulundurularak ortak görev ve ortak kimlik değişkenleri birleştirildiğinden, 

araştırmanın devamında da hipotez bu revizeye göre test edilmeye devam edilmiştir. Bu aşamada, 

Hayes’in (2012) önerdiği Process (Model 4) ile aracılık analizi yürütülmüştür. Sürekli bir değişken olan 

dış-gruplarla temas düzeyi, bağımsız değişken; ortak görev ve kimliğe sahip olma düşüncesi aracı 

değişken; etkin hissetme duygusu ikinci aracı değişken ve dış-grupların olumlu değerlendirilmesi bağımlı 

değişken olarak modelde sınanmıştır. 

Analiz bulguları dış-gruplarla temas ve dış-gruplara yönelik olumlu değerlendirme arasındaki ilişkinin 

anlamlı ve pozitif olduğunu göstermektedir (B = 3.80, SE = 1.08, t = 3.51, p < .001). Ortak görev ve 

kimliğe sahip olma düşüncesi ile etkin hissetme duygusunun modele eklenmesinden sonra ise, dış-

gruplarla temas ve dış-gruplara yönelik olumlu değerlendirme arasındaki ilişkinin gücünün azaldığı ve 

anlamsız hale geldiği görülmüştür (B = 1.45, SE = 1.17, t = 1.23, p = .21). Dış-gruplarla temas ile ortak 

görev ve kimliğe sahip olma düşüncesi arasındaki ilişki (B = .35, SE = .05, t = 6.98, p < .001) ve ortak 

görev ve kimliğe sahip olma düşüncesi ile dış-grupların olumlu değerlendirilmesi arasındaki ilişki (B = 

5.60, SE = 1.52, t = 3.70, p < .001) pozitif ve anlamlıdır.  Dış-gruplarla temas ile etkin hissetme duygusu 

arasındaki ilişki ise anlamlı ve pozitif olmakla birlikte, etkin hissetme duygusu ile dış-grubun olumlu 

değerlendirilmesi arasındaki ilişki pozitif fakat anlamsızdır. 
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Şekil 1. İşbirliği Sırasında Dış-Gruplarla Temas Düzeyinin, Dış-Grubun Olumlu Değerlendirilmesi 
Üzerindeki Etkisinde, Ortak Görev ve Kimliğe Sahip Olma Düşüncesi ile Etkin Hissetme Duygusunun 
Aracılık Etkisi 

Tartışma 

Bu çalışmada, gruplar-arası iş birliği ve dış-grupların olumlu değerlendirilmesi arasındaki ilişki, 

literatürün sunduğu mevcut değişkenler ve kolektif narsizm gibi görece yeni kavramlarla yeniden ele 

alınmıştır. Araştırma bulguları, katılımcıların Gezi hakkında ya da küresel bir sorun hakkında paragraflar 

okumalarının, iş birliği sürecini değerlendirmelerinde herhangi bir farklılığa yol açmadığına işaret 

etmektedir. Bu durumu, verilerin toplandığı dönemde (Şubat 2014), Gezi Olayları’nın katılımcıların 

hafızasında hala taze olması ve bu sebeple Gezi ile ilgili bir paragraf okumanın veya okumamanın 

katılımcıların yaklaşımlarında bir değişiklik yaratmaması ihtimali açıklayabilir. Bunun yanı sıra, kolektif 

narsizm ve iç-grup özdeşleşim düzeylerinin bu modelde moderatör etki göstermediği görülmektedir. 

Aracı değişkenlere odaklanılarak araştırmanın üçüncü hipotezinin test edilmesi, dış-gruplarla temas 

düzeyinin artması ile dış-gruplara yönelik olumlu değerlendirmelerin yapılması arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu ilişkiye ortak görev ve ortak kimliğe sahip olma düşüncesinin 

eklenmesi ile birlikte ise, bu ilişki anlamsızlaşmış ve ortak görev ve kimliğe sahip olma düşüncesinin bu 

ilişkide tam aracı etkiye sahip olduğu görülmüştür.  Diğer bir deyişle bu çalışma, dış-gruplar arasında 

temasın yaşandığı; fakat ortak bir kimliğin ortaya çıkmadığı ya da gruplar tarafından benimsenemediği 

bağlamlarda, dış-gruplarla bir arada olmanın, dış-grupların olumlu değerlendirilmesi için tek başına 

yeterli olmayabileceğini göstermektedir. Zira, bu örneklem bağlamında değerlendirecek olursak, dış-
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gruplarla temas düzeyi ve dış-grupların olumlu değerlendirilmesi arasındaki pozitif ve anlamlı ilişkinin, 

ortak görev ve ortak kimliğe sahip olma düşüncesi üzerinden sağlandığı görülmektedir.  

Çalışmanın bir diğer yeniliği ise, mevcut literatürde sınırlı sayıdaki gruplar arasındaki işbirliği 

ilişkisine bakan çalışmalardan farklı olarak, çok sayıda kimliğin bir arada hareket ettiği bir örneklem 

üzerinden öne sürülen varsayımları test etmesi olmuştur.  Araştırma deseninde, katılımcılara sunulan 33 

kimlikten 21’i Gezi bileşenleri arasında yer alan kimliklerden olup; bu araştırmada da bu kimliklerden 

hemen hepsi frekans olarak yer almaktadır. Fakat kimlikler arasındaki dağılımın eşit olmaması, 

araştırmanın eksikliklerinden biri olarak önümüzde durmaktadır. Örneğin örneklemde, kendini sosyalist, 

Kemalist, liberal, çevreci, feminist ya da sosyal demokrat olarak tanımlayan katılımcı sayıları yüksek 

iken, yalnızca iki kişi anti-kapitalist Müslüman ve yalnızca dört kişi taraftar grupları (Çarşı, Tek Yumruk, 

12 Numara) kimliğini seçmiştir. Bu bakımdan veri toplama sürecinin uzatılarak, örneklemin 

büyütülmesinin araştırmanın temsil yeteneğini artıracağı söylenebilir.  

     Yine araştırma deseninde katılımcılardan, sunulan kimliklerden yalnızca birini seçmeleri 

istenmiştir.  Bu tercih, her bir katılımcı için değerlendirilecek olan dış-grup sayısında katılımcılar 

arasında asimetri oluşmasından kaçınmak ve katılımcıların iç-grupla özdeşleşim ve kolektif narsizm 

düzeylerini tekil birer değer olarak elde edebilmek adına yapılmış; fakat katılımcıların çoklu kimliklere 

sahip olma ihtimallerini de göz ardı etmeyi gerektirmiştir.   
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Öz 

Bu çalışmada başörtülü ve başörtüsüz öğrencilerin başka bir grubu kendi grubuna tercih etme olarak tanımlanan dış 
grup tarafgirlikleri incelenmiştir. Yakın geçmişte toplumsal yapı içerisinde meydana gelen statü değişimlerinin 
incelenmesi Sosyal Kimlik, Sosyal Baskınlık ve Sistemi Meşrulaştırma kuramları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma kapsamında açık ölçüm araçlarının yanı sıra, örtük çağrışım testinin de kullanılması grupların birbirine 
yaklaşımlarında açık ve örtük süreçlerde görünen farklılıkların incelenmesine imkan vermiştir. Sonuçlar, başörtülü ve 
başörtüsüz öğrencilerin dış grup tarafgirliğinden çok, iç grup tarafgirliği sergilediğini; bu durumun da açık 
ölçümlerden çok örtük ölçümlerde kendini gösterdiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları toplumsal 
hiyerarşide uzun bir süre görece düşük konumda bulunmanın ve yaşanan engellemelerin Sosyal Baskınlık ve Sistemi 
Meşrulaştırma kuramlarının önerdiği gibi bir dış grup tarafgirliğine neden olmadığını, aksine Sosyal Kimlik 
Kuramı’nın temel önermeleri doğrultusunda iç grup tarafgirliğinin öne çıktığına işaret etmektedir. Aynı zamanda açık 
ölçümlerde görünmeyen tarafgirliğin örtük ölçümlerde ortaya çıkması, kendileri başörtü yasaklamalarının olduğu 
dönemde yaşamasalar da öğrencilerin zihinsel seviyede bu ayrımı hala taşıdıklarını göstermektedir. 
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Başörtülü ve Başörtüsüz Öğrencilerde Dış Grup Tarafgirliği Fenomeni: 
Açık ve Örtük Tutumların Gruplar Arası İlişkiler Kuramları Üzerinden İncelenmesi 

Bu araştırmanın ana amacı, toplumda uzun süre dezavantajlı konumda yaşayan grupların üyelerinin o 

toplumsal yapının en avantajlı grubuna yönelik bir dış grup tarafgirliğini içselleştireceği yönündeki 

savların sınanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizde başörtü konusunda kadınlar arasında var olduğu 

gözlemlenen iç-dış grup ayırımları üzerinden bazı kıyaslamalar gerçekleştirilmiştir. Uzun sayılabilecek bir 

dönem dezavantajlı konumda oldukları düşünülen başörtülü kadınların bu türden bir dış grup tarafgirliğini 

sergileyip sergilemediklerini açık ve örtük tutum ölçümleri yoluyla saptanmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’de Başörtüsü Meselesi 

Başörtüsü meselesi yaklaşık 40 yıldır Türkiye’nin siyasi ve sosyal hayatını etkileyen bir konudur. Bu 

süre içerisinde yaşanan siyasal olaylar neticesinde başörtüsünün yasaklandığı ya da serbest bırakıldığı 

çeşitli zaman dilimleri olmuştur (Toruk, 2011). Başörtüsü meselesinin arkasında yatan felsefi ve tarihi 

arka planın anlaşılması sekülerizm ve dinler arasındaki ilişkinin anlaşılmasıyla mümkün olabilir (Gürbüz, 

2009). Sekülerizm ve din arasında çatışmalı bir ilişki olsa da sekülerizm dini tamamen ortadan kaldırmayı 

değil, yeniden tanımlamayı ve düzenlemeyi amaçlamaktadır (Gökarıksel, 2009).  

Seküler ve dindar kesimlerin en kolay tanımlanabilen işaretinin giyinme biçimleri olduğu söylenebilir. 

Örtünmenin özellikle İslam’la özdeşleştirilmesi bu davranışın sembolik anlamını hem dindar hem de 

seküler kesimler için arttırmıştır (Gökarıksel, 2009). Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda sekülerizm bir 

devlet politikası olarak kabul edilmesine rağmen başörtüsü sorunu ilk olarak 1960lı yıllarda görülmüştür. 

Bu tarihte başörtülü kadınların seküler alanlarda yer almaya başlama talepleri bu durumun nedeni olarak 

görülebilir (Aldıkaçtı-Marshall, 2005). Bu tarihlere kadar düşük sosyo-ekonomik seviye ve taşralılığın bir 

simgesi olarak görülen başı örtme davranışının elit statüdeki üniversite öğrencileri tarafından 

gerçekleştirilmeye başlaması tartışmalara neden olmuştur (Hortaçsu, 2000). Ayrıca 1980’li yıllarda 

yaşanan İran Devrimi’nde yer alan örtülü kadınların diğer ülkelerdeki kadınlar için birer rol model olarak 

algılanmasıyla birlikte (Göle, 1996), seküler kesim başörtüsünü şehirli düşük sınıfların yanı sıra teokratik 

devlet değerlerinin de bir sembolü olarak görmeye başlamıştır (Kalaycıoğlu, 2005).  

Bu grupların toplumsal hiyerarşi içerisindeki konumları da konunun anlaşılması açısından önemlidir. 

Göle (1996) Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren kamusal alanların seküler kesim tarafından kontrol 

altında tutulduğunu ve İslamcı kesimin de periferde yaşadığını belirtmektedir. Ancak, yaşanan gelişmeler 

dindar kesimin daha merkezi konuma gelmesine ve siyasal güç kazanmasına neden olmuştur. 

Başörtülüler özelinde ise eğitim ve mesleki alanlarda başörtüsü serbestinin getirilmesiyle birlikte bu 
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grubun toplumsal hiyerarşi içerisindeki konumunun ve insanların bu gruplar hakkındaki algılarının 

değişerek daha olumluya kaydığı düşünülebilir.  

Başörtüsü meselesi ile ilgili yapılan çalışmalarda psikolojik süreçlere odaklanan az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Literatürde başörtüsü meselesini gerçek grup üyeleriyle ve sosyal psikolojik kuramlar 

çerçevesinde inceleyen iki görgül çalışmaya rastlanmaktadır (Hortaçsu, 2000; Kuşdil ve Günbay, 2014).  

Hortaçsu’nun çalışması 1997 yılında üniversitelerde başlayan başörtüsü yasağından bir yıl önce ve bir 

yıl sonra toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada üniversite ortamında başörtülü öğrencilerin 

“üniforma” tipi tek tip giyimlerinden dolayı görünürlüğü yüksek bir azınlık grubu oldukları 

belirtilmektedir. Yasağın başlamasının ardından iki grup arasındaki temas koşullarının değiştiğinden, 

azınlık grubuna yönelik yaptırımların normatif olarak desteklendiği bir ortam oluştuğundan ve bu 

durumun her iki grup için de algılanan tehdit düzeyini arttırdığından bahsedilmektedir. Başörtüsüz grup 

ikinci veri toplama döneminde daha negatif yaklaşım sergilemiş, başörtülü grup ise şaşırtıcı biçimde 

ortamı yasak öncesine kıyasla daha olumlu görmüştür. Bu araştırma var olan normatif ortamın grupların 

birbirlerine ve temas ortamına yaklaşımını etkilediğini göstermektedir. Günümüzde normatif ortam 

başörtülülere yönelik kısıtlamaları desteklememektedir. Ayrıca, günümüzde başörtülü öğrencilerin farklı 

örtünme pratikleri sergilemeleri (Gökarıksel, 2009) araştırmada bahsedilen ‘görünürlüğü yüksek azınlık 

grubu’ tanımlamasının değişmesine neden olabilir. Bu nedenle oluşan yeni koşullarda benzer bir 

örneklemle yapılacak bir araştırmanın literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir.  

Kuşdil ve Günbay (2014) tarafından yapılan çalışmada başörtülü ve başörtüsüz öğrencilerin çeşitli 

sosyal gruplara yönelik tanımlamaları, grupla özdeşleşme düzeyleri ve bu değişkenlerin sosyal kimliğin 

farklı boyutlarıyla ilişkileri incelenmiştir. Sonuçlar grupla özdeşleşme düzeyinin iç-dış grup 

değerlendirme farklarını açıklayan temel değişken olduğunu göstermiştir. Ayrıca siyasal alanda görülen 

şiddetli tartışmalara rağmen bu sosyal grup üyelerinin bir çok sosyal kategoriyi benzer şekilde 

algıladıkları belirtilmiştir.  

Başörtüsüz ve başörtülü kadın grupları arasındaki farkların vurgulandığı, bir tarafa yönelik 

engellemenin normatif olarak desteklendiği bir ortamda yapılan çalışmaların günümüze genellenmesi 

sorunlara neden olabilir. Bunun yanı sıra, Hortaçsu’nun çalışmasında yalnızca başörtüsüz ve Kuşdil ve 

Günbay’ın çalışmasında ise yalnızca başörtülü bir araştırmacının bulunması yanlılıklara neden olmuş 

olabilir.  

Bu çalışmalar bireylerin öz-bildirimlerine dayanmaktadır ve toplumsal duyarlılığın yüksek olduğu 

konularda katılımcıların kendi fikirlerinden çok toplumun beklentisine uygun olarak yanıt verdikleri 

bilinmektedir (Hoffman ve ark., 2005). Bu durum farklı ölçüm araçlarının kullanımını gerekli 



Y. Camcı ve M. E. Kuşdil / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 214 

kılmaktadır. Öz-bildirime dayanan açık ölçümlerin yanı sıra, örtük ölçümlerin de kullanılması gruplar 

arası ilişkilerde rol oynayan otomatik ve kontrollü süreçlerin bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesini 

sağlamaktadır. Örtük ölçümlerin bellekte bir kategoriyle birlikte kodlanan stereotipik çağrışımların 

gücünü ölçtüğü ve böylece bireyin önyargı seviyesini gösterdiği iddia edilmektedir (Maass ve ark., 2000). 

Bu nedenler göz önünde bulundurularak son yıllarda yaşanan siyasal ve sosyal gelişmeler neticesinde 

oluşan yeni normatif ortam ve yeni araştırma teknikleriyle toplumsal hiyerarşide statüleri yeniden 

şekillenen başörtülü ve başörtüsüz öğrencilerle yeni bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Kuramsal Çerçeve 

Çalışma kapsamında başörtülü ve başörtüsüz öğrenci gruplarının birbirlerine yönelik açık ve örtük 

tutumları üç kuramın sunduğu kavram ve hipotezler vasıtasıyla incelenmiştir. 

Sosyal Kimlik Kuramı 

Sosyal sınıflandırma eylemi sonucunda oluşan sosyal kimlik, bir kişinin çeşitli değer anlamları ve 

duygularla ilişkilendirilmiş olan grup üyeliklerine dayanarak oluşturduğu benlik tanımlamalarını 

içermektedir (Tajfel ve Turner, 1979).  

Özdeşleşme bağlamdan bağımsız bir süreç değildir; üyelerin paylaştıkları ortak kader algısı, birbirine 

bağımlı olması ve üyeler arası duygusal çekimin olması grupla özdeşleşme düzeyini arttırmaktadır (Hogg, 

2006). Buna dayanarak, geçmişte yaşanan yasaklamalar ve harcanan ortak çabanın başörtülü öğrencilerin 

bahsedilen ortak kader algısına sahip olmasına ve aralarındaki duygusal paylaşımın artmasına neden 

olması beklenebilir. Dolayısıyla, başörtülü öğrencilerin başörtüsüz öğrencilerle kıyaslandığında grupla 

özdeşleşme ve kolektif kimlik puanları daha yüksek olacağı öngörülmüştür (Hipotez 1).  

Sosyal Kimlik Kuramı (SKK), her bireyin kendini olumlu görme motivasyonu taşıdığını; üyesi olunan 

gruba güç, statü, sosyal değerlilik gibi özelliklerin atfedilmesi ve gruplar arası farkların fazla 

algılanmasıyla bu motivasyonun tatmin edildiğini söylemektedir (Hogg, 2006). Grubun benlik için 

taşıdığı önemin artmasının grupla özdeşleşmeyi arttıracağından,  tüm öğrencilerin grupla özdeşleşme 

düzeyleri ve dış gruba yönelik olumluluk değerlendirmeleri arasında negatif ve anlamlı korelasyon 

görülmesi beklenmektedir (Hipotez 2). 

Sosyal Baskınlık Kuramı 

Sosyal Baskınlık Kuramı (SBK) toplumlarda baskın grupların siyasal güç, statü ve kaliteli eğitim 

hizmetleri gibi pozitif; ast grupların ise düşük sosyal statü, riskli işler, kalitesiz eğitim ve sağlık hizmetleri 

gibi negatif sosyal değerlerin büyük bir kısmını elde ettiği hiyerarşik yapılar olduğunu belirtmektedir 
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(Sidanius ve Pratto, 1999). Bireyler de ideolojik inançları ve davranışlarıyla yapının sürdürülmesine 

yardımcı olmaktadır. Hiyerarşinin sürdürülmesinde etkili bir psikolojik özellik olan ‘Sosyal Baskınlık 

Yönelimi (SBY)’ bireylerin grup temelli hiyerarşiyi isteme ve destekleme yönünde sergilediği eğilimdir 

ve hem baskın hem de ast grup üyelerinde görülmektedir (Sidanius ve Pratto, 1999). SBY, baskın grup 

üyelerinde daha yüksektir ve ast grup üyeleri hiyerarşik olarak yükseldikçe bu grupların üyelerinde de 

artmaktadır. 

Başörtülü kesimin yasakların kaldırılmasıyla birlikte daha kaliteli eğitim ve iş olanaklarına 

erişmelerinin hiyerarşik olarak yükselmelerine ve SBY puanlarının artmasına neden olacağı 

düşünülebilir. Ancak, hiyerarşik olarak yükselmekle birlikte, kendilerini hala baskın grup olarak 

tanımlamayacakları tahmin edilen başörtülü öğrencilerin aynı zamanda başörtüsüz gruba yönelik olumlu 

tutumlar sergileyecekleri de öngörülmektedir. Bu değişkenler göz önünde bulundurulduğunda tüm 

öğrencilerin SBY puanları ve başörtüsüz kadın kategorisine yönelik örtük önyargıları arasında pozitif bir 

korelasyon beklenmektedir (Hipotez 3). Ayrıca, özelde başörtülü öğrencilerin de SBY puanları ve 

başörtüsüzlere yönelik açık önyargı değerlendirmeleri arasında pozitif bir korelasyon bulunacağı 

öngörülmüştür (Hipotez 4).  

 Sistemi Meşrulaştırma Kuramı 

Sistemi Meşrulaştırma Kuramı (SMK), grup temelli hiyerarşilerin gelişme ve sürdürülme nedeni 

olarak insanların var olan sistemin kusurlarını görmezden gelerek, onu koruma ve olduğundan daha 

meşru algılama eğilimlerini göstermektedir (Liviatan ve Jost, 2011). SMK’ya göre hiyerarşik 

toplumlardaki yapı baskın grubun sürekli kendi konumunu korumaya çalıştığı ve ast grupların sürekli 

yapı değişikliği yapmak için bekledikleri bir sistem değildir. Her iki grup arasında iş birliğine dayanan ve 

çatışmadan kaçınan karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Var olan durumun rasyonalizasyonu için gerekli 

Sistemi Meşrulaştırma Eğilimi (SME), insanların kendileri ve gruplarının aleyhine de olsa var olan sosyal 

düzenlemeleri meşru, adil, istenir ve kaçınılmaz gördüğü için var olan durumun sürdürülmesine yönelik 

psikolojik ve sosyal ihtiyaçtır (Jost, Banaji ve Nosek, 2004). Bu çalışmada katılımcıların baskın grubun 

konumunu korumak ya da SME’nin yatıştırıcı özelliğinden dolayı başörtüsüz gruba yönelik olumlu 

tutumlar sergilemesi beklenmektedir.  

SMK, toplumsal yapıda var olan gruplar arasında güç ve statü farklılıkları görüldüğünde, gruplar 

arasındaki muhtemel tek davranış biçiminin iç grup tarafgirliği olmadığını belirtmektedir. Böyle bir 

durumda rastlanabilecek diğer davranışı biçimi olan dış grup tarafgirliği, kişinin üyesi olmadığı bir grubu 

değerlendirirken kendi grubundan üstün tutması olarak tanımlanmaktadır ve ast grup üyelerinin kendi 

gruplarının konumlarını içselleştirerek sistemi meşru görmelerine neden olmaktadır. Bu durumda ast grup 
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üyeleri kendi konumlarının getirdiği dezavantajlar için kendilerini suçlamaktadır (Jost ve Hunyady, 

2002). Araştırma konusu kapsamında yakın zamanlara kadar devam eden uygulamalar yüzünden 

dezavantajlı bir konumda olan ve bu konumlarını içselleştirdikleri düşünülen başörtülü grup üyelerinin 

örtük ölçümlerde dış grup tarafgirliği sergilemeleri beklenmektedir. Çalışmada başörtülü ve başörtüsüz 

öğrencilerin kendi iç ve dış gruplarını olumluluk değerlendirmeleri puanları katılımcıların kendi 

gruplarını diğer gruptan ne kadar fazla olumlu gördüklerini göstermektedir. Bu nedenle başörtülü 

öğrencileri grupları değerlendirme farkları başörtüsüz öğrencilere kıyasla daha düşük olacaktır (Hipotez 

5). Bu durum başörtülü öğrencilerin başörtüsüz öğrencilere kıyasla kendi gruplarını diğer gruptan daha 

olumlu görme düşüncesinin daha az olduğunu gösterecektir. Örtük ölçüme bakıldığında ise başörtülü 

öğrencilerin göstermesi beklenen dış grup tarafgirliği başörtülü ve başörtüsüz öğrencilerin örtüye yönelik 

ÖÇT puanlarının anlamlı derecede farklı olmamasına neden olacaktır (Hipotez 6). 

Yöntem 

Katılımcılar 

Uludağ Üniversitesi lisans öğrencilerinden gönüllü olarak çalışmaya katılan 104 kişiden veri 

toplanmış; 8 kişiden toplanan veriler ise bazı eksik ve sorunlar nedeniyle değerlendirmeye katılmamıştır. 

Kalan 96 kişinin 48’i başörtülü ve 48’i başörtüsüz öğrencilerden oluşmaktadır. Gruplar yaş, aile geliri, 

baba eğitim düzeyleri açısından anlamlı derecede farklılaşmamış; yalnızca anne eğitim düzeyinde anlamlı 

bir fark bulunmuştur: Başörtüsüz öğrencilerin anneleri daha yüksek eğitim derecesine sahiptir (X2 = 10.54, 

p < .05). Ayrıca, öğrencilerden kendi dindarlık derecelerini değerlendirmeleri ve kendilerini azınlık olarak 

görüp görmediklerini belirtmeleri istenmiştir. Sonuçlar, iki grubun bu değişkenler açısından anlamlı bir 

fark sergilemediklerine işaret etmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan ölçüm araçlarının temel özellikleri aşağıda tanıtılmaktadır. 

Demografik Bilgi Formu 

Grupla Özdeşleşme Düzeyi Ölçeği. Ölçeğin Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Hortaçsu (2000) 

tarafından yapılmıştır. On maddeden oluşan ve 5’li Likert tipi değerlendirme yapılan ölçekte alınan 

yüksek puanlar katılımcının kendini grubuna yakın gördüğünü ve iç grubunu dış grubuna kıyasla daha 

olumlu gördüğünü göstermektedir. 

Toplumsal Cinsiyetle İlgili sistemi Meşrulaştırma Ölçeği. Cinsiyete dayalı ilişkilerin ve cinsiyet 

rollerinin adillik, haklılık ve meşruiyet açısından değerlendirilmesinin yapıldığı ölçek 8 maddeden 

oluşmaktadır ve 9’lu Likert skalası üzerinden yanıtlanmaktadır (Jost ve Kay, 2005). 
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Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği. Ölçek, toplumlarda bir grubun diğerinden daha üstün olarak 

görüldüğü grup temelli bir hiyerarşik toplum yapısını isteme ve bu yapının kaçınılmaz olduğunu kabul 

etme eğilimini ölçmektedir. On altı maddeden oluşmaktadır ve 7’li Likert skalası üzerinden 

yanıtlanmaktadır. Yüksek puanlar sosyal baskınlık yöneliminin yüksekliğine işaret etmektedir. 

Sosyal Kimlik Envanteri. Sosyal kimliği çok aşamalı olarak değerlendiren ölçekte katılımcıların çeşitli 

sosyal gruplar hakkında temsiller üretmeleri, daha sonra kendi ürettikleri temsilleri olumluluk derecesi ve 

kendilerine benzerlik açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçek, Bilgin (1995) tarafından Türkçeye 

uyarlanmıştır. Katılımcılardan “biz kadınlar, genel olarak kadınlar, genel olarak erkekler, biz 

başörtülü/başörtüsüz kadınlar, genel olarak başörtülü/başörtüsüz kadınlar ve onlar başörtülü/başörtüsüz 

kadınlar” olarak belirlenen çeşitli sosyal gruplara yönelik üç sıfat ya da kısa cümle yazılması yoluyla 

değerlendirmeler toplanmıştır. Bu veriler, analizlerde açık tutum ölçümleri kapsamında ele alınmıştır. 

Kimlik Ölçeği. Cheeks ve Briggs (1982) tarafından oluşturulan ve Coşkun (2004) tarafından dilimize 

uyarlanan ölçek bireyin kendine özgü özelliklerinin ölçüldüğü kişisel kimlik; başkaları üzerinde 

oluşturduğu izlenimleri ölçen sosyal kimlik; ve ırk-etnik özgeçmişi, dini gibi özelliklerini değerlendiren 

kolektif kimlik alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Bu ölçekte sosyal kimlik bireyin yakın çevresiyle ilişkili 

bir kavram olarak ele alınmışken, kolektif kimlik SKK’nın önerdiği sosyal kimlik kavramına karşılık 

gelmektedir. 

Örtük Çağrışım Ölçeği (ÖÇT). Kişinin, kendisi farkında olmadan otomatik aktive olan değerlendirme 

ve yargıları olarak tanımlanan örtük tutumlarını ölçmek için tasarlanmıştır. Greenwald, McGhee ve 

Schwartz (1998) tarafından geliştirilen test katılımcıların kendilerine sunulan uyaran gruplarına verdikleri 

tepki süreleri üzerinden değerlendirmeler yapmaktadır. Bu çalışmada ÖÇT başörtülü/başörtüsüz kadın 

gruplarına yönelik olarak kadın isimleri üzerinden uyarlanmıştır. Grupları temsil eden isimler pilot 

çalışma ile belirlenmiştir. Test kapsamında katılımcıların kendilerine sunulan isimlerin hangi sosyal 

kategoriye (başörtülü/başörtüsüz) ve kendilerine verilen kelimelerin hangi anlam grubuna (iyi ya da kötü) 

ait olduklarını belirlemeleri gerekmektedir. Sonuçlar, -2 ve +2 arasında değişen d puanları üzerinden 

hesaplanmaktadır. Her iki uca yakınlaşmak bir gruba yönelik örtük yanlılığı ifade etmektedir. Bu 

çalışmada +2 puana yakın d puanları başörtülüler lehine, -2 puana yakın sonuçlar ise başörtüsüzler lehine 

tarafgirliği göstermektedir.  

İşlem 

Veri toplama işlemi Mayıs-Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yarısı 

ile başörtülü, diğer yarısı ile başörtüsüz bir araştırmacı görüşmüştür. Katılımcıların yarısı önce açık, sonra 

örtük ölçüm araçlarını cevaplamıştır; diğer yarısında ise işlem tam tersi olacak şekilde 
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gerçekleştirilmiştir. Analizler, uygulama sırasının sonuçlar üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığını 

göstermektedir. 

Bulgular 

Yapılan t testlerinin sonuçları, Hipotez 1’de öngörüldüğü gibi, başörtülü grubun grupla özdeşleşme 

düzeyi ve kolektif kimlik puanlarının başörtüsüz grubun puanlarından daha yüksek olduğunu ortaya 

koymuştur (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. Grupların Özdeşleşme ve Kimlik Alt Ölçek Puan Ortalamaları 

Ölçüm 
Başörtüsüz Başörtülü 

t 
Ort. (S)	 Ort. (S)	

Grupla Özdeşleşme 3.44 (.67) 4.14 (.52) -5.78* 

Kimlik    

Kişisel 4.34 (.52) 4.27 (.52) .66 

Sosyal  2.67 (.79) 2.71 (.79) .89 

Kolektif 3.06 (.82) 3.74 (.71) -4.35** 
                *p < .05, **p < .001 

Grupla özdeşleşme düzeyi ve dış grubun olumluluk değerlendirmesi arasında negatif bir korelasyon 

olacağını öngören Hipotez 2 için gerçekleştirilen analizler sonucunda, söz konusu değişkenler arasında 

negatif yönlü bir ilişkiye rastlansa da, katsayının anlamlılık düzeyine erişmediğini saptanmıştır (r = -.16, 

p > .05). Bu sonuçlar Hipotez 2’nin desteklenmediğini göstermektedir. Öte yandan, grupla özdeşleşme 

düzeyi arttıkça iç grup ve dış grup için belirlenen olumluluk değerleri arasındaki farkın da anlamlı 

derecede arttığı görülmektedir (r = .26, p < .05). Bu durum grupla özdeşleşmenin artmasıyla bireyin kendi 

iç grubunu dış gruptan daha olumlu değerlendirme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu iki bulgu 

birlikte incelendiğinde, grupla özdeşleşme düzeyi arttıkça dış grubu olumsuz görme eğiliminin anlamlı 

dereceye ulaşmasa da, grupla özdeşleşme arttıkça gruplar arası algılanan farkın iç grup lehine arttırıldığı 

anlaşılmaktadır.  

Hipotez 3 ile ilgili korelasyon analizi sonuçları, öngörülenin aksine, SBY ve başörtülü kadın 

kategorisine yönelik örtük tutum arasında pozitif ve anlamlılık düzeyine erişmiş bir ilişki olduğunu 

göstermektedir (r = .27, p < .01). 

Başörtülü öğrencilerde açık tarafgirlik ve SBY arasındaki ilişkinin ele alındığı Hipotez 4 ile ilgili 

korelasyon analizi, bu iki değişken arasında beklenenin aksine, negatif yönlü ve anlamlılık düzeyine 

ulaşmayan bir korelasyon bulunduğunu ortaya koymuştur (r = .16, p > .05).  
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Başörtülü öğrencilerin dış grup tarafgirliğinin açık ve örtük olarak incelenmesine yönelik iki 

hipotezden biri olan Hipotez 5 iç ve dış grup olumluluk değerlendirmesi farklarının başörtülü 

öğrencilerde başörtüsüz öğrencilere kıyasla daha düşük olacağını belirtmektedir. Başörtülü öğrencilerin 

beklendiği şekilde bir dış grup tarafgirliği göstermediği, her iki grubun gruplar arası değer farklarının 

anlamlılık düzeyine ulaşmadığı anlaşılmıştır (t (93) = .04, p > .05).  

Başörtülü öğrencilerin örtük olarak dış grup tarafgirliği gösterip göstermediği ise ÖÇT sonuçlarının 

gruplar arası karşılaştırılmasıyla test edilmiştir. Sonuçlar başörtülü ve başörtüsüz öğrenci gruplarının 

anlamlı derecede farklılaştığını göstermektedir (t (94) = 7.9, p < .001). Başörtülü öğrenciler herhangi bir 

dış grup tarafgirliği göstermemekte, aksine başörtülü öğrenciler kendi iç gruplarına yönelik tarafgirlik 

sergilemektedir. Bu durumda Hipotez 6 desteklenmemektedir.  

Başörtülü gruba yönelik örtük tarafgirliği yordayan en etkili değişkenlerin neler olduğunun 

belirlenmesi amacıyla araştırmadaki üç ayrı kuramsal yaklaşıma ait temel değişkenler demografik  

değişkenlerle birlikte (grupla özdeşleşme, kolektif kimlik, sosyal kimlik, kişisel kimlik, SBY, TCYSME, 

başörtülü ve azınlık olma durumu, dindarlık düzeyi) çoklu regresyon analizi uygulanarak incelenmiştir. 

Sonuçlar, bu değişkenlerden yordama gücü en yüksek olanların başörtülü olma durumu, dindarlık düzeyi, 

kolektif kimlik ve sosyal kimlik değişkenleri olduğunu göstermiştir. 

Tablo 2. Başörtülü Gruba Yönelik Örtük Tutumları Yordamada En Etkili Değişkenler 

Yordayıcı değişkenler Beta 

Başörtülü olma durumua .41*** 

Dindarlık düzeyi .24** 

Kolektif kimlik .23* 

Sosyal kimlik -.16* 

F Değeri 21.24*** 

R2 Toplam .47* 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
aBaşörtülü olma durumu: Başörtüsüz = 1; Başörtülü = 2 

Tartışma 

Uzun bir tarihi süreçte düşük sosyal statülü bir grup üyesi olmanın, grubun düşük konumunun 

içselleştirilerek yüksek statülü gruba yönelik dış grup tarafgirliğine neden olacağı savunun açık ve örtük 

ölçüm yöntemleriyle incelendiği bu araştırmanın sonuçları, başörtülü öğrencilerin beklenenin tersine, 

herhangi bir örtük dış grup tarafgirliği sergilemediğini ortaya koymaktadır. Öte yandan, özellikle örtük 

ölçüm sonuçları, başörtülü grup üyelerinin bir iç grup tarafgirliği eğilimi bulunduğunu göstermektedir. 

Bu durum yaşları itibariyle başörtü sorununu hiç yaşamamış olsalar da öğrencilerin iç ve dış grupları 
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arasındaki ayrıma zihinsel düzeyde hala sahip olduklarını göstermektedir. İlerleyen dönemlerde bilişsel 

düzeydeki bu ayrımın davranış düzeyinde de görülüp görülmeyeceğinde geçmişte olduğu gibi siyasal ve 

sosyal olayların etkili olması beklenebilir.  

Hem başörtülü hem de başörtüsüz grup üyelerinin gruplarını benzer şekilde “çoğunluk” olarak 

değerlendirmeleri bu grupların toplumsal hiyerarşide kendilerini benzer şekillerde konumlandırdıklarına 

işaret etmektedir. Her iki grubun bu görüşü paylaşması aralarında bir baskınlık-astlık ilişkisinin 

görülmemesine neden olabilir. Bu durumun nedenlerinden biri başörtülü kadınların yaşadıkları 

sıkıntıların sorumlusunu başörtüsüz kadınlar olarak değil, politik ortam olarak görmesi olabilir. Kuşdil ve 

Günbay (2014) tarafından yapılan çalışmada da politik ortamda gözlemlenen ayrışmanın sosyal hayat 

içerisinde aynı yoğunlukta belirmediğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca, Chapman (2016) İngiltere’de ve 

Danimarka’da başörtülü kadınlarla yaptığı çalışmasında bu kadınların kendilerine yöneltilen stereotipik 

yaklaşımlardan etkilenmemek için örtünmenin biçimlerini değiştirmek veya daha üst bir kimlikte 

birleşmek gibi stratejiler kullandıklarını belirlemiştir. Ünal da (2015) Türkiye’de başörtülü yazarlarla 

yaptığı çalışmasında bu yazarların “feminist” hareketle bir dereceye kadar entegre olabildiklerini 

belirtmiştir. Türkiye’de sosyal hayatta başörtüsü üzerinden değil, farklı bir boyutta grupların belirlenmeye 

başlayıp başlanmadığı ve bu durumun başörtülü ve başörtüsüz kadınların grupla özdeşleşme düzeylerine 

nasıl etki edeceği ileride araştırılabilir.  

Başörtülü ve başörtüsüz grup üyeleri arasındaki keskin ayrışmanın siyasal arenaya kıyasla sosyal 

hayatta daha az görülmesi gruplar arası farkların tamamen kapandığı anlamına da gelmemelidir. Sonuçlar 

grupla özdeşleşme ve dış grubun olumsuz değerlendirilmesi arasında anlamlı bir ilişki göstermese de, 

grupla özdeşleşme ve gruplar arası değerlendirme farkları arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon 

bulunmaktadır. Grupla özdeşleşmeyle birlikte açık ölçümlerde gruplar arası farkı iç grup lehine artırma 

davranışının her iki grupta da görülmesi hala bir grup bilincinin varlığına işaret etmektedir. Bu grup 

bilincinin dış gruba yönelik açık bir olumsuz görüş belirtmeye yol açmamasının nedeni günümüz 

normatif durumunun iki grup arasında temasın artmasına imkan sağlamasıyla ilişkilendirilebilir.  

Grupla özdeşleşme sonuçlarının beklenildiği gibi başörtülülerde başörtüsüz gruba kıyasla daha güçlü 

olması iki grubun iç yapılarındaki homojenlik farklılığından kaynaklandığı düşünülebilir. İlyasoğlu’nun 

(1994) belirttiği şekilde başörtülü kadınların kimliklerinin İslami çerçevelerde belirlenmesi, iş ev aile 

hayatında kendilerine benzer bir topluluklar içerisinde yer almaları bu kimliği pekiştirmektedir. Buna 

karşın, başörtüsüz grup farklı dünya görüşlerini barındıran daha heterojen bir yapıya sahiptir. Benzer 

şekilde, başörtülü öğrencilerin kolektif kimlik puanlarının daha yüksek olması da başörtüsünün bu kimlik 

içinde başörtüsüz gruba kıyasla daha merkezi konumda olmasının bir yansımasıdır. Akbulut’un (2015) 

çalışmak ya da okumak için başörtüsünü çıkaran kişilerle yaptığı bir çalışmada katılımcıların başörtüsünü 
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çıkarmayı “günah” olarak görmedikleri, ancak, kimliklerinin önemli bir parçasının kaybı olarak 

değerlendirdikleri saptanmıştır.  

Hem açık hem de açık ölçümler başörtülü öğrencilerin SMK’da öngörüldüğü şekliyle bir dış grup 

tarafgirliğini sergilemediğini, hatta örtük ölçümlerde bir iç grup tarafgirliği gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Bu bulgu, uzun bir süreç boyunca tartışmaların odağında bulunmalarına rağmen başörtülü 

grubun dış grup tarafgirliğini içselleştirmediğine işaret etmektedir. Hortaçsu‘nun (2000) çalışmasında 

başörtülü öğrencilerin normatif ortamın kendi gruplarının aleyhine değişmesine ve toplumsal hiyerarşide 

daha düşük konuma geçmelerine rağmen, açık tutum ölçümlerinde, dış grup tarafgirliğine benzer şekilde, 

karşı grubu ve temas ortamını olumlu değerlendirmelerinin arttığı kaydedilmiştir. Benzer bir yaklaşımın 

normatif ortamın ve hiyerarşideki konumun tersine değiştiği günümüzde gözlenememesinin nedeni 

başörtülü grubun daha dezavantajlı olduğu o dönemde dış grup tarafgirliğini stratejik olarak kullanması 

olarak görülebilir. Burkey ve Blanton’un (2008) çalışmasında, benzer bir şekilde, insanların kendi 

gruplarına yönelik olumsuz stereotipleri kronik ve işlevsel olmak üzere içselleştirdikleri belirtilmektedir. 

İnsanların bireysel çıkarlarını korumak için gruplarına yönelik olumsuz stereotipleri geçici bir süre için 

içselleştirmelerinin (işlevsel) birey için kazanımlar sağladığından bahsedilmektedir. Benzer şekilde, 

başörtülü grubun hiyerarşik yapıdaki konumu olumsuz yönde bir seyir izlerken sosyal değerlere 

ulaşabilmesinin yolunu dış grup tarafgirliğiyle, olumlu yönde bir değişiklikte ise elde edilen kazanımların 

korunmasını ise iç grup tarafgirliğiyle sağlamaya çalıştığı düşünülebilir.  

Genel olarak bakıldığında, bulgular, üç kuramsal yaklaşımdan en fazla desteklenen yaklaşımın SKK 

olduğuna işaret etmektedir. Kolektif kimliğe verilen önem arttıkça iç gruba yönelik örtük tarafgirliğin 

artarken, kişiler arası ilişkilere önem verildikçe aynı tarafgirliğin azalması SKK’nın öngörüleriyle 

tutarlıdır. Ayrıca, regresyon analizlerinde SBK ve SME değişkenlerinin örtük tarafgirliklere yönelik 

anlamlı sonuçlar üretemedikleri de göz önünde bulundurulduğunda, en etkili açıklamanın SKK’dan 

geldiği söylenebilir.  

Çalışmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Bu araştırmadaki başörtülü öğrencilerin kendi eğitim 

hayatlarında başörtüsü yasaklarını deneyimlememiş olmaları bulguların yorumlanmasında göz önünde 

bulundurulması gereken bir sınırlılıktır. Bu öğrencilerin geçmişte yaşanan siyasal tartışmalara yönelik 

bilgileri ve geçmiş uygulamalardan ne kadar etkilendikleri bilinememektedir. Bu nedenle elde edilen 

sonuçların farklı dönemlerde üniversite eğitimi almış ve değişik uygulamalarla karşılaşmış yaş gruplarına 

genellenmesinde ihtiyatlı olunmalıdır. 
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Öz 

Geçmiş çalışmalar, rastgelelik belirginliğine maruz bırakılan kişilerin, kontrol sahibi bir tanrıya daha 
fazla inandıklarını göstermiştir. Buna göre, bireyler hayatın rastgele ilerlemediğini düşünmek istedikleri 
için evrenin kendi kontrollerinde olmasa bile en azından bir tanrının kontrolünde olduğuna inanmak 
istemektedirler. Bu çalışmada ise bireysel kontrolü önemseyen özerk benlik kurgusuna sahip kimselerin, 
rastgeleliği bireysel kontrollerine bir tehdit olarak görecekleri ve dışsal kontrol odaklarıyla aralarına daha 
da fazla mesafe koyacakları öngörülmüştür. İlişkisel benlik kurgusuna sahip bireylerin ise telafi edici 
kontrole daha yatkın olacakları yordanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye  (N = 99) ve ABD’den (N = 111) iki 
örneklem üzerinde iki farklı çalışma yürütülmüştür. Türkiye’de yapılan ilk çalışma, genel dindarlık 
seviyesi kontrol edildikten sonra, ilişkiselden ziyade özerkliğe yakın kişiler için rastgeleliğin kaderci 
belirlenimciliği arttırdığını ortaya koymuştur. Ancak aynı çalışma Amerikalı örneklem üzerinde 
tekrarlandığında, özerliği yüksek kişiler için rastgeleliğin kaderci belirlenimciliği azalttığı bulunmuştur. 
Buna göre, özerkten ziyade ilişkisel öznelerin telafi edici kontrole yatkın olacakları hipotezi Amerikalı 
örneklemde destek bulurken, Türkiyeli örneklemde tam tersi sonuca ulaşılmıştır. Bulguların olası 
doğurguları Telafi Edici Kontrol Modeli kapsamında tartışılmıştır. 
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Rastgelelik Belirginliğinin Kontrol Sahibi Tanrıya İnanca Etkisinde Özerklik Seviyesinin Rolü 

Günlük hayatta olup bitenin içinde örüntüler tespit etmek, insan için varoluşsal bakımdan önemlidir. 

İnsanlar hayatlarına bir anlam atfedebilmek için tutarlılığa ve öngörülebilirliğe ihtiyaç duyarlar (Heine, 

Proulx ve Vohs, 2006; Hennes, Nam, Stern ve Jost, 2012). Proulx, Inzlicht ve Harmon-Jones’a (2012) 

göre, tutarlılık ve bütünlüğü koruma motivasyonu aslında birçok farklı psikoloji kuramının temelinde 

yatan ortak faktörlerden biridir. 

Peki örüntüyü tespit etmenin mümkün olmadığı, rastgelelik hissinin hakim olduğu durumlarda ne 

olmaktadır? Kişi hayatında olan biten şeyleri kontrol edemiyor ve bu olaylar her türlü etmenden 

bağımsız, rastgele gerçekleşiyor gibi algılanıyorsa, bunun birey üzerinde ne gibi etkileri olur? Yakın 

zamanda yapılan çalışmalar, kişinin hayatında buna benzer bir rastgelelik algısı oluşmasının kaygıya yol 

açtığını; hem özbildirimle ölçülen kaygı seviyesini hem de kaygı ile ilgili nörofizyolojik aktiviteleri 

arttırdığını göstermiştir (Tullett, Kay ve Inzlicht, 2014). Telafi Edici Kontrol Modeli'ne (TEKM) göre, 

rastgeleliğin üstesinden gelebilmek, bireysel kontrol sahibi olmaktan daha temel bir ihtiyaçtır (Kay ve 

ark., 2009). Buna göre, bireysel kontrol yoksunluğu evrendeki olayların rastgele gerçekleşiyor 

olabileceğini ima ettiği için olumsuz bir deneyime sebep olmaktadır. Kişinin temelde endişelendiği konu 

rastgelelik olduğundan, bireysel kontrol yoksunluğu durumlarında dışsal kontrol odaklarına (örn., tanrı) 

olan destek arttırılarak bireysel kontrolün eksikliği telafi edilebilmektedir (Kay ve ark., 2009). Diğer bir 

deyişle, bu tür algıya göre, örneğin, olan biteni tanrı kontrol ediyorsa, bu durumda bireysel kontrol sahibi 

olunmasa bile olayların bir şekilde kontrol altında olduğu ve rastgele gerçekleşmediği sonucuna 

varılabilmektedir. Bu kuramı destekleyecek şekilde, geçmiş çalışmalar hem rastgeleliği dolaylı yoldan 

ima edecek kontrol yoksunluğu manipülasyonunun (Kay ve ark., 2009; Kay, Gaucher, McGregor ve 

Nash, 2010; Kay, Gaucher, Napier, Callan ve Laurin, 2008; Kay, Moscovitch ve Laurin, 2010; Kay, 

Shepherd, Blatz, Chua ve Galinsky, 2010) hem de doğrudan rastgelelik hissinin hazırlanmasının (Kay ve 

ark., 2010) kontrol sahibi bir tanrıya olan inancı arttırdığını göstermiştir. 

Ancak bu çalışmalarda, kişilerin bireysel veya dışsal kontrolden birine daha yatkın olmasını 

sağlayabilecek olası düzenleyici bireysel farklılık değişkenleri dikkate alınmamıştır. Bu kapsamda olası 

düzenleyici değişkenlerden birisi benlik kurgusudur (Cross, Hardin ve Gercek-Swing, 2011; Markus ve 

Kitayama, 1991; Singelis, 1994). Özerk benlik kurgusuna sahip bireyler kendi kişisel amaçlarına ve 

davranışları üzerinde bireysel kontrole sahip olmaya önem atfederler (Markus ve Kitayama, 1991). 

Özerkliği düşük, ilişkisel benlik kurgusuna sahip bireyler ise kendilerini bir grubun veya ilişkinin parçası 

olarak gördüklerinden, davranışları üzerinde dışsal etmenlerin etkisi olmasını doğal kabul ederler 

(Markus ve Kitayama, 1991). Buradan hareketle, bu çalışmada TEKM'nin öngördüğü etkinin benlik 

kurgusu tarafından düzenleneceği; özerk bireylerin rastgeleliği bireysel kontrollerine bir tehdit olarak 
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görecekleri ve dışsal kontrol odaklarıyla aralarına daha da fazla mesafe koyacakları öngörülmüştür. 

İlişkisel benlik kurgusuna sahip bireylerin ise telafi kontrole daha yatkın olacakları yordanmıştır. Diğer 

bir deyişle, rastgelelik hissinden kurtulmak için özerk bireyler kontrolü ellerine almak isteyecek, 

özerklikten ziyade ilişkiselliğe yakın bireyler ise dış kontrol odaklarına sığınmayı yeğleyeceklerdir. 

Bu hipotezi sınamak maksadıyla iki farklı çalışma yürütülmüştür. İlk çalışma Türkiyeli bir örneklem 

üzerinde yapılmış, rastgelelik belirginliği manipüle edilmiş, bunun bir dış kontrol odağı olarak kaderci 

belirlenimciliğe olan inancı nasıl etkilediği ve bu etkiyi benlik kurgusunun düzenleyip düzenlemediği 

incelenmiştir. İkinci çalışmada ise aynı işlem Amerikalı bir örneklem üzerinde tekrarlanmıştır. Aynı 

çalışmayı nispeten daha toplulukçu olan Türkiyeliler ve nispeten daha bireyci olan Amerikalılar (bkz., 

Hofstede, 2001) üzerinde tekrarlamanın amacı, bireysel benlik kurgusu haricinde genel kültürel bağlamın 

olası etkilerini incelemektir. 

Çalışma 1 

Yöntem 

Katılımcılar 

Örneklem 99 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisinden oluşmuştur. Tüm katılımcılar içinden 

rastgele şekilde seçilen 2 kişiye 100 TL ikramiye verileceği duyurulmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Benlik Kurgusu. Benlik kurgusu ölçeği (Singelis, 1994) özerk ve ilişkisel benlik kurgusu ölçmektedir. 

Ölçek Türkçeye Wasti ve Erdil (2007) tarafından uyarlanmıştır. Otuz maddeli Türkçe benlik kurgusu 

ölçeği 7 aralıklı (1 = kesinlikle katılmıyorum, 7 = kesinlikle katılıyorum) bir ölçektir. Özerk benlik 

kurgusu için 15 madde (örn., “Birçok yönden kendine özgü ve başkalarından farklı olmaktan hoşlanırım”) 

ve ilişkisel benlik kurgusu için 15 madde (örn., “Grubun üyelerine hiç katılmasam bile tartışmadan 

kaçınırım”) içermektedir. Wasti ve Erdil (2007), Cronbach alfa iç tutarlık katsayılarını özerklik için .63, 

ilişkisellik için .72 olarak bulmuştur. Bu çalışmada ise sırasıyla .49 ve .51 olarak bulunmuştur. 

Rastgelelik Manipülasyonu. Rastgelelik hissini hazırlamak için, bir cümle düzeltme görevi (Kay ve 

ark., 2010) kullanılmıştır. Bu görevde, katılımcılara karışık sırayla verilmiş 4’er kelimeden oluşan 20 

farklı kelime dizisi verilmiştir. Katılımcılardan, her dizideki 4 kelimeden 3’ünü seçmeleri ve kelimeleri 

doğru sıraya koyarak anlamlı bir cümle oluşturmaları istenmiştir. Katılımcılar bu görev sırasında rastgele 

şekilde iki gruba ayrılmışlardır. Olumsuzluk koşuluna atanan katılımcıların düzelttiği 20 kelime 

dizisinden 10’u olumsuzluğu çağrıştıran bir kelime (örn., korku, aptal) içermiştir. Rastgelelik koşuluna 
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atanan katılımcıların düzelttiği 20 kelime dizisinden 10’u ise rastgeleliği çağrıştıran bir kelime (örn., 

kaos, düzensizlik) içermiştir. 

Kaderci Belirlenimcilik. Kaderci belirlenimcilik, Paulhus ve Carey’nin (2011) hazırladığı, Alper ve 

Sümer’in (basımda) Türkçeye uyarladığı Özgür İrade ve Belirlenimcilik Ölçeği’nin kaderci 

belirlenimcilik alt ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Söz konusu alt ölçek 5 maddeden (örn., “Geleceğin 

kader tarafından çoktan belirlendiğine inanıyorum”) oluşmuş ve bu çalışmada 7 aralıklı bir ölçek (1 = 

kesinlikle katılmıyorum, 7 = kesinlikle katılıyorum)  kullanılarak cevaplandırılmıştır. Paulhus ve Carey 

(2011) Cronbach alfa iç tutarlık katsayısını .82 olarak bildirmiş, söz konusu katsayı bu çalışmada ise .90 

olarak bulunmuştur. 

Dindarlık. Katılımcılara tek maddeli bir ölçek ile kendilerini ne kadar dindar olarak tanımladıkları (1 

= hiç dindar değilim, 7 = fazlasıyla dindarım) sorulmuştur. 

İşlem 

Qualtrics veri toplama hizmeti ile hazırlanmış olan çalışmaya katılımcılar internet üzerinden 

katılmışlardır. Katılımcılar içinden rastgele seçilen 2 kişi 100 TL ikramiyeye hak kazanmıştır. 

Katılımcılar öncelikle benlik kurgusu ölçeğini doldurmuş; sonra rastgelelik manipülasyonu sırasında iki 

koşula ayrılarak rastgelelik veya olumsuzluk ile hazırlanmış; en son aşamada ise kaderci belirlenimcilik 

ölçeğini doldurmuşlar ve dindarlık seviyelerini belirtmişlerdir. 

Bulgular 

Özerk benlik kurgusu puanları medyandan ayrılarak, katılımcılar yüksek ve düşük özerklik olarak iki 

gruba ayrılmışlardır. Sonrasında özeklik grubu ile rastgelelik manipülasyonu arasındaki ilişki ANOVA 

kullanılarak incelenmiştir. Dindarlık kontrol değişkeni olarak analize dahil edilmiştir. Dindarlığın etkisi 

anlamlı (F1,94 = 53.97, p < .001, ηp
2 = .365), özerkliğin etkisi ise marjinal düzeyde anlamlı (F1,94 = 3.61, p 

= .060, ηp
2 = .037) bulunmuştur. Rastgelelik manipülasyonun etkisi anlamlılığa ulaşmamıştır (F1,94 = 

2.06, p = .155, ηp
2 = .021). Dindarlık kontrol edildikten sonra, özerklik ve rastgelelik manipülasyonunun 

ortak etkisi kaderci belirlenimcilik için anlamlı bulunmamıştır (F1,94 = .45, p = .503, ηp
2 = .005).   

Sonrasında, ilişkisel benlik kurgusu puanları medyandan ayrılarak, katılımcılar yüksek ve düşük 

ilişkisellik olarak iki gruba ayrılmışlardır. Dindarlık kontrol değişkeni olarak ele alınarak, ilişkisellik ve 

rastgelelik manipülasyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Dindarlığın (F1,94 = 47.46, p < .001, ηp
2 = .336) 

etkisi anlamlı bulunurken, ilişkiselliğin (F1,94 = .10, p = .754, ηp
2 = .001) ve rastgelelik manipülasyonunun 

(F1,94 = 1.23, p = .270, ηp
2 = .013) etkisi anlamlı bulunmamıştır. 
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Dindarlık kontrol edildikten sonra, ilişkisellik ve rastgelelik manipülasyonunun kaderci 

belirlenimcilik üzerindeki ortak etkisi marjinal düzeyde anlamlı bulunmamıştır (F1,94 = 3.86, p = .052, ηp
2 

= .039). İlişkisellik yüksek olduğunda, rastgelelik kaderci belirlenimciliği değiştirmezken (F1,44 = .46, p = 

.503, ηp
2 = .001); ilişkisellik düşük olduğunda kaderci belirlenimciliğin arttığı bulunmuştur (Ort. = 3.63, S 

= 1.21 ve Ort. = 3.02, S = 1.46, F1,48 = 7.93, p = .007, ηp
2 = .142). 

Son aşamada, ilişkisellik puanları özerklik puanlarından çıkarılmış, elde edilen değerler ise 

medyandan ayrılarak yüksek (ilişkisellikten ziyade özerkliğe daha yakın) veya düşük (özerklikten ziyade 

ilişkiselliğe daha yakın) gruplara ayrılmıştır. Dindarlık kontrol değişkeni olarak ele alınarak, benlik 

kurgusu grubu ile rastgelelik manipülasyonu arasındaki ilişki ANOVA ile incelenmiştir. Dindarlığın (F(1, 

94) = 49.55, p < .001, ηp
2 = .348)  etkisi anlamlı iken; özerklik ile ilişkisellik farkı (F1,94 = .21, p = .650, 

ηp
2 = .002), rastgelelik manipülasyonu (F1,94 = 1.20, p = .277, ηp

2 = .013), ve bu iki değişkenin etkileşimi 

(F1,94 = 2.84, p = .095, ηp
2 = .030) anlamsız bulunmuştur. 

Bulgular, Türkiye örnekleminde, rastgelelik belirginliğinin ilişkiselliği düşük bireyler için kaderci 

belirlenimciliği arttırdığını göstermektedir. Buna göre ilişkiselliği düşük olan, dolayısıyla dışsal kontrol 

odaklarına mesafeli olan bireyler, rastgelelik belirginliği sonrası ilişkiselliğe uygun telafi edici kontrol 

kaynaklarına olan inançlarını arttırmışlardır.  

Çalışma 2 

Yöntem 

Katılımcılar 

Katılımcılara Amazon Mechanical Turk üzerinden ulaşılmıştır. Bu katılımcı havuzunda yer alanlardan 

yalnızca Amerikalı olanlar ve daha önce katıldıkları çalışmalarda en az %90 kabul oranına ulaşmış olanlar 

çalışmaya dahil edilmiştir. Örneklem 111 kişiden oluşmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Benlik Kurgusu. Singelis’in (1994) benlik kurgusu ölçeği kullanılmıştır. Singelis (1994), özerk ve 

ilişkisel benlik kurgusu alt ölçekleri için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısını .70 olarak bildirmiştir. 

Katsayılar bu çalışmada, özerklik için .74, ilişkisellik için ise .77 olarak bulunmuştur. 

Rastgelelik Manipülasyonu. Rastgelelik hissini hazırlamak için, ilk çalışmada Türkçesi kullanılan 

cümle düzeltme görevinin orijinal İngilizce hali (Kay ve ark., 2010) kullanılmıştır. İlk çalışmada 

kullanılana göre tek fark, İngilizce veri toplama aracında 4 değil 5 kelime verilmesi ve bu 5 kelimeden 

4’ü ile anlamlı bir cümle kurulmasının istenmesidir. 
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Kaderci Belirlenimcilik. Kaderci belirlenimcilik, Paulhus ve Carey’nin (2011) hazırladığı Özgür İrade 

ve Belirlenimcilik Ölçeği’nin kaderci belirlenimcilik alt ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Bu çalışmada 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .86 olarak bulunmuştur.  

Dindarlık. Katılımcılara tek maddeli bir ölçek ile kendilerini ne kadar dindar olarak tanımladıkları (1 

= hiç dindar değilim, 7 = fazlasıyla dindarım) sorulmuştur. 

İşlem 

Her katılımcıya katılımları karşılığı 0.30$ ödenmiştir. Qualtrics veri toplama hizmeti ile hazırlanmış 

olan çalışmaya katılımcılar internet üzerinden katılmışlardır. Para karşılığı katılımın sağlandığı 

çalışmalarda katılımcıların dikkatlerini gerçekten vermesini sağlamak önemli olduğundan (Oppenheimer, 

Meyvis ve Davidenko, 2009), iki dikkat kontrolü sorusu (Park, Banchefsky ve Reynolds, 2015) ölçeklerin 

içine yerleştirilmiştir. Bu maddeler (“Anketlerde insanların soruları gerçekten okuması önemlidir, lütfen 

bu soru için biraz katılıyorum seçeneğini işaretleyiniz” ve “Bazen araştırma soruları sıkıcı olabilir, lütfen 

bu soru için kesinlikle katılmıyorum seçeneğini işaretleyiniz”) kullanılan ölçeklerin içine yerleştirilmiştir. 

Çalışmayı toplamda 166 kişi tamamlamıştır. Ancak bunlardan 49’u dikkat kontrolü maddelerinde verilen 

yönergeye uymamış, dolayısıyla katılımları karşılığında bir ücret ödenmemiş ve yanıtları analizlere dahil 

edilmemiştir. Ayrıca, 6 katılımcı en az bir bağımlı değişken için uçdeğere sahip olduğundan analizden 

çıkarılmıştır. Örneklemin son hali 111 kişiden oluşmuştur. Katılımcılar öncelikle benlik kurgusu ölçeğini 

doldurmuş; sonra rastgelelik manipülasyonu sırasında iki koşula ayrılarak rastgelelik veya olumsuzluk ile 

hazırlanmış; en son aşamada ise kaderci belirlenimcilik ölçeğini doldurmuşlar ve dindarlık seviyelerini 

belirtmişlerdir. 

Bulgular 

İlk çalışmaya benzer şekilde, özerk benlik kurgusu puanları medyandan ayrılarak, katılımcılar yüksek 

ve düşük özerklik olarak iki gruba ayrılmışlardır. Sonrasında özeklik grubu ile rastgelelik manipülasyonu 

arasındaki ilişki ANOVA kullanılarak incelenmiştir. Dindarlık kontrol değişkeni olarak analize dahil 

edilmiştir. Dindarlığın etkisi anlamlı (F1,106 = 12.04, p = .001, ηp
2 = .102), özerkliğin (F1,106 = .91, p = 

.343, ηp
2 = .008) ve rastgelelik manipülasyonunun (F1,106 = .00, p = .960, ηp

2 = .000) etkileri ise anlamsız 

bulunmuştur. Dindarlık kontrol edildikten sonra, özerklik ve rastgelelik manipülasyonunun ortak etkisi 

kaderci belirlenimcilik için marjinal düzeyde anlamlı bulunmuştur (F1,106 = 3.12, p = .080, ηp
2 = .029).  

Sonrasında, ilişkisel benlik kurgusu puanları medyandan ayrılarak, katılımcılar yüksek ve düşük 

ilişkisellik olarak iki gruba ayrılmışlardır. Dindarlık eş değişken olarak ele alınarak, ilişkisellik ve 

rastgelelik manipülasyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Dindarlığın (F1,106 = 9.00, p = .003, ηp
2 = .078) 
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ve ilişkiselliğin (F1,106 = 7.68, p = .007, ηp
2 = .068) etkisi anlamlı iken, rastgelelik manipülasyonunun 

(F1,106 = .12, p = .726, ηp
2 = .001) etkileri ise anlamsız bulunmuştur. Dindarlık kontrol edildikten sonra, 

ilişkisellik ve rastgelelik manipülasyonunun ortak etkisi kaderci belirlenimcilik için marjinal düzeyde  

anlamlı bulunmuştur (F1,106 = 3.71, p = .057, ηp
2 = .034).  

Hem özerk hem de ilişkisel benliğin rastgelelik manipülasyonu ile ortak etkisi sınırda anlamlı 

bulunmuştur. Söz konusu ilişkinin daha belirginleşebilmesi için, özerlikten ilişkisellikten farkı ile 

rastgelelik manipülasyonunun etkileşimi incelenmiştir. Dindarlığın (F1,106 = 12.84, p = .001, ηp
2 = .108) 

ve özerklik ile ilişkisellik farkının (F1,106 = 4.51, p = .036, ηp
2 = .041) etkisi anlamlı iken, rastgeleliğin 

etkisi anlamlı bulunmamıştır (F1,106 = .11, p = .737, ηp
2 = .001). Dindarlığın etkisi kontrol edildikten 

sonra, özerklik ile ilişkiselliğin farkı ve rastgeleliğin ortak etkisi anlamlı bulunmuştur (F(1, 106) = 6.14, p 

= .015, ηp
2 = .055). Özerkliğin ilişkisellikten farkı düşükken (katılımcı daha az özerk iken), rastgelelik 

manipülasyonun etkisi anlamsızdır (F1,53 = 1.60, p = .211, ηp
2 = .029). Ancak bu fark yüksekken 

(katılımcı ilişkiselden ziyade daha fazla özerk iken), rastgelelik kaderci belirlenimciliği azaltmıştır (Ort. = 

2.74, S = 1.19 ve Ort. = 3.36, S = 1.18, F1,52 = 4.14, p = .047, ηp
2 = .074). 

Bu bulgular ışığında, Amerikan örnekleminde, rastgelelik belirginliğinin özerk bireylerin kaderci 

belirlenimciliğe olan inancını azalttığı görülmektedir. Buna göre, rastgelelik hissi belirginken, özerk 

özneler ilişkiselliğe daha uygun olan telafi edici kontrol kaynaklarıyla aralarına daha da fazla mesafe 

koyarak, özneliklerini koruma motivasyonu sergilediğine işaret etmektedirler. 

Tartışma 

Bu çalışma kapsamında iki farklı deneyde rastgelelik örtük biçimde manipüle edilmiş, Türkiyeli ve 

Amerikalı örneklemlerde bu manipülasyonun kontrol sahibi bir tanrıya olan inancı nasıl etkilediği 

incelenmiştir. Türkiyeli örneklemde yapılan çalışmada, rastgelelik belirginliği sonucunda, ilişkiselliği 

düşük, yani nispeten özerkliğe ve bireysel kontrolü önemsemeye daha yatkın kişilerin kaderci 

belirlenimciliğe olan inancının arttığı görülmüştür. Ancak aynı çalışma Amerikalı örneklemde 

tekrarlandığında, bunun tam tersi bir sonuç bulunmuştur: Buna göre, daha özerk kişilerin rastgelelik 

belirginliği sonucu kaderci belirlenimciliğe olan inançlarının azaldığı tespit edilmiştir. 

Her ne kadar bu çalışma, bulgulardaki farklılaşmanın nedenlerini doğrudan açıklayamasa da, olası 

bazı sebepler dikkate alınmalıdır: Birincisi, Türkiye’de, Amerika Birleşik Devletleri’ne kıyasla daha 

toplulukçu bir kültür hakimdir (Hofstede, 2001). Bu tarz bir kültürel bağlamda doğup büyümüş olan 

kişiler, he ne kadar kendilerini özerk olarak tanımlasalar da, toplulukçu değerlere ve dışsal kontrol 

odaklarına aşina oldukları varsayılabilir. Buradan hareketle, Türkiyeli özerk özneler rastgelelik 

belirginliğine maruz kaldıklarında, baskın olan kültürel yönelime kayarak dışsal kontrol odaklarına 
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sığınmayı daha kolay buluyor olabilirlerdir. Amerikalılar içinse baskın olan pratik özerkliğe sahip çıkmak 

olduğundan, rastgelelik hissinden özerklikte ısrar ederek kurtuluyor olmaları muhtemeldir.  

İkinci olarak, rastgelelik manipülasyonunun etkisi iki kültürde eşit büyüklükte gerçekleşmemiş 

olabilirdir. Zira, iki ülke “belirsizlikten kaçınma” boyutunda da birbirinden farklılaşmakta, Amerikalılar 

Türkiyelilere göre belirsizliğe toleransı daha yüksektir (Hofstede, 2001). Bu durumda, bir kültürel 

bağlamda zayıf olan özelliklerin manipüle edilmesi daha kolay olduğundan (Cross ve ark., 2011; Gardner, 

Gabriel ve Lee, 1999), günlük hayatta rastgeleliğin genel olarak farklı seviyelerde algılanması, rastgelelik 

ile ilgili manipülasyonun iki kültürde eşit derecede çalışmamasına sebep olabilirdir. Diğer bir deyişle, bir 

kültürde halihazırda rastgelelik algısı diğerine göre yüksekken, rastgeleliği arttırması planlanan bir 

manipülasyon iki kültürde bu algıyı eşit seviyede arttırmıyor olabileceği düşünülmektedir. 

Ancak öne sürülen iki açıklamanın da sadece olası bazı açıklamalar olduğuna ve bunların ilerideki 

çalışmalarda veriyle sınanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Gelecek çalışmalarda söz konusu kültürel 

farkın tekrarlanıp tekrarlanmadığı araştırılmalıdır.  Farklı rastgelelik manipülasyonu teknikleri (örn., 

Vohs, Redden ve Rahinel, 2011) ve hükümete olan inanç gibi farklı bazı dış kontrol odaklarını (bkz., Kay 

ve ark., 2009) inceleyerek, TEKM’nin öngördüğü etkinin kültürel yönelimlere göre nasıl ve neden 

değiştiği daha derinlemesine tartışılmalıdır. 

Yazar Notu 

Bu çalışma, Sinan Alper’in Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne sunmuş olduğu doktora tezinin bir 

parçası olarak yürütülmüştür. 

Kaynakça 

Alper, S. ve Sümer, N. (2017). Özgür İrade ve Belirlenimcilik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması ve psikometrik 
özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 20, 26-35. 

Cross, S. E., Hardin, E. E. ve Gercek-Swing, B. (2011). The what, how, why, and where of self-construal. 
Personality and Social Psychology Review, 15, 142-179. doi:10.1177/1088868310373752 

Gardner, W. L., Gabriel, S. ve Lee, A. Y. (1999). “I” value freedom, but “we” value relationships: Self-construal 
priming mirrors cultural differences in judgment. Psychological Science, 10, 321-326. doi:10.1111/1467-
9280.00162 

Heine, S. J., Proulx, T. ve Vohs, K. D. (2006). The meaning maintenance model: On the coherence of social 
motivations. Personality and Social Psychology Review, 10(2), 88-110. doi:10.1207/s15327957pspr1002_1 

Hennes, E. P., Nam, H., Stern, C. ve Jost, J. T. (2012). Not all ideologies are created equal: Epistemic, existential, 
and relational needs predict system-justifying attitudes. Social Cognition, 30(6), 669-688. 
doi:10.1521/soco.2012.30.6.669 

Hofstede, G. H. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across 
nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Kay, A. C., Gaucher, D., McGregor, I. ve Nash, K. (2010). Religious belief as compensatory control. Personality and 
Social Psychology Review, 14(1), 37-48. doi: 10.1177/1088868309353750 



S. Alper ve N. Sümer / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 231 

Kay, A. C., Gaucher, D., Napier, J. L., Callan, M. J. ve Laurin, K. (2008). God and the government: Testing a 
compensatory control mechanism for the support of external systems. Journal of Personality and Social 
Psychology, 95(1), 18-35. doi: 10.1037/0022-3514.95.1.18 

Kay, A. C., Moscovitch, D. A. ve Laurin, K. (2010). Randomness, attributions of arousal, and belief in God. 
Psychological Science, 21(2), 216-218. doi:10.1177/0956797609357750 

Kay, A. C., Moscovitch, D. A. ve Laurin, K. (2010). Randomness, attributions of arousal, and belief in God. 
Psychological Science, 21(2), 216-218. doi:10.1177/0956797609357750 

Kay, A. C., Shepherd, S., Blatz, C. W., Chua, S. N. ve Galinsky, A. D. (2010). For God (or) country: The hydraulic 
relation between government instability and belief in religious sources of control. Journal of Personality and 
Social Psychology, 99(5), 725-739. doi: 10.1037/a0021140 

Kay, A. C., Whitson, J. A., Gaucher, D. ve Galinsky, A. D. (2009). Compensatory control: Achieving order through 
the mind, our institutions and the heavens. Current Directions in Psychological Science, 18(5), 264-268. doi: 
10.1111/j.1467-8721.2009.01649.x 

Markus, H. R. ve Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. 
Psychological Review, 98(2), 224-253. doi:10.1037/0033-295X.98.2.224 

Oppenheimer, D. M., Meyvis, T. ve Davidenko, N. (2009). Instructional manipulation checks:Detecting satisficing to 
increase statistical power. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 867-872. 
doi:10.1016/j.jesp.2009.03.009 

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects 
on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257-301. doi:10.1037/a0018301 

Paulhus, D. L. ve Carey, J. M. (2011). The FAD-Plus: Measuring lay beliefs regarding free will and related 
constructs. Journal of Personality Assessment, 93, 96-104. doi:10.1080/00223891.2010.528483 

Singelis, T. M. (1994). The measurement of independent and interdependent self-construals. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 20(5), 580-591. doi:10.1177/0146167294205014 

Tullett, A. M., Kay, A. C. ve Inzlicht, M. (2015). Randomness increases self-reported anxiety and neurophysiological 
correlates of performance monitoring. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 10(5), 628-635. 
doi:10.1093/scan/nsu097 

Wasti, A., ve Erdil, S. E. (2007). Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: Benlik kurgusu (Self-Construal 
Scale; SCS) ve INDCOL ölçeklerinin Türkçe geçerlemesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7, 39-66. 

Vohs, K. D., Redden, J. P. ve Rahinel, R. (2013). Physical order produces healthy choices, generosity, and 
conventionality, whereas disorder produces creativity. Psychological Science, 24(9), 1860-1867. 
doi:10.1177/0956797613480186 



I. Sosyal Psikoloji Kongresi 

Sosyal Mesafenin Örtük Ölçümü: 
Diyalojik Benlik Kuramı Açısından Dil Biçimini Eşleştirme 

Özgen Yalçına* 
aConnecticut Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 

Öz 

Dil Biçimini Eşleştirme (Language Style Matching) (DBE), iki farklı metindeki yapısal sözcüklerin (zamirler, 
tanımlıklar, vb.) her iki metindeki kullanımlarının benzerliği olarak tanımlanmaktadır. Karşılıklı bir diyalogdaki iki 
bireyin bilinçdışı sözel koordinasyonuna işaret eder ve araştırmacıların bağlamdan bağımsız olarak, iki farklı dil 
kullanıcısı arasındaki psikolojik eşleşmeyi değerlendirmesine olanak verir. Öte yandan, Diyalojik Benlik Kuramına 
(Dialogical Self Theory) (DBK) göre bireyler, içsel bir diyalogda farklı pozisyonlar (BEN pozisyonları) hayal 
edebilirler ve BEN, bir pozisyondan diğerine kayarak içsel bir diyalog gerçekleştirebilir. Bu çalışmada DBE, 
DBK’nin kişideki farklı ben pozisyonları varsayımı doğrultusunda kullanılmış ve DBE’nin, belirli tutum nesnelerine 
ilişkin sosyal mesafenin belirlenmesinde kullanılabilecek alternatif bir ölçüm sağlayıp sağlamadığı sınanmıştır. Bu 
yeni ölçüm sayesinde sosyal mesafenin, önceki ölçümlerden farklı olarak örtük bir biçimde elde edilebileceği 
düşünülmüştür. Böylece, sosyal mesafenin, kendini bildirim ölçümlerinde karşılaşılan sosyal beğenirlik, kendini 
sunum kaygıları ve bilinçli farkındalığın ötesindeki psikolojik özelliklere ulaşamama gibi temel sınırlılıklarından 
kurtulmuş bir ölçümünü sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Amazon Mechanical Turk kullanılarak, 81 ABD’li 
yetişkin katılımcıya ulaşılmıştır. DBE, genellikle iki farklı metin ya da iki farklı kişinin diyalogu arasındaki dilsel 
eşleşmeyi değerlendirmek üzere kullanılsa da bu çalışmada, katılımcılardan iki farklı gruptan iki birey arasında geçen 
bir diyalog yazmaları istenerek (ruhsal bozukluğu olan biriyle “sağlıklı” biri arasında) katılımcıların kurguladığı iki 
farklı hayali bireyin biçimsel eşleşme düzeyleriyle hesaplanmıştır. Ayrıca, katılımcılara Sosyal Mesafe Ölçeği 
uygulanmış, katılımcıların, bu ölçekten elde edilen ruhsal bozukluklara ilişkin sosyal mesafe puanları ile yazdıkları 
diyaloglardaki hayali BEN’leri biçimsel eşleştirme düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Sonuçta yalnızca 
ruhsal bozukluk deneyimi olan bireylerde DBE ile sosyal mesafe arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkiye 
rastlanmıştır. 
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Sosyal Mesafenin Örtük Ölçümü: Diyalojik Benlik Kuramı Açısından Dil Biçimini Eşleştirme 

Bireylerin, diğer bireylerin dil biçimlerine ilişkin algıları, onlara yakınlıklarının bir göstergesi olabilir 

mi? Diyalojik benlik kuramına göre bireyin benliği farklı Ben-pozisyonlarından meydana gelir ve bu 

farklı Ben-pozisyonları birbirleriyle etkileşim halindedir. Eğer farklı bireylere ilişkin Ben-pozisyonları 

varsa, bunların kullandıkları dillerin biçimsel farklılıklar göstereceği ön kabulüyle bu araştırmada 

katılımcıların ruhsal bozukluğu olan birine ilişkin Ben-pozisyonlarının kullandığı dil biçiminin, “normal” 

birine ilişkin Ben-pozisyonlarınkinden farklılaşacağı denencesi sınanmıştır. 

Dil Biçimini Eşleştirme 

Dil biçimi, yazarın ya da konuşmacının ne yazdığına ya da söylediğine işaret eden içerikten (örn., 

nesneler, sıfatlar, zarflar) farklı olarak bu içeriğin aktarılma biçimine (örn., zamirler, tanımlıklar) işaret 

eder. Yazarın bir yazıyı nasıl yazdığıdır ya da konuşmacının bir konuşmada kullanmayı seçtiği yapısal 

sözcüklerdir. Araştırmalar dil biçimlerinin, yani kullanılan zamirlerin ve diğer yapısal sözcüklerin stres, 

depresyon, cinsiyet ve cinsel yönelim, yaşlılık, dürüstlük, sosyal statü, liderlik, psikolojik ve fiziksel 

sağlık ve kişilik gibi birçok farklı değişkene bağlı olarak değişebildiğini göstermiştir (bkz. Ireland ve 

Pennebaker, 2010).  

Dil biçimi üzerine çalışan araştırmacılar, dilin bulaşıcı olabildiğini göstermişlerdir. İnsanların 

diğerleriyle senkronize olma yönündeki eğilimi dil için de geçerlidir. Diğerlerinin dilini bilinçli olmayan 

bir biçimde taklit edebilirler. Örneğin, güçlü bir yazarı okuyan yazarların kendi eserlerinde bu güçlü 

yazarların etkisi gözlenebilir. Bazı araştırmacılar bunu kriptomnezi (cryptomnesia) (Taylor, 1965) ya da 

kasıtlı olmayan intihal (Brown ve Murphy, 1989) olarak tanımlamışlardır. Bu türden bir benzeştirme 

içerikle ilgili olabileceği gibi, biçimle de ilgili olabilir.  

Son yıllarda geliştirilen bir aracın, günlük yaşam ilişkilerindeki senkronizasyonu ölçtüğü öne 

sürülmektedir (Gonzales, Hancock ve Pennebaker, 2010). Dil Biçimini Eşleştirme (DBE) adı verilen bu 

araç, iki kişi arasındaki diyalogda bu bireylerin birbirlerinin yazı ya da konuşma stillerinin ne düzeyde 

eşleştiğini örtük bir biçimde ölçmektedir ve bireyin konuşmalarında ya da yazışmalarındaki dokuz yapısal 

sözcükle ilgilenmektedir. Bunlar, zarflar (örn., very, well), tanımlıklar (örn., a, the), yardımcı fiiller (örn., 

am, have), bağlaçlar (örn., therefore, but), belirsizlik zamirleri (örn., this, it), olumsuzlamalar (örn., no, 

not), kişi zamirleri (örn., I, you, we), edatlar (örn., in, around) ve nicelik sözcükleridir (örn., many, few) 

(Pennebaker, Booth ve Francis, 2007). Yapısal sözcükler, cümlenin bağlamından koparıldıklarında çok 

anlamlı olmayan sözcüklerdir. Bu özellikleri nedeniyle hızlı ve bilinçli olmayan bir biçimde tercih 

edildikleri varsayılmaktadır (Ireland , Slatcher, Eastwick, Scissors, Finkel ve Pennebaker, 2011). Dil 

Biçimini Eşleştirme, içeriğe değil yapısal sözcüklere odaklandığından bireylerin konuştukları konudan 
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bağımsız olarak eşleşme düzeylerini ölçmeye olanak sağlar (Ireland ve ark., 2011). Böylece, bilinçdışı 

sözel koordinasyon örtük bir biçimde ölçülmüş olur (Gonzales ve ark., 2010).  

Dil bicimi eşleşmelerine ilişkin çalışmalar, dil biçimleri daha fazla eşleşen bireylerin birbirlerine daha 

yakın olduklarına işaret etmektedir. Örneğin, dil biçimleri eşleşen bireylerin birbirlerini daha çekici 

buldukları ve daha büyük olasılıkla ikili ilişkilerini devam ettirdikleri (Ireland ve ark., 2011), 

pazarlıklarda daha fazla olumlu etkileşim sağladıkları (Ireland ve Henderson, 2014) gösterilmiştir. Bu 

bulgular, dil biçimlerindeki benzerliklerin ya da farklılaşmaların, farklı gruplardan bireylere yönelik 

sosyal mesafenin bir göstergesi olarak kullanılabileceğini akla getirmektedir. 

Diyalojik Benlik Kuramı 

Diyalojik benlik, içsel bir diyalogdaki katılımcıların farklı pozisyonlarını hayal edebilme yeteneğidir 

(Hermans, Rijks ve Kempen, 1993). Diyalojik benlik kuramına göre benlik, çevredeki önemli diğerlerine 

doğru yayılmış bir haldedir. Bunlar, Ben-pozisyonları olarak benliğe yerleşik durumdadırlar. Ben-

pozisyonları çok sayıdadır, birbirlerinden bağımsız ve dinamiktirler. Bunlar arasında diyalojik 

(söyleşimsel) ya da monolojik ilişkiler ortaya çıkabilir (Hermans, 2012).  

Hermans ve arkadaşları (1993), diyalojik benliğin nasıl işlediğini şöyle açıklamaktadır: Bir özne 

olarak Ben, farklı Ben-pozisyonları boyunca hareket eder ve her bir pozisyonun sesi olur. Bu farklı sesler 

birbirinden farklı bakış açılarını temsil eder. O an için hangi Ben-pozisyonunun etkin olduğu, hangisinin 

edilgen olduğu sistem içindeki önemlerine göre belirlenir. Örneğin, özerkliğimi vurgulamak istediğim için 

Ben, ebeveynlerime şiddetli bir biçimde itiraz edebilirim. Öte yandan, bu itirazın hemen ardından onların 

bakım verme gerekçelerini anımsayarak suçluluk hissedebilirim (Ben-pozisyonları: Bağımsız biri olarak 

Ben’e karşı sevilen çocuk olarak Ben). Değişen koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak sürekli bir 

pozisyon alma ve yeniden pozisyon alma söz konusudur. Her ses kendi özel bakış açısını ifade eder ve her 

birinin anlatacağı kendi hikâyesi vardır. Bu sesler diğerleriyle kurulan iletişimler boyunca inşa edilir. 

Çeşitli sesler kendi gerçeklerine ilişkin görüşlerini ifade ederken, bir yandan da hep birlikte, anlatılarıyla 

benliği oluştururlar.  

Ben, yalnızca içsel pozisyonları (örn., çalışan bir anne olarak Ben, kendini adamış bir profesyonel 

olarak Ben, bir klasik müzik aşığı olarak Ben) içermez, aynı zamanda dışsal pozisyonları da (çocuklarım 

olarak Ben, güvenilir iş arkadaşım olarak Ben, inatçı düşmanım olarak Ben) içerir (Hermans, 2012). Hatta 

bir nesne ya da hayvan dahi olabilir.  

Ben, hiçbir zaman yalnız değildir. Her zaman gerçek, hayali ya da anımsanan bir diğeriyle birliktedir 

(Hermans, 2012). Ben-pozisyonları sürekli bir diyalog halindedirler ve bu pozisyonlar çatışabildikleri gibi 

uyum içinde de olabilirler. Bu doğrultuda bireyin algıladığı sosyal mesafesi yüksek bir gruba ilişkin Ben 
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pozisyonlarının diğer gruplardan, örneğin içgrubundan bireylere ilişkin Ben-pozisyonlarıyla çatışma 

halinde olduğu söylenebilir. Bunu en basit haliyle yazıya ya da konuşmaya döktüğünde her iki Ben 

pozisyonundan sesler için farklı biçimler kullanarak göstermesi beklenir. Bu çalışmada gösterilmeye 

çalışılan da farklı Ben-pozisyonları arasındaki bu türden farklılıklardır. Bu doğrultuda, bu çalışmada 

Diyalojik Benlik Kuramı’nın farklı Ben-pozisyonları varsayımından yola çıkılarak ruhsal bozukluğu 

olan-Ben’le ruhsal bozukluğu olmayan-Ben arasındaki içsel diyaloglar görgül olarak değerlendirilmiştir. 

Farklı Ben-pozisyonları arasındaki uyumun (iki farklı Ben’in dil biçimlerinin eşleşme düzeylerinin) bu 

Ben-pozisyonlarından birini temsil eden gruba ilişkin sosyal mesafeyle (ruhsal bozukluğu olanlara sosyal 

mesafe) ilişkili olup olmadığı sınanmıştır. 

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmada 81 ABD’li yetişkine ulaşılmıştır. Katılımcıların yaşları 18 ile 69 arasında değişmektedir 

(Ort. = 35.7, S = 12.4). Katılımcıların 39’u (%48.1) yaşamının bir döneminde orta ile şiddetli arasında 

değişen düzeylerde ruhsal bozuklukla mücadele ettiğini bildirirken, 42’si (%51.9) herhangi bir bozukluk 

bildirmemiştir. Katılımcıların 27’si (%33.3) erkek, 54’u (%66.7) kadındır. 

Veri Toplama Araçları 

Sosyal mesafeyi ölçmek için Sosyal Mesafe Ölçeği (Link, Cullen, Frank ve Wozniak, 1987) 

kullanılmıştır. Dil biçimini eşleştirme düzeylerini ölçmek için Ireland ve arkadaşlarının (2010) ölçüm 

tekniği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların araştırmayla ilgili bazı demografik bilgileri toplanmıştır.  

Sosyal Mesafe Ölçeği. Ruhsal bozukluklara sosyal mesafeyi ölçmek için Sosyal Mesafe Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek yedi maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar 4’lü bir ölçek üzerinden kendilerine 

sunulan ifadelere (örn., Ruhsal bozukluğu olan birinin komşunuz olması hakkında ne düşünürsünüz?; 

Ruhsal bozukluğu olan birinin birkaç saatliğine çocuğunuza bebek bakıcılığı yapması hakkında ne 

düşünürsünüz?) ilişkin isteklilik düzeylerini belirtmektedir (1-kesinlikle isterim, 2-belki isteyebilirim, 3-

belki istemeyebilirim, 4-kesinlikle istemem). Ölçekten alınan puanlar arttıkça kişinin ruhsal bozukluklara 

ilişkin mesafeli olma isteği de artmaktadır. İç tutarlığı kabul edilebilir düzeyde (Cronbach alfa katsayısı 

.75) ve geçerliği sınanmış olan ölçek (Link ve ark., 1987; Penn, Guynan, Daily, Spaulding, Garbin ve 

Sullivan, 1994), ruhsal bozukluklara ilişkin ayrımcılığın davranışsal ölçümü olarak etiketleme 

çalışmalarında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır (Penn ve ark., 1994; Holmes, Corrigan, Williams, 

Canar ve Kubiak, 1999).  
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Dil Biçimini Eşleştirme. Genel bir dil biçimi eşleştirme puanı için önceki çalışmalarda (Gonzales ve 

ark., 2010; Ireland ve ark., 2010) kullanılan Dil Biçimini Eşleştirme (DBE) ölçüm tekniği kullanılmıştır. 

DBE, yapısal sözcüklerin (zamirler, tanımlıklar, vb.) senkronize kullanımı olarak tanımlanmaktadır 

(Ireland ve Pennebaker, 2010).  

DBE’yi hesaplamak için öncelikle diyalogu gerçekleştiren iki bireyin söyledikleri ya da yazdıkları 

birer metin olarak alınır. Bu metinler, bir metin analizi programı olan LIWC (Linguistic Inquiry and Word 

Count) aracılığıyla analiz edilir. Program, metinde kullanılan dil kategorilerinin kullanım yüzdelerini 

hesaplar. Bu yüzdeler kullanılarak DBE için kullanılan her dokuz kategori için DBE puanları aşağıdaki 

formüle göre hesaplanır: 

                        DBEedat = 1 – [(│edat
1 

– edat 2│)/( edat 1 + edat 2 + 0.0001)]  

Bu formülde edat
1
, birinci kişi tarafından kullanılan edatların yüzdesine işaret ederken, edat

2
, ikinci 

kişinin kullandığı edatların yüzdesine işaret eder. Paydadaki 0.0001 boş kümelerden kaçınmak için 

eklenmiştir. Dokuz kategoriden elde edilen DBE puanlarının ortalaması alınarak, 0 ile 1 arasında değişen 

genel bir DBE puanı elde edilir. DBE puanı arttıkça iki konuşmacı arasındaki dil biçimi benzerliğinin 

arttığı varsayılır. Böylece, ikişer kişi içeren her diyalog için birer DBE puanı elde edilmiş olur (Ireland ve 

ark., 2011).  

Ancak, önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada iki farklı birey arasındaki diyaloglar yerine 

tek bir bireyin yazdığı hayali iki birey (ruhsal bozukluğu olan bir birey ile ruhsal bozukluğu olmayan bir 

birey) arasındaki diyaloglar kullanılmıştır. 

Bu çalışmada katılımcılardan ruhsal bozukluğu olan biriyle (A) “normal” biri (B) arasında gecen bir 

diyalog yazmaları istenmiş, her bir karakter için farklı Ben’lerini konuşturdukları varsayılmıştır. Bu iki 

farklı Ben’in kullandıkları dil biçimini bilinçli olmayan bir biçimde benzeştirecekleri ya da 

farklılaştıracakları düşünülerek, her bir karakter için yazdıkları konuşma metinleri düz birer metin olarak 

alınmış ve her iki metindeki dil biçimleri karşılaştırılmıştır. Bunun için her bir metinde geçen yapısal 

sözcük kullanımları karşılaştırılmıştır. Bu şekilde DBE (Dil Biçimini Eşleştirme) puanları elde edilmiştir.  

Demografik Bilgi Formu. Yukarıdaki iki ölçüm aracına ek olarak katılımcıların yaş ve cinsiyetlerini 

belirtmeleri istenen sorular sorulmuştur. Ayrıca, daha önce ruhsal bir rahatsızlık deneyimleri olup 

olmadığı sorulmuştur: “Şu anda ya da şimdiye kadar yaşamınızda en azından bir kaç hafta devam eden ve 

günlük yaşamınızda aksaklıklara yol açan, orta düzeyli ya da şiddetli ruhsal ya da duygusal sıkıntılar 

(örn., alkol ya da uyuşturucu sorunları, depresyon, anksiyete, yeme bozukluğu, vb.) yaşadınız mı?” 
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İşlem 

Araştırmada kullanılan ölçüm araçları Qualtrics programına (ölçme araçlarını çevrimiçi katılımcılara 

ulaştırmaya olanak veren bir bilgisayar yazılımı) yüklenmiştir. Daha sonra katılımcılara Amazon 

Mechanical Turk (ağ üzerinden katılımcılara ulaşma programı) aracılığıyla ulaşılmıştır. Katılımcılardan 

dördü yazdıkları diyaloglarda DBE için yeterli sözcük sayısının (Bir diyalogdaki her bir konuşmacının en  

az 50 sözcük kullanması gerekmektedir) altında kaldıkları için analiz dışında bırakılmıştır. 

Bulgular 

Öncelikle, araştırma kapsamında elde edilen Dil Biçimini Eşleştirme puanlarının daha önceki 

çalışmalarda elde edilen ortalama DBE puanı olarak hesaplanmış .84’ten ne kadar farklılaştığını 

belirlemek amacıyla örneklemden elde edilen ortalama DBE puanı ve sözü edilen ortalama değer 

karşılaştırılmıştır. Bu amaçla Tek Örneklem t-testi uygulanmıştır. Sonuçlar, örneklemden elde edilen DBE 

puanları ortalamasının (Ort. = .788, S = .07), genel DBE puanı ortalaması olarak kabul edilen .84’ten 

anlamlı biçimde daha düşük olduğunu göstermiştir; t (80) = -6.573, p < .001, %95 CI: -.07 - -.04.  

İkinci olarak, katılımcıların DBE puanları ile ruhsal bozukluklara ilişkin mesafe algıları arasındaki 

ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı hesaplanması yoluyla değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, anılan 

iki değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir (r = -.168, p = .135). 

Tablo 1. Dil Biçimi Eşleştirme Puanları ve Ruhsal Bozukluk Yaşantıları Araındaki İlişki 

Değişkenler 1 2 

1. Dil Biçimini Eşleme - .145 

2. Mesafe Algısı -.585* - 
Not. *p < .001. Koyu renkle belirtilen alan ruhsal bozukluk deneyimleyen grup için açık renkli 
alan ise ruhsal bozukluk deneyimlemiş grup için korelasyon değerlerini vermektedir. 

Bireylerin daha önce ruhsal bir bozukluk yaşantısı deneyimlemiş olup olmadığının DBE puanları ve 

mesafe algıları arasındaki ilişkide rol oynayabileceği varsayımından yola çıkılarak örneklem grubu daha 

önce ruhsal bir bozukluk yaşantısı deneyimlemiş olanlarla, deneyimlemeyen katılımcılar olarak 

ayrılmıştır. Pearson korelasyon düzeyleri iki farklı grup için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Analiz sonuçları, 

daha önce ruhsal bir bozukluk yaşantısı deneyimlemiş olan grupta yer alan katılımcıların DBE puanları 

ile ruhsal bozukluklara ilişkin mesafe algıları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı 

olduğunu göstermiştir, r = -.585, p < .001. Öte yandan, DBE puanları ve ruhsal bozukluklara ilişkin 

mesafe algıları arasındaki ilişki, daha önce herhangi bir ruhsal bozukluk deneyimlememiş katılımcılar 

için anlamlı değildir (p > .05). 
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Tartışma 

Bu araştırma kapsamında, Diyalojik Benlik Kuramı’nın farklı Ben-pozisyonları varsayımından yola 

çıkılarak katılımcıların ruhsal bozukluklara ilişkin sosyal mesafe puanları ile yazdıkları diyaloglardaki 

hayali BEN’leri biçimsel eşleştirme düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Sonuçlar, 

katılımcıların Dil Biçimini Eşleştirme (DBE) puanları ile ruhsal bozukluklara ilişkin mesafe algıları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığına işaret etmiştir. Bununla birlikte, ruhsal bozukluk 

deneyimi olan bireylerde DBE ile sosyal mesafe arasında orta düzeyde bir ilişkiye rastlanmıştır. Buna 

göre ruhsal bozukluk deneyimi olan bireylerde DBE düzeyi arttıkça, ruhsal bozukluklara ilişkin sosyal 

mesafe azalmaktadır. Dolayısıyla, “Ruhsal bozukluğu olan birine ilişkin Ben-pozisyonlarının kullandığı 

dil biçiminin, ‘normal’ birine ilişkin Ben-pozisyonlarınkinden farklılaşacağı denencesi” kısmen 

desteklenmiştir.  

Bu bulgu, dil biçimleri daha az eşleşen bireylerin birbirlerini daha uzak olarak algıladıklarına işaret 

eden bulgularla tutarlıdır (Ireland ve ark., 2011; Ireland ve Henderson, 2014). Ancak, öncekilerden farklı 

olarak bu çalışmada iki kişi arasındaki eşleşmenin değil, bireyin kendi Benlik-pozisyonları arasındaki 

biçimsel eşleşme düzeyinin yakınlıkla ilişkisi gösterilmiştir. Ancak, öyle görünüyor ki bunun için bireyin 

benlik-pozisyonlarının belirli bir olgunlukta olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir bireye, gruba ya 

da nesneye ilişkin geçmişte daha fazla deneyime sahip olması, bunlara ilişkin Ben-pozisyonlarının da 

daha belirgin olmasını sağladığından (Hermans, 2008; 2012; Hermans ve ark., 1993), ruhsal bozukluklara 

ilişkin sosyal mesafeye işaret eden bilinçli olmayan bildirimler, yalnızca ruhsal bozuklukla ilgili 

deneyimleri fazla olan bireylerde gözlenmiştir.  

Sosyal mesafenin ve bununla ilişkili olarak etiketlemelerin birçok olumsuz sonucu olduğu 

bilinmektedir. Örneğin, ruhsal bozukluğun yol açtığı olumsuz etkiler, ruhsal bozukluğu olan bireylere 

yönelik toplumsal etiketlemelerle şiddetlenebilir; bu bireylerin kişisel gelişimlerini ve ailenin etkisini 

olumsuz yönde etkiler ve tedavi olma isteklerini engelleyebilir (Stier ve Hinshaw, 2007). Etiketleme 

üzerine yürütülen çalışmalar altta yatan yanlılıkların değerlendirilmesinde açık ölçümlerin sıklıkla 

başarısız olduğunu bildirmişlerdir (Dovidio, Kawakami, Johnson, Johnson ve Howard, 1997; Greenwald 

ve Banaji, 1995).  Bunun için birçok farklı örtük ölçüm tekniği, özellikle de örtük çağrışım testinin 

versiyonları kullanılmıştır. Yine, ruhsal bozukluklara ilişkin etiketlemeleri psiko-fizyolojik tepkilerle 

ölçen çalışmalar vardır (Graves, Cassisi ve Penn, 2005). Ancak, birbirleriyle ilişkili olarak, sosyal mesafe 

algılarında, etiketlemelerde, önyargılarda ve ayrımcılıkta dil kullanımının rolü, müdahale seçeneği 

sağlayabildiğinden daha önemli görünmektedir.  

Burada sunulan yöntem, ileride yapılacak çalışmalarla desteklenmelidir. Böylece, burada küçük bir 

kanıtla desteklenen farklı ben-pozisyonlarının dil biçimlerinde görünür olan sosyal mesafe denencesi, 
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ileride farklı gruplardan bireylere ilişkin sosyal mesafe ve önyargıların alternatif/ örtük bir ölçümü olarak 

kullanılabilir. Önceki örtük ölçüm araçlarından farklı olarak hızlı tepkileri ya da fizyolojik geri 

bildirimleri değil, dilden yansıyan bilinçli olmayan bildirimleri kullanması bakımından alanyazın ve 

uygulamalar için katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Öz 

Hızlı globalleşme ve yoğun göçle birlikte kentlerde kültürel çeşitlilik ve sosyal değişim de artmaktadır. Büyük 
kentlerde en çok göç alan mahallelerde yaşayan ve yerli-göçmen oranının göçmenler lehine hızla arttığı okullara 
devam eden gençler farklı kanallardan -okul, aile, arkadaş çevresi, medya gibi- farklı kültürel mesajlara ve değerlere 
maruz kalmakta, bu da sosyo-kültürel açıdan daha homojen çevrelerde yaşayan gençlere oranla olumlu bir kimlik ve 
benlik gelişimi için bir risk oluşturabilmektedir. Globalleşmenin insan gelişimi ve uyumunu inceleyen araştırmacılar 
çok kültürlü ortamlarda kültürel çeşitliliğe açıklığın ve farklı sosyo-kültürel ortamlara uyumlu (bütünleşik) bir benlik 
algısının koruyucu faktörler olabileceğine işaret etmektedir (Crisp ve Turner, 2011; Shilling ve Brown, 2015). Bu 
araştırmanın amacı, birbirinden bağımsız gelişmiş bu son iki araştırma alanının bulguları ışığında, kültürel çeşitliliğe 
açıklık ve benlik kurgusu arasındaki etkileşimin Türkiye’de büyükşehirlerin yoğun göç alan mahallelerinde yaşayan 
gençlerin psikolojik uyumunda rolünü incelemektir. Araştırmanın temel hipotezi, kültürel çeşitliliğe daha açık 
gençlerin psikolojik uyum açısından daha avantajlı olduğu, ancak bu ilişkinin yüksek düzeyde özerk ve ilişkisel 
benliğe sahip gençlerde özellikle güçlü olduğudur. Araştırmanın örneklemi İzmir’in Bornova ilçesinde düşük ve orta 
sosyo-ekonomik düzeyden öğrencilerin devam ettiği 11 lisedeki (teknik, düz ve Imam Hatip Lisesi) 607 gençlerdir. 
Psikolojik sağlamlığı (yaşam doyumu ve ilişkisel esenlik) yordamada Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeği (Kağıtçıbaşı, 
1996) ve Çeşitliliğe Açıklık Ölçeği’nden (Whitt ve Pascarella, 2001) alınan puanlar kullanılmıştır. Hiyerarşik 
regresyon analizleri, beklendiği gibi, çeşitliliğe daha açık gençlerin psikolojik açıdan daha uyumlu olduklarını 
göstermiştir. Ancak, beklenenin aksine, bu ilişkinin özerk benlik kurgusuna sahip olanlarda (grup ortalamaları 
temelinde yüksek özerklik-düşük ilişkisellik) diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğu görülmüştur. Sonuçlar, 
geleneksel olarak ilişkisel olan ve yakın ilişkilerle özerkliğin birbirine tehdit olarak görüldüğü ortamlarda bütünleşik 
bir benlik algısının kolay başarılamadığını, kültürel çeşitliliğe olumlu bir tutumun yakın ilişkileri pahasına olsa da 
özerkliklerine önem verenlerde psikolojik sağlamlıkla ilişkili olduğunu ima etmektedir. 
 
© 2016 Bu tam metin, 17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde, Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
evsahipliğinde düzenlenen I. Sosyal Psikoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Benlik Kurgusu, Benlik Kurgusu Karmaşıklığı, Çeşitliliğe Açıklık, Psikolojik Sağlamlık 

  

 

* Yazışma Adresi: Yaşar Üniversitesi, Psikoloji Bölümü  
 



E. Şahin ve D. Güngör / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 242 

Benlik Kurgusu Temelinde Çeşitliliğe Açıklık ile Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki 

Günümüzde hızlı kentleşme, göç, globalleşme ve çok çeşitli farklı bilgi kanallarının etkisiyle kişiler 

farklı kültürel mesajlara maruz kalmakta olup, özellikle gençler, benlik, kimlik ve ilişki geliştirme 

süreçlerinde psikolojik sağlık açısından sorunlar yaşayabilmektedirler. Türkiye gibi gelenekselle modern 

değerlerin yan yana yaşandığı, kırsaldan kente göçün ve sosyal hareketliliğin giderek arttığı ortamlarda bu 

riskin arttığını söyleyebiliriz. Farklı kültürlerin isteğe bağlı olmadan, ayrım gözetmeksizin bir arada 

bulunabileceği ortam olan okullarda, kültürleşmenin yapısının yanı sıra kişilerin çeşitliliğe açık olma 

durumu ve benlik özellikleri, olası sorunlarla baş etme ve psikolojik sağlığı koruma yönlerini 

etkileyebilir. 

Çok kültürlülük ve kültürleşme çalışmaları kültürel çeşitlilik içeren ortamların yanı sıra kişinin 

kültürel çeşitliliğe açık olmasının, örneğin göçmen gruplarda çift kültürlülüğün, kişinin çeşitliliğe açık 

olmasına katkıda bulunduğuna ve aynı zamanda bu grupların psikolojik sağlığının da çeşitliliğe maruz 

kalmayan gruplara kıyasla daha iyi olduğuna işaret etmektedir (Martinez & Dukes, 1997; Phinney, 

Horenczyk, Liebkind ve Vedder, 2001; Berry, 2005). İş ortamında da Härtel’in (2004) bulgularına göre 

çeşitliliğe açık olmak çalışanların psikolojik sağlığına çeşitliliğe kapalı olmaktan daha pozitif etki 

yapmaktadır. Çok kültürlü ortamlara maruz kalan öğrencilerde çeşitliliğe açıklık yüksek olmakla birlikte 

uyuma katkıda bulunmaktadır (Yakunina ve arkadaşları, 2012). Sanner ve arkadaşları (2010) kültürel 

çeşitliliği vurgulayan kısa bir uygulamanın bile çeşitliliğe açıklığı olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. 

Kültürel çeşitlilik içeren aile ortamı, çocuklarda psikolojik sağlığı, daha az çeşitlilik içeren ortamlara göre 

olumlu etkilemektedir (Goodman ve Silverstein 2002). 

Benlik Kurgusu ve Uyum 

(Benlik kurgusu, kişinin kendini alıgılayış biçimini algısını sosyal çevre ilişkisi içinde oluşturduğu 

yapı olarak tanımlanabilir. Benlik kavramı kültürlere göre farklılık gösterebilir (Markus ve Kitayama, 

1991). Kitayama ve Markus (1999) tarafından ortaya atılan bağımlı ve bağımsız benlik kurguları kişilerin 

farklı duygusal, bilişsel ve motivasyonel eğilimlerini tanımlar. Bağımsız benlik boyutu kendine güven, 

bireysellik, kendine yeterlik, kendini geliştirme, kişisel mahremiyet gibi konularda güçlü olmayı 

öngörürken, bağımlı benlik boyutu topluluğa bağlılık, ilişkilere değer verme, sosyal normlara önem 

verme konularında güçlü olmayı vurgular.  Bu iki boyuta paralel olarak Kağıtçıbaşı (1996) benlik 

kurgusu kavramını özerklik ve ilişkisellik olarak ele almış ve iki yapının da benlik kurgusunda bir arada 

bulunabileceğini önermiştir. Özerk ilişkisel benlik, Türkiye gibi, iki benlik boyutu arasında denge 

oluşturabilen toplumlarda görülmektedir. 
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Belçika ve Türkiye’deki öğrencilerde özerklik ilişkisellik ölçeğini kullanarak benlik kurgularını anne 

ve öğretmen boyutlarında inceleyen güncel bir çalışmada genel sonuçlarda ve anne ilişkisel bağlamında 

benlik kurgularında kültürlerarası bir farklılık bulunmazken, öğretmen ilişkisel bağlamında kültürlerarası 

fark gözlemlenmiştir (Coşkan, Phalet, Güngör ve Mesquita, 2016). Bu sonuçlara göre benlik kurgusunun 

ilişikisel boyutta farklılık gösterebileceği ve kültürel ortama göre insanlarda değişiklik gösterebileceği 

söylenebilir. Güngör ve arkadaşları (2014) tarafından benlik kurgularının yapısının farklı bir kültüre 

maruz kalındığında mevcut benlik kurgusu korunarak değişebileceği gösterilmiştir.Farklı derecelerde 

kültürleşmeye uğrayan iki grupla tek kültürlü grubu özerklik lişkisellik benlik kurgusu temelinde  

karşılaştıran bu çalışmada kültürleşme anlayışında çeşitliliği benimseyen gruplarda tek kültürü 

benimseyen gruplara kıyasla benlik kurgusu değişkenlerinin ilişkisinin daha uyumlu olduğu görülmüştür.  

Türkiye gibi kolektivist toplumlar ilişkiselliğe daha çok önem verirken Belçika gibi bireyselci 

toplumlarda özerklik daha önemlidir. Okullarda öğretmen ilişkisi temelinde farklı benlik özelliklerinin 

kültürleşmede nasıl şekillendiğini inceleyen çalışmada (Coskan, Phalet, Güngör ve Mesquita, 2015) okula 

uyum sürecinde farklı kültürden grupların her iki benlik özelliğinden de faydalandıkları ortaya çıkmıştır. 

Kültürel Çeşitliliğe Açıklık, Benlik Kurgusu ve Psikolojik Sağlamlık 

Farklı çalışmalar, çeşitlilik içeren ve uyumluluk gerektiren ortamlarda kişilerin benlik kurgusunun 

yapısının sosyalleşme ve psikolojik durum gibi değişkenlere negatif etkisinin olabileceğinin yanı sıra 

(Donahue, Robins, Roberts ve John 1993) pozitif etkilerinin de olabileceğini göstermektedir (Lutz ve 

Ross, 2003). Kişinin benlik kurgusunun çeşitliliği ve karmaşıklığı stres yaratan durumlarda psikolojik 

sağlamlık ve iyiliğe katkıda bulunmaktadır (Ryan, LaGuardia ve Rawsthorne, 2005). Öte yandan benliğin 

yapısının tekdüzeliği, sosyal destek veya bazı kişilik özellikleri gibi pozitif faktörlerin eşliğinde 

psikolojik duruma pozitif katkıda bulunabilmektedir (McConnell, Strain, Brown ve Rydell 2009). Cross, 

Gore ve  Morris (2003) tarafından yapılan bir çalışmaya göre benliğin yapısı diğer kişilere bağlı ise, 

sosyal davranışta ve psikolojik sağlamlıkta tutarlılık önemini yitirebilir. Çalışmalarında benlik 

kurgusunun tutarlılık ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide aracı olduğu görülmektedir. Asimile 

olmaya zorlanma algılayan göçmen gruplarda yaşam doyumunun ancak uydumculuğu destekleyen 

kişilderde düşük olduğu gözlemlenmiştir (Roccas, Horenczyk ve Schwartz 2000). Ergenlerin öznel iyi 

oluşları ile özerk ilişkisel benlik kurguları arasındaki ilişki Özdemir (2012) tarafından incelenmiş ve 

otantikliğin aracı etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkarak benlik kurgusunun 

farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi aracı olarak etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla benlik 

kurguları araştırmalarında önemli olan hangi özelliklerin yüksek olduğu değil, benliğin kurgusunun 

yapılarının nasıl şekillendiğidir. Bu amaçla, bu çalışmada benlik kurguları özerklik ve ilişkisellik 

boyutlarının bir arada kurgulanışı göz önünde bulundurulmuştur.   
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Benlik kurgusunun kişinin psikolojik sağlığını nasıl, hangi koşullarda ve ne yönde etkilediği 

literatürde karışık sonuçlar vermekte olup kişinin çeşitliliğe açık olup olmadığı tek başına bir etken olarak 

ele alınmamıştır. Bu amaç çerçevesinde benlik kurgusunun psikolojik sağlamlıkla çeşitliliğe açıklık 

arasındaki ilişkiye etkisi nedir sorusuna cevap aranmıştır. 

Yöntem 

Bu calışma icin veriler, geliştirilen “Kendini Değerlendirme Envanteri” anketinden elde edilmiştir. 

Araştırma, gençlerin çeşitliliğe açıklık, yaşam doyumu, ilişkisel esenlik ve benlik kurgusu yapılarının 

ilişkisini açıklamaya yönelik bir çalışmadır. 

Katılımcılar 

Araştırmanın evrenini, İzmir ili Bornova ilçesinde yer alan 6 lisede eğitim gören toplam 607 öğrenci 

(Ort.yaş = 16.3, S  = .99). Araştırmaya katılan öğrencilerin 288’ ini (% 47.4) kadın, 243’ünü (% 40) erkek 

öğrenciler oluşturmuştur. Kalan 76 öğrenci (%12.5) cinsiyet belirtmemiştir. Katılımcıların anne ve 

babalarının eğitim seviyesi incelendiğinde annesi ve babası ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanlar 

çoğunluğu oluşturmaktadır. Ailelerinin ekonomik durumu sorulduğunda katılımcılar 5 maddelik gelir 

durumu belirleme ölçeğinden çoğunlukla en yüksek ikinci ekonomik durum olarak ikinci madde olan 

‘genellikle rahat’ ifadesini (%56.0) ve en yüksek ekonomik durumu ifade eden ‘rahat’ maddesini (%31.8) 

işaretlemişlerdir. Dolayısıyla katılımcıların ailelerinin ekonomik durumu ortalamanın biraz üstünde 

sayılabilir. Katılımcıların % 65 inin ailesi oturdukları evde ev sahibi, %33.3ü kiracı olarak yaşamaktadır. 

Göçmenlik statüsü incelendiğinde anne, baba ve katılımcının kendisi İzmir’in yerlisi olanlar %13.6, 

tamamı göçmen olanlar % 23, katılımcının kendisi İzmir’de doğmuş fakat annesi ya da babası (yalnızca 

biri) göçmen olanlar %15.3, katılımcı İzmir’de doğmuş, anne ve babası göçmen olanlar %38.8 ile 

çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Çeşitliliğe Açıklık Ölçeği. Whitt ve Pascarella (2001) tarafından geliştirilen ölçek, öğrencilerin 

çevrelerinde karşılaştıkları kültürel, sosyal çeşitliliğe karşı tutumlarını, farklı kültürlere maruz kalmanın 

yaratabileceği sorunlara karşı tutumlarını ele alan 7 maddeden oluşmuştur. Örnek maddeler: “Düşünceleri 

ve değerleri benimkilerden farklı olan insanları tanımaktan hoşlanırım.”, ve “Eğitimde asıl değer 

verdiğim şey birbirinden farklı dünya görüşleriyle tanıştırılmaktır.”. Katılımcılara 7’li Likert-tipi ölçek 

üzerinde her bir ifadeye ne derece katıldıkları sorulmuştur (0 = Kesinlikle katılmıyorum;  6 = Kesinlikle 

katılıyorum). Ölçek ortalamalarından yüksek puan yüksek düzeyde çeşitliliğe açıklık anlamına 

gelmektedir. Ölçeğin iç tutarlığı yüksektir (Tablo 5). 
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Özerk İlişkisel Benlik Ölçeği. Özerklik ve ilişkisellik boyutları, Kağıtçıbaşı (2005) tarafından farklı 

benlik kavramlarını yordayan ve Türk aile ortamında gelişen kavramlar olarak ele alındığı için benlik 

kurgusunun oluşturulmasında kullanılmıştır. Özerklik ve ilişkisellik boyutlarından 10 madde özerkliği, 9 

madde ilişkiselliği öğrencilerin anneleri ile ilişkileri üzerinden kendilerini tanımlamaları yoluyla 

ölçülmüştür. Her bir madde 7’li derecelendirilmiş cevaplama sistemine (0: kesinlikle katılmıyorum – 6: 

kesinlikle katılıyorum) göre cevaplanmaktadır. 

Yaşam Doyumu Ölçeği. Ölçek Diener, Emmons, Laresen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiş; 

Türkçe ’ye uyarlaması Köker (1991) tarafından yapılmıştır. Ölçek kişinin, idealindeki hayatı yaşadığını 

düşünmesi, hayat şartlarını beğenmesi gibi duygu ve düşünceleri içeren beş ifadeden oluşur: ‘Yaşam 

koşullarım harika’, ‘Hayatım birçok bakımdan ideallerime yakındır’, ‘Şu ana kadar, yaşamdan istediğim 

önemli şeyleri elde ettim’, ‘Hayatımdan memnunum’, ‘Hayatımı yeni baştan yaşayabilseydim pek bir şey 

değiştirmezdim’. Her bir madde 7’li derecelendirilmiş cevaplama sistemine (0: kesinlikle katılmıyorum – 

6: kesinlikle katılıyorum) göre cevaplanmaktadır. Buna göre ortalamanın 6’ya yaklaşması yaşam 

doyumunun arttığına, 0’ a yaklaşması ise düştüğüne işaret etmektedir. 

İlişkisel Esenlik Ölçeği. Kişilerin yakın ilişkilerinde hissettikleri doyum, saygınlık ve karşılıklılıklarını 

içeren ölçek 5 maddeden oluşmaktadır (Güngör, Karasawa, Boiger, Dinçer, & Mesquita, 2014). ‘İnsanlar 

bana saygı duyar’, ‘Sosyal ilişkilerim hem destekleyici hem ödüllendiricidir’, ‘Yakın ilişkilerimden 

memnunum’, ‘Başkalarının mutluluk ve refahına aktif bir şekilde katkıda bulunurum’, ‘Çoğu insan beni 

sıcak ve arkadaş canlısı olarak görür’. Her bir madde 7’li derecelendirilmiş cevaplama sistemine (0: 

kesinlikle katılmıyorum – 6: kesinlikle katılıyorum) göre cevaplanmaktadır. Buna göre ortalamanın 6’ya 

yaklaşması ilişkisel sağlığın arttığına, 0’ a yaklaşması ise düştüğüne işaret etmektedir. 

İşlem 

Elde edilen veriler SPPS 22.0 paket programına aktarıldıktan sonra, korelasyon ve çok yönlü 

hiyerarşik regresyon analizleri kullanılarak incelenmiştir. Çeşitliliğe açıklık ile yaşam doyumu ve ilişkisel 

esenlik değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına Pearson Korelasyon katsayısı ile 

bakılmıştır. Ayrıca benlik kurgusu yapısının çeşitliliğe açıklık ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi 

ne derecede yordadığını belirlemek için bağımsız değişken olarak çeşitliliğe açıklık, bağımlı değişkenler 

olarak ayrı ayrı yaşam doyumu ve benlik kurgusu kullanılarak iki hiyerarşik çoklu regresyon analizi 

yapılmıştır. Benlik kurgusu değişkeni özerklik ve ilişkisellik boyutlarının ortalamayla kıyaslandığında 

seviyelerine göre 4 gruba ayrılmıştır. Özerkliği yüksek, ilişkiselliği düşük grup ‘özerk grup’; özerkliği 

düşük, ilişkiselliği yüksek grup ‘ilişkisel grup’; hem özerkliği hem de ilişkiselliği yüksek grup ‘Özerk-

İlişkisel grup’; hem özerkliği hem ilişkiselliği düşük grup ‘Heteronom grup’ olarak tanımlanmıştır. 
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Benlik kurgusu gruplarından oluşturulan kukla değişkenler regresyon analizlerinde kullanılmıştır. Benlik 

kurgusu gruplarından özerkliği yüksek, ilişkiselliği düşük olan grup (özerk grup) her iki regresyon 

analizinde de referans grubu olarak alınmıştır. Çeşitliliğe açıklık bağımsız değişkeninde merkezleme 

yapılmıştır. Regresyonların ilk aşamalarında bağımsız değişken çeşitliliğe açıklık ile üç benlik kurgusu 

grubu (ilişkisel, düşük ve yüksek) girilmiş; ikinci aşamalarda etkileşimler (çeşitliliğe açıklık x benlik 

kurguları) eklenmiştir. Veriler 0.05, 0.01 ve 0.001 anlamlılık düzeylerinde test edilmiştir. 

Bulgular 

Benlik Kurgusu, Çeşitliliğe Açıklık ve Psikolojik Sağlamlık 

Tüm katılımcılar için yapılan temel korelasyon analizlerinde, çeşitliliğe açıklık ile hem ilişkisel 

esenlik arasında güçlü, anlamlı ve olumlu bir ilişki, r(564) = .25, p < .001; hem de yaşam doyumu 

arasında güçlü, anlamlı ve olumlu bir ilişki r(563) = .22, p < .001 bulunmuştur. Tablo1. ve Tablo 2’ de 

görüldüğü üzere, katılımcılar örneklem ortalamaları temelinde ve Kağıtçıbaşı’nın (2005) benlik türleri 

sınıflamaları temel alınarak benlik kurgusu yapılarına göre dört grupta sınıflandırıldıklarında çeşitliliğe 

açıklıkla sonuç değişkenler açısından gruplararasında farklı ilişkiler gözlenmiştir. Özerklik boyutunda 

örneklem ortalamasının üzerinde ancak ilişkisellik boyutunda örneklem ortalamasının altında olan 

“Özerk” grupta ve bu boyutlarda tam tersi pozisyonlarda gruplanan “İlişkisel” kişilerde çeşitliliğe 

açıklıkla hem yaşam doyumu hem de ilişkisel esenlik arasında güçlü, olumlu ve anlamlı ilişki 

saptanmıştır. Her iki boyutta da örneklem ortalamasının üzerinde yer alan “Özerk-İlişkisel” grup ile her 

iki boyutta da örneklem ortalamasının altında yer alan “Heteronom” grupta ise çeşitliliğe açıklıkla ne 

yaşam doyumu ne de ilişkisel esenlik arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Tablo1. Ana Değişkenler Arasındaki Özerk ve İlişkisel Gruplar Arası Korelasyonlar 

 Özerk grup (N = 170) İlişkisel grup (N = 213) 

 1 2 3 1 2 3 

1.Çeşitliliğe açıklık -   -   

2. İlişkisel sağlık .37** -  .14* -  

3. Yaşam doyumu .20** .53** - .25** .57** - 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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Tablo1. Ana Değişkenler Arasındaki Düşük ve Yüksek Gruplar Arası Korelasyonlar 

 Düşük grup (N = 84) Yüksek grup (N = 89) 

 1 2 3 1 2 3 

1.Çeşitliliğe açıklık -   -   

2. İlişkisel sağlık .09 -  .17 -  

3. Yaşam doyumu .11 .60** - .11 .53** - 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Çeşitliliğe Açıklığın Benlik Kurgularına Göre Psikolojik Sağlamlığı Yordaması 

Bütünleşik (Özerk-İlişkisel) benlik kurgusunun çeşitliliğe açıklığın olumlu etkisini artıracağı 

yönündeki hipotezi sınamak için yürütülen hiyerarşik regresyon analizinde (Yaşam doyumu ve İlişkisel 

esenlik için ayrı ayrı olmak üzere) 1. Blokta kültürel çeşitlililik ve üç benlik türü (Özerk benlik kurgusu 

referans grup olarak alınarak), 2. Blokta ise kültürel çeşitlilik (merkezlendirilmiş) ile 3 benlik kurgusu 

arasındaki etkileşim analizlere girmiştir.  

Yaşam doyumunu yordamada, Özerk grupta eşitliliğe açıklık ile ilişkisel esenlik ilişkisinin İlişkisel, 

Özerk-İlişkisel ve Heteronom gruplara kıyasla anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu görülmüştür (bkz. 

Tablo 3).  

Özetle, beklendiği gibi, çeşitliliğe açıklık arttıkça hem yaşamdan hem de ilişkilerden alınan doyum 

artmaktadır. Ancak, bütünleşik (özerk-ilişkisel) benlik kurgusuyla ilgili hipotezimizin aksine, çeşitliliğe 

açıklığın özellikle özerkliği yüksek, ilişkiselliği düşük olan grupta bu işlevi daha güçlü bulunmuştur. 
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Tablo 3. Çeşitliliğe Açıklık ile İlişkisel Sağlık Arasındaki İlişkide Benlik Kurgusunun Aracı Rolü 

Değişkenler 

İlişkisel Sağlık 

Model 1 Model 2 

B SH β B SH β 

İlişkisel grup  .46 .10 .22*** .44 .10 .21*** 

Düşük grup  .30 .12 .10* .26 .12 .09* 

Yüksek grup .27 .12 .10** .25 .12 .09* 

Çeşitliliğe Açıklık .20 .03 .22*** .33 .05 .37*** 

Çeşitliliğe Açıklık x İlişkisel grup    -.22 .08 -.14** 

Çeşitliliğe Açıklık x Düşük grup    -.24 .12 -.95* 

Çeşitliliğe Açıklık x Yüksek grup    -.18 .11 -.07 

R2 .09 .11 

Model için R2Δ .09 .01 

R2Δ için F 14.9*** 9.8*** 
       *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 

Tablo 4. Çeşitliliğe Açıklık ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Benlik Kurgusunun Aracı Rolü 

Değişkenler 

Yaşam Doyumu 

Model 1 Model 2 

B SH β B SH β 

İlişkisel grup  .57 .12 .21*** .56 .12 .21*** 

Düşük grup  .45 .16 .12** .44 .16 .12** 

Yüksek grup .43 .16 .12** .45 .16 .12** 

Çeşitliliğe Açıklık .22 .04 .19*** .21 .07 .18** 

Çeşitliliğe Açıklık x İlişkisel grup    .08 .11 .04 

Çeşitliliğe Açıklık x Düşük grup    -.06 .15 -.02 

Çeşitliliğe Açıklık x Yüksek grup    -.08 .14 -.02 

R2 .08 .08 

Model için R2Δ .08 .03 

R2Δ için F 12.21*** 7.22*** 
        *p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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Tablo 5. Çeşitliliğe Açıklık Ölçeği Maddeler Arası Korelasyonlar 

 1 2 3 4 5 6 

Madde 1 -      

Madde 2 .641 -     

Madde 3 .495 .583 -    

Madde 4 .364 .450 .463 -   

Madde 5 .373 .428 .448 .506 -  

Madde 6 .408 .470 .422 .349 .383 - 

Madde 7 .278 .326 .266 .324 .365 .290 

Tartışma 

Göç ve globalleşme günümüzde insan gelişimi ve esenliği için fırsatların yanısıra yeni engeller de 

yaratmaktadır. Okul, aile ve bunlar dışındaki çevrelerden aktarılan “iyi insan”ın kim ve “doğru 

davranış”ın ne olduğuna ilişkin kültürel değerler arasındaki uzlaşmanın giderek azaldığı, gelenekselle 

modern dünya görüşlerinin keskin hatlarla birbirinden ayrıldığı bir ortamda büyümek olumlu bir kimlik 

gelişimi için sosyal çevresi tarafından onaylanmanın önemli olduğu ergenler için risk oluşturabilmektedir. 

Türkiye’nin üç büyük metropolünden İzmir’in göçmenlerin, dolayısıyla kültürel çeşitliliğin yoğun olduğu 

mahallelerindeki gençlerle yürüttüğümüz bu araştırma, farklı kültürlerden kişi ve görüşlere açık bir tutum 

benimsemenin yaşamdan ve ilişkilerden alınan doyumu artırarak bu riski azalttığına işaret etmektedir.  

Gruplar arası korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında hem özerklik hem de ilişkisellik 

boyutlarında örneklem ortalamasından yüksek veya düşük olarak gruplanan kişilerde, çeşitliliğe açıklık 

psikolojik uyuma katkıda bulunmamaktadır. Aksine, özerklik ya da ilişkisellik boyutlarından yalnızca 

birinde örneklem ortalamasının üzerinde olarak sınıflanan (Özerk ve İlişkisel gruplar) kişilerde çeşitliliğe 

açıklık psikolojik uyuma olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu bulgular görünürde birbiriyle çelişen 

özelliklere ve kimlik algılarına sahip kişilerin sosyo-kültürel çeşitlilik gösteren ve kültürleşmenin 

kaçınılmaz olduğu ortamlarda daha uyumlu olduğuyla ilgili çalışmalarla tutarsızdır (Fee, Gray ve Lu, 

2013; Miller, Brewer ve Arbuckle, 2009).  

Ayrıca, değişkenler arası anlamlı sonuç gösteren grupların diğer gruplara göre anlamlı derecede fark 

gösterip göstermediğini ve benlik kurgusunun düzenleyici (moderator) rolünü test etmek için yapılan 

analizlerde özerkliği yüksek ilişkiselliği düşük olan grup çeşitliliğe açıklığın olumlu etkisine ilişkin 

olarak diğer gruplardan daha avantajlı bulunmuştur. Bu bulgu, özerklik ve ilişkiselliğin temel psikolojik 

ihtiyaçlar olarak ortamdan bağımsız olarak olumlu işleve sahip olduğunu öne süren kuramcılarla da 

çelişmektedir (Kagitcibasi, 2005; Ryan ve Deci, 2000). Aslında, araştırmamızda örneklemin benlik 

türlerine göre dağılımlarına bakıldığında, yalnızca %16’sı bütünleşik benlik kurgusuna sahip (hem 



E. Şahin ve D. Güngör / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 250 

özerklik ve ilişkisellik boyutunun ikisinde de yüksek, hem de bu iki boyut arasindaki ilişkinin birbirinden 

bağımsız) görünmektedir. Katılımcıların ezici çoğunluğu (%70) ise ya özerkliğin ya da ilişkiselliğin 

yüksek olduğu iki grupta toplanmıştır. Dahası bu son iki grup, özerklik ve ilişkisellikleri arasında yüksek 

düzeyde olumsuz ilişki yaşayan gruplardır. Bu da bu grupların ya ilişkisellik pahasına özerkliği (özerk 

benlik) ya da özerklik pahasına ilişkiselliği (ilişkisel benlik) vurgulayan benlik türlerine sahip olduklarını 

göstermektedir. Kağıtçıbaşı’nın (2005) benlik türlerini sosyo-kültürel ortamlarla ilişkilendiren benlik 

kuramı temelinde düşündüğümüzde otoriteye itaati ve ilişkiselliği vurgulayan geleneksel kültürlenme 

(enculturation) ile otoriteye direnci ve bağımsızlığı vurgulayan Batı tipi, daha modern kültürleşme 

(acculturation) dinamiklerinin yan yana barındığını söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda, çeşitliliğe açıklığın 

neden bütünleşik, yani özerklik ve ilişkiselliği uyumlu bir şekilde barındıran benlik türüne sahip 

gençlerde daha olumlu etkiye sahip olmaması ilginçtir.  

Sonuç olarak, sosyo-kültürel çeşitliliğe kaçınılmaz olarak maruz kalınan ortamlarda farklı görüş ve 

kültürlerle birarada olma ve onları öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirmek uyumu 

kolaylaştırmakta, ancak gençlerin yakınlarıyla ilişkilerinde kendilerini ne derece özerk ve bağımsız 

algıladıkları bu avantajı artırmakta ya da sınırlamaktadır. Geleneksel olarak ilişkiselliği ve birbirine 

benzemeyi vurgulayan toplumumuzda kişinin kendininkinden farklı kültür ve gruplara açıklığıyla kendini 

bağımsız olarak algılaması arasındaki etkileşimi anlamak kültürel çeşitlilik-psikolojik uyum arasındaki 

genel ve kültüre özgü dinamikleri açıklamak açısından önemli görünmektedir. 

Yazar Notu 

Bu çalışma Yaşar Üniversitesi Proje Değerlendirme Komisyonu (PDK) tarafından kabul edilen BAP 

023 no.lu proje kapsamında desteklenmiştir. 

Kaynakça 

Benet-Martínez, V., Lee, F. ve Leu, J. (2006). Biculturalism and cognitive complexity expertise in cultural 
representations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(4), 386-407. 

Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International journal of intercultural 
relations, 29(6), 697-712. 

Coskan, C., Phalet, K., Güngör, D. ve Mesquita, B. (2015, March). Related and autonomous? Student-Teacher 
Relationships across cultures & School Adjustment in Turkish-Belgian and majority-Belgian students. 
In Relationships Across Cultures & School Adjustment in Turkish-Belgian and Majority-Belgian Students. 

Coşkan, C., Phalet, K., Güngör, D. ve Mesquita, B. (2016). Relationship Context Matters Cultural Differences in 
Self-Construals Revisited. Cross-Cultural Research, 50(1), 63-84. 

Cross, S. E., Gore, J. S. ve Morris, M. L. (2003). The relational-interdependent self-construal, self-concept 
consistency, and well-being. Journal of personality and social psychology, 85(5), 933. 

Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of 
personality assessment, 49(1), 71-75. 



 E. Şahin ve D. Güngör / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016  251 

Donahue, E. M., Robins, R. W., Roberts, B. W. ve John, O. P. (1993). The divided self: concurrent and longitudinal 
effects of psychological adjustment and social roles on self-concept differentiation. Journal of Personality and 
Social psychology, 64(5), 834. 

Ferguson, G. M., Bornstein, M. H. ve Pottinger, A. M. (2012). Tridimensional acculturation and adaptation among 
Jamaican adolescent–mother dyads in the United States. Child development, 83(5), 1486-1493. 

Goodman, C. ve Silverstein, M. (2002). Grandmothers Raising Grandchildren Family Structure and Well-Being in 
Culturally Diverse Families. The Gerontologist, 42(5), 676-689. 

Güngör, D., Coskan, C., De Leersnyder, J., Phalet, K. ve Mesquita, B. (2014). Acculturation of self: Towards a 
conflicting or compatible patterns of autonomy and relatedness?. Personality & Social Psychology Bulletin. 

Härtel, C. E. (2004). Towards a multicultural world: Identifying work systems, practices and employee attitudes that 
embrace diversity. Australian Journal of Management, 29(2), 189-200. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and human development across cultures: A view from the other side. Psychology 
Press. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Özerk-ilişkisel benlik: Yeni bir sentez. Türk Psikoloji Dergisi, 11(37), 36-43. 
Kagitcibasi, C. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context implications for self and family. Journal of 

cross-cultural psychology, 36(4), 403-422. 
Kagitcibasi, C. ve Ataca, B. (2005). Value of Children and Family Change: A Three-Decade Portrait From Turkey. 

Applied Psychology: An International Review, 54(3), 317–337.  
Georgas, J., Berry, J. W., Van de Vijver, F. J., Kagitçibasi, Ç. ve Poortinga, Y. H. (Ed.). (2006). Families across 

cultures: A 30-nation psychological study. Cambridge University Press. 
itayama, S. ve Markus, H. (1999). The yin and yang of the Japanese self. The coherence of personality, 242-302. 
Lutz, C. J. ve Ross, S. R. (2003). Elaboration versus fragmentation: Distinguishing between self-complexity and self-

concept differentiation.Journal of Social and Clinical Psychology, 22(5), 537-559. 
Markus, H. R. ve Kitayama, S. (1991). Cultural variation in the self-concept. The self: Interdisciplinary 

approaches içinde (18-48). Springer New York. 
Martinez, R. O. ve Dukes, R. L. (1997). The effects of ethnic identity, ethnicity, and gender on adolescent well-

being. Journal of youth and adolescence, 26(5), 503-516. 
McConnell, A. R., Strain, L. M., Brown, C. M. ve Rydell, R. J. (2009). The simple life: On the benefits of low self-

complexity. Personality and Social Psychology Bulletin. 
Oyserman, D. ve Lee, S. W. S. (2008). Does culture influence what and how we think? Effects of priming 

individualism and collectivism. Psychological Bulletin, 134(2), 311-42. 
Özdemir, Y. (2012). Ergenlerin öznel iyi oluşlarının özerk, ilişkisel ve özerk-ilişkisel benlik kurguları açısından 

incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 188-198. 
Phinney, J. S., Horenczyk, G., Liebkind, K. ve Vedder, P. (2001). Ethnic identity, immigration, and well-being: An 

interactional perspective. Journal of social issues, 57(3), 493-510. 
Roccas, S., Horenczyk, G. ve Schwartz, S. H. (2000). Acculturation discrepancies and well-being: The moderating 

role of conformity. European Journal of Social Psychology. 
Rutter, M. (1990). Commentary: Some focus and process considerations regarding effects of parental depression on 

children. Developmental Psychology, 26(1), 60. 
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-

being. Journal of personality and social psychology, 57(6), 1069. 
Ryan, R. M., LaGuardia, J. G. ve Rawsthorne, L. J. (2005). Self-complexity and the authenticity of self-aspects: 

Effects on well-being and resilience to stressful events. North American Journal of Psychology, 7(3), 431-448. 
Sanner, S., Baldwin, D. E. E., Cannella, K. A., Charles, J. ve Parker, L. (2010). The Impact of Cultural Diversity 

Forum on Students'openness To Diversity. Journal of Cultural Diversity, 17(2), 56. 
Tadmor, C. T. ve Tetlock, P. E. (2006). Biculturalism a model of the effects of second-culture exposure on 

acculturation and integrative complexity. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(2), 173-190. 
Triandis, H. C. (1989). The self and social behavior in differing cultural contexts. Psychological review, 96(3), 506. 



E. Şahin ve D. Güngör / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 252 

Turner, N. J. Davidson-Hunt, I. J. ve O'Flaherty, M. (2003). Living on the edge: ecological and cultural edges as 
sources of diversity for social-ecological resilience. Human Ecology, 31(3), 439-461. 

Yakunina, E. S., Weigold, I. K., Weigold, A., Hercegovac, S. ve Elsayed, N. (2012). The multicultural personality: 
Does it predict international students’ openness to diversity and adjustment?. International Journal of 
Intercultural Relations, 36(4), 533-540. 

Whitt, E. J., Edison, M. I., Pascarella, E. T., Terenzini, P. T. ve Nora, A. (2001). Influences on student's openness to 
diversity and challenge in the second and third years of college. Journal of Higher education, 172-204. 



I. Sosyal Psikoloji Kongresi 

Mültecilere Karşı Tutumları Açıklayan Etkenler: 
Algılanan Hastalıklara Açık Olma Değeri ve Bilgi Düzeyi 

Barış Sevia*, Tuğçe Arala, Arzu Aydınlı-Karakulakb 
aKoç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

bBahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 

Öz 

İnsanların tarihi boyunca çevredeki hastalık ve patojenler en büyük yaşamsal tehditlerden birini oluşturmuştur. 
İnsanlarda bu tehditlere karşı savunma mekanizması olarak bağışıklık sistemini evrimleştirmiştir. Bağışıklık sistemi 
fiziksel ve davranışsal olarak iki ayrı mekanizmadan oluşmaktadır (Schaller ve Park, 2011). Davranışsal bağışıklık 
sistemindeki (DBS) bireysel farklılıkların insanların sosyal biliş ve davranışlarını etkilediği görülmüştür (Duncan, 
Schaller ve Park, 2009). Özellikle Faulkner ve arkadaşları (2004) yaptıkları araştırmada DBS’nin bireysel 
farklılıkların ksenofobi üzerinde etkili olduğu bulmuştur. Mülteciler günümüzde ksenofobiye maruz kalan 
gruplardandır. Mülteciler hakkında birçok yanlış bilgi insanların mültecileri hastalık getirme potansiyelini öne 
çıkarıyor ve onlara karşı olumsuz tutumlara sahip olmasına neden oluyor olabilir. Bu araştırma insanların mülteciler 
hakkındaki bilgi düzeyinin ve DBS’lerinde bireysel farkların mültecilere karşı olan tutumlarındaki etkisini 
araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi %69,2’si kadın yaş ortalaması 25,27 olan 91 kişiden oluşmuştur. Katılımcılara 
internet üzerinden anket dağıtılmıştır ve mültecilere karşı tutum soruları sorulmuştur. Katılımcılara tutumlarına dair 
sorular sorulduktan sonra mültecilere dair bilgi soruları sorulmuş ve DBS’yi ölçümlemek için Algılanan Hastalığa 
Açık Olma Ölçeğini (Duncan, Schaller ve Park, 2009) doldurması istenmiştir. Bilgi düzeyi ve algılanan hastalığa açık 
olma değerinin mültecilere karşı olan tutumlarını test etmek için yapılan çoklu regresyon analizi sonrası bu iki 
değişkenin varyansın %34’ünü açıkladığı görülmüştür. Bilgi düzeyi ve algılanan hastalığa açık olma değerinin 
mülteciler hakkındaki tutumları yordadığı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar mülteciler hakkında sahip olunan doğru 
bilgi düzeyinin mültecilere karşı olan tutumlarda pozitif yönde, algılanan hastalığa açık olma değerinin ise 
mültecilere karşı olan tutumlarla negatif yöne ilişkili olduğunu göstermiştir. İnsanların mülteciler hakkında 
bilinçlendirilmesi, özellikle hastalıklarla alakalı olabilecek yanlış bilgilerin giderilmesi mültecilere karşı olan negatif 
tutumların giderilmesinde yarımcı olabilir. 
 
© 2016 Bu tam metin, 17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde, Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
evsahipliğinde düzenlenen I. Sosyal Psikoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Mülteci, Davranışsal Bağışıklık Sistemi, Bilgi Düzeyi, Tutumlar 

  

 

* Yazışma Adresi: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü  
 



B. Sevi, T. Aral ve A. Aydınlı-Karakulak / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 254 

Mültecilere Karşı tutumları Açıklayan Etkenler: 
Algılanan Hastalıklara Açık Olma Değeri ve Bilgi Düzeyi 

Doğal afetler, savaş ve işsizlik gibi nedenlerden dolayı  gerçekleşen zorunlu göçler halen devam 

etmektedir.  Bu göçlere örnek olarak ikinci dünya savaşı sonrası Avrupa’dan Amerika’ya olan göçü, ve 

günümüzden de Suriye’deki iç savaş sebebiyle 2011’den bu yana komşu ülkelere ve bu ülkeler 

aracılığıyla Dünya’nın çeşitli bölgelerine gerçekleşen göç verilebilir. Bu göç sonrasında özellikle komşu 

olan ve en çok Suriyeliyi kabul etmiş olan Türkiye’de gelen Suriyelilerin durumlarının ve statülerinin ne 

olduğu konusunda kesin bir karar olmamakta ve halk kulaktan dolma bilgilere maruz kalmaktadır. Bu 

bilgilerin içerisinde mültecilerin çocuk felci gibi çözümlenmiş hastalık salgınlarını tekrar ortaya 

çıkaracağı ve bu durumun halk için tehlikeli olacağı haberleri yayımlanmıştır. İnsanların sahip oldukları 

davranışsal bağışıklık sistemi (DBS) insanları olası hastalık tehditlerinden korumak için evrimleşmiştir 

(Schaller ve Park, 2011). Önceki çalışmalarda daha önce DBS ve göçmenlere karşı tutumlar arasındaki 

ilişkiyi göstermiştir. (Faulkner, Schaller, Park ve Duncan, 2004). Sığınmacılara karşı negatif tutumların, 

ve yanlış bilgi ile doğru orantılı olarak arttığı da daha önce farklı araştırmalarda gösterilmiştir (Pederson 

ve ark., 2000; 2005; Coroston ve Pederson, 2013). Bu bilgiler ışığında bu araştırmada mültecilere olan 

tutumların bireylerin DBS’si ve bilgi düzeyi tarafından etkilenip etkilenmediğini araştırmayı 

amaçlamaktayız. 

Mülteci kavramı, ülke dışından gelmiş ve sığınma hakkı almaya çalışan kişiler anlamında 

kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan grup, mülteci statüsü almış kişileri ve legal olarak mülteci statüsü 

hakkını kazanmayı amaçlayan kişileri kapsamaktadır. Mülteciler ve sığınma hakkı almaya çalışan 

kişiler  dünyanın birçok yerinde çeşitli sebeplerden dolayı olumsuz tutumlara maruz kalmışlardır. Bu 

olumsuz tutumlara katkıda bulunan faktörlerin bazıları bireylerin eğitim düzeylerine, politik 

ideolojilerine, ulusal kimliklerine bağlılıklarına, toplumsal normlara, korku ve tehdit algılarına, bazen ise 

iğrenme duygusu ile alakalı olduğu görülmüştür (Haslam ve Pederson, 2007). 

Schweitzer ve arkadaşlarını (2005) Avusturalya’da yaptıkları çalışmada katılımcıların yarısından 

çoğunun mültecilere karşı önyargılı tutumlar sergilendiğini görmüştür. Önyargılı tutumları olan 

katılımcıların olumlu tutum sergileyen katılımcılara karşın, mültecileri maddi kaynaklara ve Avustralya 

değerlerine tehdit olarak algılamaya daha çok eğilimli oldukları bulunmuştur. 24 ülkede yapılan 

bireylerin göçmenliğe karşı tutumlarını inceleyen başka bir çalışmada ise mültecilere ve göçmenlere karşı 

farklı tutumlar barındırıldığını bulmuştur. Mültecilere aslında göçmenlerden daha az düşmanca tavırlar 

aldıklarını göstermiştir. Bu olumsuz tutumların temelinde bulunan bazı bireysel farklılıklar; yaşı büyük 

insanlar, kalifiye olamamak ve yurtseverliktir (O’Rourke ve Sinnott, 2006). 
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Brylka, Mähönen ve Jasinskaja-Lahti’nin (2012) Finlandiya’da Rus göçmenlere karşı tutumlarını 

araştıran çalışmalarında, ulusal grubu ile kendilerini daha fazla özdeşleştiren bireyler artan göçmenliğe 

ilişkin daha fazla tehdit algıladıklarını ve böylelikle göçmenlere karşı daha olumsuz tutumları 

barındırdıklarını bulmuşlardır. Murray ve Marx’ın (2013) yaptığı çalışmada da bireylerin kuşak farkları 

mültecilere, legal ve illegal göçmelere karşı tutumlarında farklılıklar oluşturduğu görülmüştür. Daha yaşlı 

kuşak genç kuşağa göre, bu grupları daha fazla tehdit olarak algılamış, önyargılı ve kaygılı tutumlar 

göstermişlerdir. Bireylerin kendi farklılıkları dışında bu tutumları değişiminde etkili olarak mültecilerin 

bireysel farklılıkları da etkili olmaktadır. İnsan ticaretinden kaçan kadın mültecileri daha kabullenici 

tutumlar sergilenirken,  LGBT işkencesinden kaçanlara daha az kabullenici tutumlar sergileyebiliyor 

(Bullard, 2015). Bunun yani sıra bir dine inancı olmayan ve daha liberal olan bireylerin mültecilere karşı 

daha fazla kabul edici tutumlar sergilediği görülmüştür (Bullard, 2015). Din ve politik görüşün yanı sıra 

insanların DBS’sindeki bireysel farklılıklarda mültecilere karşı olan tutumlarda bir etken olabilir. 

İnsanların tarihi boyunca çevredeki hastalık ve patojenler en büyük yaşamsal tehditlerden birini 

oluşturmuştur (Schaller ve Murray, 2008). İnsanlarda bu tehditlere karşı adaptif güçlülüğü arttırmak için 

bazı mekanizmalar geliştirmiştir. Fiziksel bağışıklık sistemi bunlardan biridir. Fiziksel bağışıklık sistemi 

etkili bir mekanizma iken her zaman aktive olması metabolik açında çok maliyetlidir. Bu yüzden bu 

maliyetli aktivasyonu azaltmak için davranışsal bağışıklık sistemi evrimleşmiştir. Davranışsal bağışıklık 

sistemi bulaşıcı hastalık ve patojenlerle kontak kurmayı engellemek için davranışsal tepkiler vermeyi 

sağlamaktadır (Schaller ve Park, 2011). Patojenler basitçe insanları hasta eden şeyler olarak 

tanımlanabilir. Davranışsal bağışıklık sistemi de patojenlere ait işaretlere karşı duyarlıdır. Fark edildiği 

zaman bu işaretler adaptif psikoloji tepkileri aktive ederler, bu tepkiler patojen tehdidine karşılık oluşan 

tavır, biliş ve davranışlardır (Schaller ve Park, 2011). Patojen yaygınlığının davranışlara etkileri bir çok 

çalışmada gösterilmiştir. 

Kişilik özellikleri de patojen tehdidi ve davranışların ilişkisi arasında aracı olan bireysel 

farklılıklardan biridir. Önceki çalışmalar patojenler ve dışa dönük kişilik özelliği arasında bir bağlantı 

göstermiştir. Dışa dönük kişiler insanlarla etkileşimde olmaktan zevk almaya eğilimlidir ve diğer kişiler 

potansiyel patojen taşıyıcılarıdır. Patojen riski dikkate alınmalıdır mantığıyla bakıldığında, Schaller ve 

Murray (2008) çalışmasında göstermiştir ki tarihte bulaşıcı hastalıkların yüksek olduğu bölgelerde 

insanlar daha düşük dışa dönük kişilik özellik değerlerine sahiptir. 

Hazırlama çalışmaları patojenler ve davranışlar arasındaki ilişkileri deneysel olarak açıklamaya 

çalışmıştır. Prokosch ve Hill (2016) hastalığa hazırlanmanın risk alımı üzerindeki etkisini çalışmıştır. 

Yaptıkları çalışmada katılımcılar hastalık tehdidi veya kontrol ile hazırlanmışlardır, sonrasında da risk 

alımları ölçülmüştür. Sonuçlar göstermiştir ki insanlar hastalık tehdidi ile hazırlandıkları zaman daha az 
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risk alımında bulunmuşlardır. Patojen hazırlanması ve kondom kullanımı arasında yapılan başka bir 

araştırmada ise, patojenlere hazırlanmış kişiler kontrol grubundakilere oranla daha çok kondom kullanma 

isteğinde bulundukları görülmüştür (Tybur, Bryan, Magnan ve Hooper, 2011). 

Patojenler davranışları etkiler ve insanlar patojenlerin kötü sonuçlara yakalanmamak için uzak 

durmaya çalışırlar. Bireysel düşüncelerle hareket etmek patojenlerle başa çıkmak için bir yöntem olsa da, 

bir başka yöntem ise etraftaki diğer insanları dinlemek ve onlara uymaktır. Sosyal normlar belirli bazı risk 

ve tehlikelere karşı önlem sağlarlar ve sosyal olmanın getirdiği bazı faydalar bu normlara uyum 

sağlamayı gerektirir (Murrayve& Schaller, 2012). Bireylerin yöresel normları öğrenmesi ve uyum 

sağlama kapasitesini hastalık kapma riskini azaltmada önemlidir (Schaller, Murray ve Bangerter, 2015). 

Önceki çalışmalara bakıldığında insanların risklere açık olduğu durumlarda daha yüksek seviyede uyum 

sağlama gösterdikleri söylenebilir.  

Üstte bahsedilen çalışmalar birey seviyesindeki davranışlar üzerindeki etkileri göstermiştir ancak 

sosyal ve kültürel düzeyde de etkiler mevcuttur. Patojenlerin kültürel etkilerini farklı yemek tatlarında ve 

bireyselcilik ve toplumculuk gibi kültürel oluşumlarda görebiliyoruz. 

Kültürlere özel birçok yemek bulunmaktadır ve patojenler bu yemek çeşitliliğinde bir neden 

oluşturuyor olabilir. Yemeklerde baharat kullanımı patojenleri önlemeye çalışmada davranışsal 

mekanizmalara örnektir. Baharatlar doğal antibiyotiklerdir ve bu özelliklerinden dolayı yemek yapımında 

kullanılmaları patojenlere karşı savunmada yardımcı olmaktadır (Billing ve Sherman, 1998). Yapılan 

çalışmalarda bu kanıt ile alakalı olarak yüksek patojen yoğunluğu olan bölgelerde yemeklerde daha çok 

baharat kullanıldığını göstermiştir (Sherman ve Billing, 1999). Bu sonuçlar sadece insanların 

etraflarındaki patojen miktarına göre farklı davranışlarda bulunduğunu göstermekle kalmamakta aynı 

zamanda da patojenlerin bazı kültürel farklılıklara neden olabileceğini göstermektedir. 

Bireycilik ve toplumculuk kültürleri tanımlamak için kullanılan tek boyutlu bir teoridir. Uyum 

sağlama, etnosentrizm, ksenofobi ve başka davranışlar bu kültür tipleriyle alakalıdır. Alanyazın bu 

davranışlar ve patojenler arasındaki ilişkiyi de göstermiştir. Fincher, Thornhill, Murray, ve Schaller 

(2008) epidemolojik veriler ve dünya bireyselcilik envanterini arasında korelasyon analizi yapmıştır. 

Sonuçlar patojen yoğunluğu ile bireycilik arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir.  

Önceden de bahsedildiği gibi ksenofobik tavırlar patojen yoğunluğu veya tehtidinden etkilenmektedir. 

Ksenofobi yabancı korkusu, nefretidir. Çalışmalar göstermiştir ki ksenofobik davranışlar hastalık 

tehlikesi içeren işaretler görüldüğünde artmıştır (Faulkner ve ark., 2004). İnsanların tanımadıkları 

insanlara karşı önyargılarının olmasının olası patojen taşıyıcalarına karşı bir savunma sağladığı için 

adaptif olduğu teorisi savunulmaktadır (Kurzban ve Leary, 2001; Park, Faulkner ve Schaller, 2003). 
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Faulkner ve ark, (2004) bu mekanizmanın mantığını; tarihi dönemlerde çok fazla zararlı patojen olması 

ve insanların bu olası patojenlere karşı bir savunma oluşturmasının en adaptif korunma olduğu şeklinde 

açıklamaktadır. Bu yüzden patojenler ve ksenofobik davranışlar arasında bir bağlantı görülmesi 

beklenmektedir. 

Davranışsal bağışıklık sistemi araştırmalarının kısa tarihinde bu konuyu çalışabilmek için birden çok 

yöntem geliştirilmiştir (Tybur, Frankenhuis ve Pollet, 2014). Duncan, Schaller ve Park (2009) tarafından 

geliştirilen Algılanan Hastalıklara Açık Olma ölçeği ise hastalıklarla ilgili hipotezlerde kullanılmaya en 

uygun olan değerdir. Ölçek bireylerin bulaşıcı hastalıkların geçişiyle ilgili kronik kaygılarını ölçmektedir. 

Mültecilerin ülkelerinden kaçma zorunda kalma nedenleri savaş ve bulaşıcı hastalıklar gibi nedenler 

olabilir. Bu nedenle mültecilere olan bakış açısı, tavırlar ile kişilerin Algılanan Hastalıklara Açık Olma 

değeri arasında bir ilişki beklemekteyiz. İnsanların DBS’si patojenlere karşı işaretleri algılamaya açıktır 

ve bilgi de bu işaretlerden biridir. Bir konu veya kişi ile ilgili bir hastalıkla alakalı bir bilgi o konu ve 

kişiye karşı algıyı etkileyebilir. Son dönemlerde özellikle Suriyeli mültecilerle alakalı bir çok yanlış bilgi 

yayılmakta ve bu bilgilerin hastalıkla alakalı olanları da mevcut. Bu nedenle mülteciler hakkındaki bilgi 

düzeyi de kişilerin mültecilere karşı tutumlarıyla alakalı olabilir. 

Suriye’den gelen mülteci akımıyla beraber medyada tartışılacak birçok görüntü ve haber 

yayınlamıştır. Hâlbuki bu haberleri yapan gazetecilerin de okuyan kişilerden mülteci ve göçmenlere dair 

tanımsal veya hukuki bilgilerini yeterli olmadığı görülmüştür. Hatta bu sebeplerden dolayı Mülteci-Der 

tarafından bilgilendirme amaçlı 5N 1 Mülteci kitapçığı yayımlanmıştır. Bu haberlerin doğruluğu veya 

yanlışlığı konusunda emin olmamakla beraber, bunlar bire bir iletişim içinde olmayan insanların tek bilgi 

kaynaklarıdırlar. 

Pederson çalışmalarında mülteciler ve sığınmacılar için bilinen yanlışlar araştırmasında yanlış inanç 

olarak tanımlamaktadır. Yanlış inanç ve sığınmacılara karşı olumsuz tutumlar arasındaki ilişkinin 

incelendiği bir araştırmada bu iki değişken arasındaki ilişkinin güçlü olduğu bulunmuştur (Pederson ve 

ark., 2000).  

Pederson ve arkadaşları (2005) tarafından yerli Avusturalyalı sığınmacılara karşı tutumlar ve yanlış 

inanç arasında ilişki incelendiğinde, yine Pederson ve arkadaşlar tarafından yapılmış yerli Avusturyalılara 

karşı olumsuz tutumlar ve yanlış inançlar arasındaki ilişkinin önceki çalışmalarından daha kuvvetli 

olduğunu bulmuştur. Ayrıca, yanlış inançları yüksek seviyede eğitimin, sağ politik görüşün, yüksek 

seviyede milliyetçiliğin ve artan yaşın yordadığı bulunmuştur. 

Croston ve Pederson (2013) sığınmacılar hakkında yanlış bilgilerin varlığını ispatlayan yazı 

okuduklarında, yazan kişi hakkında insanları içten ve yetkin olarak algılayıp algılamadıklarını 
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araştırmıştır. Yazıya katılmayan insanlar, yazarı daha az içten ve yetkin bulmuştur. Bu sebepten dolayı 

güdülenmiş akıl yürütmenin bu gruplara karşı oluşan stereotiplerin oluşmasında ve verilen bilgilerin 

anlaşılmasında önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Bu aslında verilen bilgilerinde sunuluş biçiminin 

insanlar tarafından algılanmasında değişikliklere sebep olduğunu göstermektedir. 

Mülteciler ve göçmenler hakkında doğru olmayan bilgilere sahip olmak, bu gruplara karşı oluşan 

olumsuz tutumların açıklanmasında bir neden olabileceği ön görülmüştür. 

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmanın örneklemi 91 katılımcı (63 kadın, 28 erkek) oluşmuştur.  Katılımcıların yaş aralığı 18-58 

yaş olmuştur (Ort. = 25.27, S = 7.18). Ayrıca  katılımcıların eğitim düzeylerine göre dağılımı ise şöyle 

olmuştur:  Lise % 8.9; üniversite % 61.1 ; lisansüstü %26.7 ve doktora % 3.3. 

Veri Toplama Araçları 

Katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeylerini belirlemede kullanılan bilgi toplama formuna ek 

olarak, mevcut çalışmada mültecilere ait tutum ölçeği, mültecilere ait bilgi soruları ve algılanan hastalığa 

açık olma ölçeği (Duncan, Schaller ve Park, 2009) kullanılmıştır. 

Mültecilere Ait Tutum Ölçeği. Bu çalışma için mültecilere karşı tutumlar ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek 

bir anlamlı faktörden oluşmaktadır ve güvenilirdir (α =.95). Yirmi maddeden oluşan ölçek ‘Mültecilerin 

Türk kültürüne uyum sağlaması gerektiğini düşüyorum’ ve ‘Mültecilerle komşu olmaktan rahatsızlık 

duymam.’ gibi maddeleri içermektedir. Maddeler 5’li Likert ölçeği üzerinden cevaplandırılmıştır (1 

kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum).  

Mültecilere Ait Bilgi Soruları. Katılımcılara, göçmenlere ve mültecilere ait 20 doğru veya yanlış olana 

bilgiler verilmiştir. Örneğin ‘Kişisel işlerini ülkelerini terk etmeden önce hallederler’ göçmenlere ait bir 

bilgi sorusu, ‘Eve dönüş genellikle kişisel bir seçim değildir’ mültecilere ait bir bilgi sorusudur. Bu 

yargıların hangilerinin mülteciler ve göçmenler için doğru veya yanlış olduğunu işaretlemeleri 

istenmiştir.  Katılımcıların verdiği her doğru cevap 1, her yanlış cevap puanı 0 olarak belirlenmiştir.  

Algılanan Hastalığa Açık Olma Ölçeği. Duncan, Schaller ve Park  (2009) tarafından geliştirilen 

ölçeğin orijinali “Perceived Vulnerability to Disease” şeklindedir. Ölçek geri çeviri yöntemi ile Türkçeye 

çevrilmiştir. Ölçek bir kişi tarafından İngilizce orijinalinden Türkçeye çevrilmiş, sonrasın başka bir kişi 

tarafından Türkçeden İngilizceye çevrilmiş ve çevirinin doğruluğu incelenmiştir. Ölçek iki anlamlı 

faktörden oluşmaktadır ve güvenilirdir (α = .70). Ölçek 14 sorudan oluşmuştur. Her soru, “(1) kesinlikle 
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katılmıyorum” ile “(7) kesinlikle katılıyorum” uçlarına sahip, yedi birimli Likert tipi derecelendirme 

ölçeği üzerinden yanıtlanmıştır. 

İşlem 

Katılımcılara sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılmıştır ve gönüllü olarak internet üzerinden 

yapılacak anketi tamamlamaları istenmiştir. Katılımcılara internet üzerindeki yapmayı kabul ettikten 

sonra kendilerine mültecilere karşı tutum soruları sorulmuştur. Katılımcılara tutumlarına dair sorular 

sorulduktan sonra mültecilere dair bilgi soruları sorulmuş ve DBS’yi ölçümlemek için Algılanan 

Hastalığa Açık Olma Ölçeğini (Duncan, Schaller ve Park, 2009) doldurması istenmiştir. 

Bulgular 

Korelasyon analizleri mültecilere ait tutumlar ile mülteciler ait bilgi düzeyi (r = .54) ve algılanan 

hastalıklara açık olma değeri (r = -.25) arasında anlamlı ilişkiler olduğunu (p < .05) ortaya koymuştur. 

Korelasyon analizlerinden sonraki aşamasında, mültecilere ait tutumların algılanan hastalıklara açık olma 

değeri ve mültecilere ait bilgi düzeyi ne derece yordanabildiği sorusuna yanıt aramak için çoklu regresyon 

analizi yürütülmüştür. Yapılan çoklu regresyon analizi sonrası bu iki değişkenin varyansın %34’ünü 

açıkladığı görülmüştür (R2 = .34, F2,90 = 22.472, p < .01). Bilgi düzeyi (β = .52, p < 0.1) ve algılanan 

hastalığa açık olma değerinin (β = -.22, p < 0.1) mülteciler hakkındaki tutumları yordadığı bulunmuştur. 

Tartışma 

Elde edilen sonuçlar bireylerin algılanan hastalığa açık olma değeri ve mülteciler hakkındaki bilgi 

düzeylerinin mültecilere karşı olan tutumlar ile alakalı olduğunu göstermiştir. Bireylerin hastalığa açık 

olma değeri arttıkça mültecilere karşı olan olumlu tutumlarında azalma olmuş, mülteciler hakkında bilgi 

düzeyi arttıkça ise mültecilere karşı olumlu tutumlar artmıştır. Elde edilen bulgular önceki teorilerle 

tutarlılık göstermiştir. 

Hastalık algısı ve tutumlar arasındaki ilişki hastalıktan uzak durmaya yönelik davranış gösterme 

konusunda tutarlı bir ilişkidir (Faulkner ve ark., 2004). Bireylerin algılanan hastalığa açık olması onları 

mültecilerden gelebilecek olası hastalıklara daha açık olmasını ve bu nedenle olası bir hastalık kaynağını 

uzak olmaya çalışması ile açıklanabilir. Yanlış inanç ve tutumlar ile arasındaki ilişkide önceki bulgularla 

tutarlılık göstermiştir (Pederson, 2005). Bu yanlış inançların bazılarının hastalıklar ile alakası olması 

aradaki ilişkiyi güçlendirmiş olabilir. Mültecilerle ilgili özellikle hastalıklara yönelik yanlış inançların 

ortadan kaldırılması mültecilere yönelik tutumların daha olumlu olmasını ve oluşabilecek sorunların 

önüne geçilmesinde yarar sağlayabilir. 
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Bu araştırma Türkiye’de yürütülmüştür ve Türkiye’deki katılımcıların tutumları evrensel bir geçerlilik 

taşımıyor olabilir. 2016 tarihi itibariyle Birleşmiş milletler yüksek komiserliğinde kayıtlı 

4,719,605  Suriyeli mülteciler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak’a daha iyi koşullarda yaşamak amacıyla 

göç etmişlerdir. Türkiye çoklu bir kültürel yapıya sahip olmasına rağmen, gelen mültecilerin sayısında ani 

artış ve mültecilerin Türkiye’de barındırılması olumlu olumsuz birçok farklı görüşün ortaya çıkmasına 

sebep olmuş olabilir. Güncel değişiklikler Türkiye’deki mültecilere bakış açısını ve mülteci kavramının 

sadece Suriyeli mülteci olarak algılanmasına neden olmuş olabilir. Gelecek çalışmalar mültecilere karşı 

olan tutumları farklı kültür ve bölgelerde yaparsa mültecilere karşı olan tutumların nedenleri daha iyi 

anlaşılabilir. 

Kaynakça 
Billing, J. ve Sherman, P. W. (1998). Antimicrobial functions of spices: why some like it hot. Quarterly Review of 

Biology, 3-49. 
Bullard, S. M. (2015). Attitudes toward refugees entering the United States of America. Honors Theses. Paper 323. 
Croston, J. ve Pedersen, A. (2013). ‘Tell me what I want to hear’: Motivated recall and attributions in media 

regarding asylum seekers. Australian Journal of Psychology, 65(2), 124-133. 
Duncan, L. A., Schaller, M. ve Park, J. H. (2009). Perceived vulnerability to disease: Development and validation of 

a 15-item self-report instrument. Personality and Individual Differences, 47(6), 541-546. 
Faulkner, J., Schaller, M., Park, J. H. ve Duncan, L. A. (2004). Evolved disease-avoidance mechanisms and 

contemporary xenophobic attitudes.Group Processes & Intergroup Relations, 7(4), 333-353. 
Fincher, C. L., Thornhill, R., Murray, D. R. ve Schaller, M. (2008). Pathogen prevalence predicts human cross-

cultural variability in individualism/collectivism. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological 
Sciences, 275(1640), 1279-1285. 

Haslam, N. I. C. K. ve Pedersen, A. N. N. E. (2007). Attitudes towards asylum seekers: the psychology of exclusion. 
Yearning to breathe free: Seeking asylum in Australia, 208-218. 

Kurzban, R. ve Leary, M. R. (2001). Evolutionary origins of stigmatization: the functions of social 
exclusion. Psychological bulletin, 127(2), 187. 

Mähönen, T. A., Brylka, A. ve Jasinskaja‐Lahti, I. (2014). Perceived ethnic superiority and immigrants' attitudes 
towards multiculturalism and the national majority. International Journal of Psychology, 49(4), 318-322. 

Murray, K. E. ve Marx, D. M. (2013). Attitudes toward unauthorized immigrants, authorized immigrants, and 
refugees. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 19(3), 332. 

Murray, D. R. ve Schaller, M. (2012). Threat (s) and conformity deconstructed: Perceived threat of infectious disease 
and its implications for conformist attitudes and behavior. European Journal of Social Psychology,42(2), 180-
188. 

O'Rourke, K. H. ve Sinnott, R. (2006). The determinants of individual attitudes towards immigration. European 
Journal of Political Economy, 22(4), 838-861. 

Park, J. H., Faulkner, J. ve Schaller, M. (2003). Evolved disease-avoidance processes and contemporary anti-social 
behavior: Prejudicial attitudes and avoidance of people with physical disabilities. Journal of Nonverbal Behavior, 
27(2), 65-87. 

Pedersen, A., Griffiths, B., Contos, N., Bishop, B. ve Walker, I. (2000) "Attitudes toward Aboriginal Australians in 
city and country settings", Australian Psychologist, 35(2), 109-17. 

Pedersen, A., Clarke, S., Dudgeon, P. ve Griffiths, B. (2005). Attitudes toward Indigenous Australians and asylum 
seekers: The role of false beliefs and other social-psychological variables. Australian Psychologist, 40(3), 170-
178. 



B. Sevi, T. Aral ve A. Aydınlı-Karakulak / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 261 

Prokosch, M. L. ve Hill, S. E. (2016). Too risky a gamble?: Playing it safe in response to disease threat. Conference 
presentation given at the 17th Annual Society for Personality and Social Psychology Convention, San Diego. 

Schaller, M. ve Murray, D. R. (2008). Pathogens, personality, and culture: disease prevalence predicts worldwide 
variability in sociosexuality, extraversion, and openness to experience. Journal of Personality and Social 
Psychology, 95(1), 212. 

Schaller, M., Murray, D. R. ve Bangerter, A. (2015). Implications of the behavioural immune system for social 
behaviour and human health in the modern world. Phil. Trans. R. Soc. B, 370(1669), 20140105. 

Schaller, M. ve Park, J. H. (2011). The behavioral immune system (and why it matters). Current Directions in 
Psychological Science, 20(2), 99-103. 

Schweitzer, R., Perkoulidis, S., Krome, S., Ludlow, C. ve Ryan, M. (2005). Attitudes towards refugees: The dark side 
of prejudice in Australia.Australian Journal of Psychology, 57(3), 170-179. 

Sherman, P. W. ve Billing, J. (1999). Darwinian Gastronomy: Why We Use Spices Spices taste good because they 
are good for us. BioScience, 49(6), 453-463. 

Tybur, J. M., Bryan, A. D., Magnan, R. E. ve Hooper, A. E. C. (2011). Smells like safe sex olfactory pathogen primes 
increase intentions to use condoms. Psychological science, 22(4), 478-480. 

Tybur, J. M., Frankenhuis, W. E. ve Pollet, T. V. (2014). Behavioral immune system methods: Surveying the present 
to shape the future. Evolutionary Behavioral Sciences, 8(4), 274. 

 



I. Sosyal Psikoloji Kongresi 

Örgütsel Adalet Boyutları ile İlgili Algılamaların 
İşyerinde Zorbalık Davranışlarına Etkisi 

Semra F. Aşcıgila, Deniz Öztürkb* 
aOrta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü 

bAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Bölümü 

 

Öz 

Bu çalışma, işyerinde zorbalık davranışlarının hem buna hedef olan hem de gözlemleyen çalışanların prosedürel, 
dağıtımsal ve etkileşimsel adalet olarak ortaya çıkan örgütsel adalet boyutları ile ilgili algılamaları üzerindeki 
etkilerini incelemektedir. İlgili yazın etkileşimsel adaletin kişilerarası niteliğine vurgu yaparken, etkileşimsel 
adaletsizlik algılamalarının saldırgan yönetici davranışının en güçlü eşleniği olduğunu ortaya koymuştur (Hershcovis 
ve ark., 2007). Bu bulguları Türkiye’de bir örneklemde araştırmak amacıyla Ankara ve İzmir illerinde faaliyet 
gösteren altı farklı kamu kuruluşunda çalışan 288 beyaz-yaka çalışana uygulanan anket, katılımcıların yaklaşık üçte 
birinin son altı ay içerisinde işyerinde zorbalık davranışlarına maruz kaldığını ortaya koymuştur. Bu çalışma, 
hipotezlerde öne sürüldüğü gibi işyerinde zorbalık davranışında demografik değişkenlerin etkisi kontrol edildikten 
sonra kamu çalışanlarının örgütsel adalet algılamaları boyutları üzerinde anlamlı etkileri olduğunu göstermiştir. 
Zorbalık davranışlarına neden olan örgütsel adalet boyutlarının sırasıyla etkileşimsel adalet (R2 = .142), dağıtımsal 
adalet  (R2=.098) ve prosedürel adalet (R2 = .089) olmak üzere zorbalık davranışlarının en fazla etkileşimsel adalet 
algılamalarına bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. 
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Örgütsel Adalet Boyutları ile İlgili Algılamaların İşyerinde Zorbalık Davranışlarına Etkisi 

Örgütler rekabet, kaynak ve zaman kısıtları, kişilik ve amaçlardaki farklılıkların yol açtığı saldırgan 

davranışların yaygın olduğu sosyal ortamlardır (Aquino ve Thau, 2009). 1980lerden itibaren örgütlerdeki 

yıkıcı davranışlara yönelik ilginin artmasıyla, yapılan çalışmalar işyeri saldırganlığının hem örgütler hem 

de çalışanlar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini göstermiştir (Zellars ve ark., 2002). İşyeri zorbalığı 

ise hem güç dengesizliği hem de sonuç olarak düşmanca bir ortam yaratan, hedef alınan bireyin kendini 

eşit olarak savunamamasına yol açan ve devamlılık gösteren olumsuz davranışlar olarak tanımlanabilir 

(Hoel ve Cooper, 2001). Bu çalışma, işyeri zorbalığının olumsuz sonuçlarına yönelik yazını geliştirmeyi 

hedeflerken, özellikle çalışanların örgütsel adalet algılamaları üzerindeki etkisine bakmaktadır. Bu 

doğrultuda, ilk olarak işyerinde zorbalık davranışlarının hem buna hedef olan hem de gözlemleyen 

çalışanların örgütsel adalet algılamaları üzerindeki etkilerini ortaya koymak, ikinci olarak ise prosedürel, 

dağıtımsal ve etkileşimsel adalet olarak ortaya çıkan örgütsel adalet boyutları üzerindeki etkilerini ayrı 

ayrı ele almak amaçlanmaktadır.  

İlgili yazın, çalışanların örgütsel adalet algılamalarını çoğunlukla üç boyutta ele almaktadır (Colquitt 

ve ark., 2001). Çalışanların elde ettikleri nihai çıktılara (dağıtımsal adalet) ve bu çıktıların ortaya 

çıkmasını sağlayan prosedürlere (prosedürel adalet) yönelik adalet algılamalarının yanı sıra Bies ve Moag 

(1986, s. 44) etkileşimsel adaletin de örgütsel adaletin bir yönü olduğunu ifade eder. Dağıtımsal adalet, 

bireylerin örgütlerdeki kaynakların dağılımına ilişkin değerlendirmelerindeki adalet algılamalarını 

vurgular. Adams’ın (1965) eşitlik teorisine göre bireyler adalet değerlendirmelerini örgüte kattıkları 

girdiler ve aldıkları çıktılar arasındaki dengeyi gözeterek yapar. Sonraki çalışmalar, bireylerin sadece elde 

ettikleri çıktılara yönelik adalet algılamalarının değil, aynı zamanda bu çıktıları doğuran sürecin de adil 

olması gerektiğine yönelik vurgu yapmıştır. Prosedürel adalet de bu anlamda, dağıtım kararını verdiren 

araçlara yönelik adalet algılaması olarak tanımlanır (Cropanzano ve Ambrose, 2001, s. 123). Bir diğer 

deyişle, örgütte uygulanan prosedürlerin (örn., performans değerlendirmeleri, terfiler vb.) çalışanlarca ne 

derece adil bulunduğuna dair duygularını ifade eder.  

Etkileşimsel adalet ise çalışanların diğerleriyle etkileşimlerinde gördükleri davranışların adil olup 

olmamasına yönelik algılamalarıdır (Cropanzano ve ark., 2001, s. 36). Yazarların tanımına göre etkileşim 

adaleti, çalışanların örgütte yürütülen işlemler sırasında karşılaştıkları kişisel davranışların kalitesini 

gösterir. Daha sonraki çalışmalarında ise Bies (2001), etkileşimsel adaleti tanımını örgütte yürütülen 

işlemlerden ve çıktılardan bağımsız olarak kişiler arasındaki ilişkilerin farklı boyutlarını kapsadığı 

yönünde geliştirmiş böylelikle etkileşimsel adaleti sadece karar vericilerle sınırlamamıştır. Bir diğer 

tanıma göre ise, etkileşimsel adalet örgütsel süreçlerin insani yanını gösterir, yöneticilerin ve kaynakları 

kontrol edenlerin astlarına yönelik davranış tarzıdır (Cohen-Charash ve Spector, 2001, s. 4). Ancak 
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etkileşimsel adaletin, prosedürel adaletin bir alt boyutu mu yoksa ondan bağımsız bir boyut mu olduğu 

konusunda ilgili yazında uzlaşma bulunmamaktadır (Cropanzano ve Ambrose, 2001, s. 126). Bazı 

çalışmalar etkileşim adaletinin ayrı bir boyut olmadığını (Blader ve Tyler, 2003; Cropanzano ve 

Greenberg, 1997; Folger ve Konovsky, 1989) belirtirken, bunu prosedürel adaletin yapısal ve etkileşim 

elemanları olarak iki ayrı ögeden oluşmasına, buradan yola çıkarak da örgütlerdeki kuralların ve bu 

kuralların insan ilişkileri bağlamındaki uygulanması algılamalarındaki bütünselliğe vurgu yapmaktadır.  

Bu iki örgütsel adalet boyutunun birbirinden bağımsız olduğunu dile getiren diğer çalışmalar ise, bir 

örgütte uygulanan işlemlerin aynı olmasına rağmen, çalışanlar üzerinde farklı adalet algılamalarına yol 

açmasını etkileşimsel adalet ile açıklar. Etkileşimsel adaletin yeni bir kavram olarak ortaya atılmasının 

temel nedeni, adalet algılamasında kişilerarası iletişimin büyük rol oynamasıdır (Bies, 2001, s. 92). Son 

dönemde yapılan çalışmalar bu doğrultuda etkileşimsel adaleti prosedürel adaletten ayrı bir boyut olarak 

değerlendirmektedir (Bies, 2001; Cohen-Charash ve Spector, 2001; Colquitt ve ark., 2001). Bu çalışmalar 

dağıtımsal adaletin örgütte belirli olaylar karşısında çalışan algılamasını etkilerken, prosedürel ve 

etkileşimsel adaletin bir arada örgütün bütününe yönelik sistemle ilgili adalet algısını şekillendirdiği 

varsayımında bulunur. Masterson, Lewis, Goldman ve Taylor (2000) çalışması ise etkileşimsel ve 

prosedürel adalet arasındaki ayrımı sosyal değişim teorisine atıf vererek açıklar. Sosyal değişim teorisi, 

çalışanların örgüte ve üstlerine yönelik tepkilerinin hangi farklı değişkenlerin aracılık ettiği sorusuna, bu 

değişim esnasında saf ekonomik değerlerin değil de maddi olarak ifade edilemeyen değerlerin de dikkate 

alındığı yönünde cevap verir. Sosyal değişim teorisinin etkileşimsel ve prosedürel adalet arasındaki 

farklılıkları açıklamada güçlü olduğu, örgütsel durumların ve üstlerin davranışların karşılıklı etkileşimini 

ve çalışan davranışları üzerindeki etkisini anlamanın mümkün olduğunu iddia etmektedir. Bies (2001: 90) 

ise prosedürel adalet araştırmalarının çalışanların adaletle ilgili algılamalarının derinliğini anlamak için 

yeterli olmadığını öne sürerken; sonuçların dağıtımı için kullanılan prosedürlerin yanı sıra örgütsel adalet 

algısının bu prosedürlerin uygulanma şeklinden de etkilendiği göstermektedir. Bireyler, prosedürlerin 

uygulanması sürecinde etkileşimde bulundukları kişilerden temel beklentiler içerisindedirler ve çoğu 

zaman bireyin adalet algısını kullanılan prosedürler ya da elde edilen kazanımların adil olma derecesi 

kadar diğer insanlarla olarak ilişkilerde maruz kalınan kötü muamele de etkilemektedir. Özellikle Hui ve 

arkadaşlarının da (2007) ortaya koyduğu gibi etkileşimsel adalet kişisel faktörlerden ve bağlamdan 

etkilenen bir yapı olarak görülmektedir, bu açıdan bakıldığında güç mesafesi fazla ve toplulukçu 

(Hofstede, 1994) kültürlerde kişilerarasındaki ilişkilerin nasıl etkilendiği ve kültür bağlamında etkileşim 

adaletinin incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Çalışanların örgütsel adalet algılamalarına atfettikleri göreli değer aynı zamanda örgütün geneline ya 

da bireylere yönelik tepkilerinin içeriğini ve yönünü belirler. Örgütsel adalet algılamaları da çalışanların 

örgüte yönelik tepkilerini ve davranışlarını etkileyen önemli unsurlardan biridir (Cole, Bernerth, Walter 
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ve Hold, 2010). Bu bağlamda, çalışanlar örgütsel adalet algılamalarını aldıkları nihai çıktılara, bunu 

doğuran prosedürlere ve bireylerle ilişkilerinin niteliğine göre belirler. Örgütsel adalet yazını, örgütsel 

adalet algısının birey ve örgüt düzeyindeki sonuçlarıyla ilgilenirken özellikle iş tatmini, örgütsel 

vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık gibi örgütsel davranış biçimlerine etkileri üzerinde durulmuştur 

(Colquitt ve ark., 2001; Moorman, 1991). Son dönem çalışmalar ise, örgütsel adaletsizlik algısının 

yarattığı saldırganlık, sapkınlık, öç alma gibi davranışlara odaklanmıştır (Ambrose ve ark., 2002, s. 808). 

İlgili yazın görece daha fazla olarak örgütsel adaletsizlik ve işyeri saldırganlığı arasındaki ilişkiye 

bakarken, bunun sosyal nedenlerinin de işyerinde zorbalığın oluşumunda payı olabileceğini 

varsaymaktadır (Neuman ve Baron, 2003).  

İşyerinde zorbalık, bir kimseyi taciz, rencide etmek, onu dışlamak ve bu kimsenin işle ilgili 

görevlerini olumsuz etkilemektir. Bir eylem, etkileşim veya sürecin işyerinde zorbalık olarak 

nitelendirilebilmesi için, bunların tekrar tekrar ve düzenli olarak yaşanması (örn., her hafta) ve belirli bir 

süre devam etmesi gerekir (örn., 6 ay boyunca). İş yerinde  zorbalık, buna maruz kalan kişinin daha düşük 

pozisyonda kaldığı ve sistemli negatif sosyal davranışların hedefi haline geldiği, gittikçe şiddetlenen bir 

süreçtir. İzole edilmiş bir olay ya da çatışma yaşayan tarafların yaklaşık olarak aynı güçte olması 

durumunda işyerinde zorbalıktan söz edilemez, yaşanan durum çatışma olarak adlandırılır (Einarsen, 

Hoel, Zapf ve Cooper, 2003, s. 15). Bu tanım doğrultusunda işyerinde zorbalık davranışının dört ortak 

noktası bulunmaktadır. Bunlar; davranışın sıklığı, süresi, olumsuz davranışlar ve güç dengesizliğidir 

(Einarsen ve ark., 2011).  Sıklık, bu olumsuz davranışların haftada kaç kere tekrarladığıyla ilişkilidir. 

Örneğin Vartia (1996) olumsuz bir davranışın, yalnızca bir defa yaşanması durumunda bunun zorbalık 

olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulamıştır. Einarsen ve Raknes de (1997) çatışmaların günlük hayatta 

sıklıkla söz konusu olduğunu ancak bu olayların düzenli gerçekleşmesi halinde bunun işyerinde zorbalık 

olarak nitelendirilebileceğini dile getirmektedir.  Süre ise, olumsuz davranışların belirli bir süre devam 

etmesiyle ilgilidir. Çalışmalar bu davranışın en az altı ay sürmesi durumunda zorbalık olarak 

nitelendirilebileceğini belirtmektedir (Einarsen ve ark., 2011). Bu süreçte olumsuz davranışların olduğu 

ilgili yazında sıklıkla yer bulmaktadır (Einarsen, 2000; Einarsen ve Raknes, 1997). Son olarak da güç 

dengesizliği, bu davranışı uygulayan ve maruz kalan arasındaki güç farklılığına işaret eder. İşyerinde 

zorbalık davranışına maruz kalan kişinin kendini koruyamaz duruma düşmesiyle ilgilidir.  

İşyerinde zorbalık davranışı ve örgütsel adalet arasındaki ilişkide, işyerinde zorbalık davranışının 

nedeni olarak da örgütsel adaletsizlik algısı görülmektedir (Parzefall ve Salin, 2010). Çalışmalar örgütsel 

adaletin işyerinde zorbalık davranışının hem kaynağı hem de yordayıcısı olabileceği yönündedir. Örgütsel 

adaletsizlik algısının dolaylı olarak işyerinde zorbalığa yol açabileceği kadar, işyerinde zorbalık 

davranışının da çalışanların örgütsel adalet algılamalarında olumsuz sonuçlar doğurabileceği 
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vurgulanmıştır (Cohen-Charash ve Spector, 2001; Neuman ve Baron, 2003; Skarlicki ve Folger, 1997; 

Tepper ve ark. , 2006). 

Dağıtımsal adalet, kişinin belirli bir işe oransal olarak yaptığı katkı ile elde ettiği kazanım arasında 

eşit bir dengenin olması durumu olarak tanımlanır. Folger ve Cropanzano (2001) ise dağıtımsal adaleti 

birey tarafından elde edilen sonuçların adilce algılanması olarak tanımlar. Bu doğrultuda, dağıtımsal 

adalet aslında örgütteki kararların sonuçlarıyla ilgilenmektedir, bunu çalışanların örgütten elde ettikleri 

maaş, terfi ve sosyal haklar gibi kazanımlarının dağılımının ne ölçüde adil olduğuna ilişkin algılamaları 

oluşturur. Çalışanların diğer kişiyle aynı işi yaptıkları fakat buna rağmen elde ettikleri kazanımların az 

olduğu durumda eşitsiz bir denge ortaya çıkmaktadır. İlgili yazın, algılanan dağıtımsal adaletsizlik ve 

saldırganlık arasındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır (Neuman ve Baron, 2003). Buna benzer olarak, birey 

adaletsizlik nedeniyle karşı tarafı ya da örgütü cezalandırmak amacıyla misilleme davranışı da 

sergileyebilir (Skarlicki ve Folger, 1997). Folger ve Cropanzano (2001) bireyin adaletsiz bir durumla 

karşılaştığında bunda sorumluluğu olan tarafı tespit edip, tepkilerini bu kişiye yönelttiğini belirtir. 

Neuman ve Baron’a (2003) göre ise; bireylerin örgütten elde ettikleri çıktılara yönelik adaletsizlik 

algılamalarının örgütün geneline yönelik saldırganlığı, bu adaletsizlik algılamaları belirli bir 

kişiye/yöneticiyle ilgili ise bu durum kişiye yönelik saldırgan tavırları tetikleyebilir. 

Etkileşimsel adalet, yöneticilerin çalışanlara yönelik davranışlarında oluşan adalet algılamalarıdır. 

Adaletin bu boyutu, örgütsel kaynakların dağılımı konusunda karar verme otoritesine sahip kişilerle bu 

karardan etkilenen kişiler arasındaki etkileşim ile ilgilidir. Etkileşimsel adalet, kişilerarası pratiklerin 

niteliğiyle ilişkili olduğundan, belli bir davranış bazı bireyler tarafından adil olarak algılanmakla birlikte 

diğerleri tarafından adaletsiz görülebilir. Bies (2001, s. 90) çalışmasına göre insanların adaletsizlikten 

kastettikleri çoğu zaman diğer insanlarla ilişkilerinde deneyimledikleri kötü muamelelerdir. Bireyin bir 

başkasından görmeyi beklediği davranışlar ile fiilen gördüğü davranışlar arasında uyumsuzluk olduğu 

durumda, bu durum bireyde etkileşimsel adaletsizlik algılamasına yol açar. İlişkilerde karşılıklı oluş 

ilkesine göre de (norm of reciprocity) etkileşimsel adaletsizlik algısı bireyde adil olmayan davranış 

şekillerine karşı karşılıkta bulunma isteği yaratır. Adaletsizlik durumundan etkilenen birey; adil olarak 

görmediği muameleye karşı adil olmayan şekilde davranarak adaleti sağlamaya çalışabilir, bu da ilişkinin 

karşı tarafınca benzer tepkilerin oluşmasına ve adaletsizliğin bir döngü şeklinde yayılmasına neden olur 

(Andersson ve Pearson, 1999, s. 460).  

İlgili yazın işyerinde zorbalık davranışı ile çalışanların örgütsel adalet algılamaları arasındaki negatif 

ilişkiyi göstermiştir (Tepper, 2000). Ancak, Salin ve Parzefall (2010) çalışmasına kadar, örgütsel adalet 

algılamaları işyerinde zorbalık davranışının bir öncülü olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, bu ilişkiye 

yönelik her iki alternatif açıklamaya da yer verilecektir. İlk olarak, örgütsel adaletsizlik algılamalarının 
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işyerinde zorbalık davranışının öncülü olduğunu savunanlar Adams’ın (1965) eşitlik teorisine atıf 

vererek, bireye karşı adaletsizlik durumu oluştuğunda, bireyin adaletsiz durumu eski haline getirmek için 

saldırgan davranışlara başvurabileceğini dile getirmektedirler. Buradan yola çıkarak, örgütsel adaletsizlik 

algılamaları sonucunda işyerinde zorbalık davranışının ortaya çıkacağını karşılıklı oluş ilkesiyle 

açıklarlar. Buna karşıt olarak ise, bazı çalışmalar saldırının yön değiştirmesi (displacement of aggression) 

argümanı doğrultusunda bireylerin provokasyon kaynağı olan kişi yerine başka kişilere yönelik saldırgan 

tavır sergileyeceğini ifade eder. Örneğin, üst yönetim tarafından işyerinde zorbalığa uğrayan orta kademe 

yönetici, adaletsizlik kaynağı yerine görece daha zayıf ve formel hiyerarşinin alt kademelerinde yer alan 

astlarına zorbalık gösterebilir (Neuman ve Baron, 2003, s. 190).  

Konuyla ilgili yazın, bugüne dek örgütsel adaletsizlik ve işyerinde zorbalık ilişkisini ilkinin 

ikincisinin durumsal yordayıcısı olduğu şeklinde ele almıştır. Parzefall ve Salin (2010) ise işyerinde 

zorbalığın çalışanların örgüte ilişkin tutumları açısından olumsuz sonuçlara neden olabileceğini 

belirtmiştir. Tepper ve arkadaşları (2006), amirlerin örgütsel adaletsizlik algılamalarının, saldırgan 

davranışları vasıtasıyla çalışanlarda örgütsel adaletsiz algılamalarına neden olabileceğini ifade etmektedir. 

Zorbalığa maruz kalan çalışanlar örgütün geneline olumsuz tutumlar geliştirebilmekte, ve bu durumda 

örgütsel adalet algılamalarının bağımlı değişken olarak ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Her iki yönlü ilişkide de, araştırmacılar bu iki değişken arasında negatif bir ilişkinin olduğunu öne 

sürmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada  aşağıdaki hipotez ortaya atılmaktadır: 

H1: Çalışanların işyerinde zorbalık davranışına maruz kalmaları ve örgütsel adalet algılamaları 

arasında negatif bir ilişki vardır.   

Örgütsel adalet ve saldırgan davranışlarla ilgili yazının en temel özelliği; bu çalışmaların algılanan 

örgütsel adaletin üç boyutuyla, saldırgan davranışlar arasındaki ilişkilerin incelenmemiş olmasıdır. Hangi 

adalet algılamasının saldırgan davranışlar üzerinde daha etkili olduğunu görebilmek amacıyla, algılanan 

örgütsel adalet türlerinin saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerinin ayrı ayrı gösterildiği çalışmalar da 

mevcuttur (Özdevecioğlu, 2003). Bu çalışmada da, örgütsel adalet algılamaları ve işyerinde zorbalık 

ilişkisi; örgütsel adaletin her bir alt boyutu için ayrı olarak ele alınacaktır. İlk olarak, formel prosedürlerin 

adil olma derecesi bireyde prosedürel adalet algılamalarına yol açmaktadır. Prosedürlerin değişmesi 

bireylerin eşitlik algılamalarını etkilemekte ve sonuç olarak prosedürel değişikliklerin sonuçları 

beklentilerin altında kalması durumu ise,  bireyi ya da örgütü hedef alan saldırgan tepkilere neden 

olabilmektedir. Benzer olarak Aquino ve arkadaşlarının (1999) ve Tepper ve arkadaşlarının (2006) 

çalışmaları da prosedürel adaletsizlik algılamalarının çalışanlarda saldırgan davranış yoluyla misillemeyi 

doğurduğunu ortaya koymuştur. 
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İkinci olarak, çalışmalar örgütsel adaletsizlik algılamalarının nihai çıktıların dağıtımındaki 

adaletsizlikten de kaynaklandığını öne sürerken, bunun işyerindeki saldırgan davranışlarla ilinti olduğunu 

göstermiştir (Martinko ve Zellars, 1998). Son olarak, işyerinde zorbalık davranışında önemli bir husus 

davranışa hedef olanlar ile diğerleri arasındaki ilişkidir. Bu nedenle de, etkileşimsel adalet algılamaları ve 

işyerinde zorbalık davranışının ilintili olması beklenmektedir. Etkileşimsel adalet, çalışanlara örgütsel 

prosedürlerin hayata geçirilmesi esnasında saygılı ve itibarlı davranılması ile ilgilidir ve herhangi bir 

suiistimal durumunda iki taraf arasında saldırgan davranışların oluşabilmesi muhtemeldir (LeBlanc ve 

Barling, 2004). Bu doğrultuda, kişilerarası adaletsizlik algısının amirden kaynaklı saldırganlığının en 

güçlü yordayıcısı olarak bulunmuştur (Hershcovis ve ark., 2007). Benzer olarak, Inness, Barling ve 

Turner (2005) çalışması da çalışanların amirlerinden gördükleri adil olmayan davranışlara yönelik 

algılamalarının  onların gösterdikleri saldırgan davranışlarla ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. Chory ve 

Hubbel da (2008) etkileşimsel adaleti anti-sosyal davranışların en güçlü yordayıcısı olarak göstermekte 

bunu da saldırgan davranışın başka bir bireye yönelik olmasıyla açıklamaktadır. Bu çalışmalardan yola 

çıkarak, ilgili yazında var olan örgütsel adaletsizlik algılamaları ve işyerinde zorbalık arasındaki negatif 

ilişkiye ek olarak, bu çalışma örgütsel adaletin alt boyutlarından etkileşimsel adaletin işyerinde zorbalık 

davranışının daha güçlü bir yordayıcısı olduğunu ileri sürmektedir. Bu doğrultuda; 

H2: Örgütsel adaletin diğer alt boyutlarına kıyasla, etkileşimsel adalet işyerinde zorbalık davranışı 

üzerinde daha fazla etkilidir. 

Birinci Düzey Alt Başlık / Yöntem 

Örneklem 

Bu  çalışma, Ankara ve İzmir illerinde faaliyet gösteren altı farklı kamu kuruluşunda çalışan 288 

beyaz-yaka çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir. 425 kişilik ana kütlenin %68’i ile anket uygulanmıştır. 

Araştırma ilişkin veriler 56 adet soru ve ifadeden oluşan üç bölümlü bir soru formu aracılığıyla 

toplanmıştır. İlk bölümde, araştırmaya katılanların örgütsel adalet algılamalarını belirlemeye yönelik 

ifadeler bulunmaktadır. İkinci bölümde, kişilerin işyerinde zorbalık davranışlarına maruz kalmalarıyla 

ilgili, son bölümde ise araştırma yapılan kişilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer 

almaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın bağımsız değişkeni olan çalışanların örgütsel adalet algılamalarını belirlemek için 

Moorman (1991) ve Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen 20 maddeden oluşan ölçek 

kullanılmıştır. Söz konusu ölçeğin Türkçeye uyarlanmış hali bir takım çalışmalarda (Ertürk ve ark., 2004; 
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Sezgin, 2009) yer almakta olup, bu çalışmada Ertürk ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında yer alan 

uyarlamasından yararlanılmıştır. Ölçekteki ifadeler 5li Likert şeklinde düzenlenmiştir. Ölçekte teorik 

çerçevede belirtildiği şekilde örgütsel adalet algısı üç alt boyut olarak (dağıtımsal, prosedürel ve 

etkileşimsel) olarak ölçülmektedir. Ölçeğin güvenilirliğini ortaya koymak amacıyla yapılan faktör 

analizinde Cronbach alfa değeri  ölçeğin alt boyutlarında; prosedürel adalet için .88, etkileşimsel adalet 

için 0.95, dağıtımsal adalet için ise 0.88 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak örgütsel adalet ölçeğinin bu 

çalışmadaki örneklem üzerinde α > .70 olduğundan güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır (Nunnally, 

1979, s. 245).  

Bağımlı değişken olan işyerinde zorbalık davranışının ölçümlenmesi için ise ilgili yazında yer alan iki 

farklı yöntemden yararlanılmıştır. İlk kısımda Rayner (1997) ve Salin’in (2001) çalışmalarında yer alan 

öznel yöntemden yararlanılmış, araştırmaya katılanlara işyerinde zorbalık tanımının ardından “Son altı ay 

içerisinde işyerinizde zorbalık davranışınıza maruz kaldınız mı?” sorusu yöneltilmiştir. Soruya olumlu 

cevap verenlerden, zorbalık davranışının kaynağını (amir, başka bir çalışan ya da ast) da belirtmeleri 

istenmiştir. İkinci bölümde ise işyeri zorbalık düzeyini ölçmek için Einarsen ve Raknes (1997) 

çalışmasında geliştirilip sonrasında Einarsen (2001) tarafından revize edilen “Negative Acts 

Questionnaire”den yararlanılmıştır. Bulutlar ve Öz (2008) uyarlaması doğrultusunda, 29 ifadeli ölçekten 

cinsel istismar ve ırk ya da etnik kökene yönelik aşağılanmayı içeren ifadeler çıkartılmıştır. Ölçeğin 

güvenilirliği .94 olarak bulunmuştur. 

Birinci Düzey Alt Başlık / Bulgular 

Araştırmaya katılanların %52.6’sı kadın, yaş ortalaması ise 38dir. Katılımcıların %10’u lise mezunu, 

%18’i iki yıllık üniversite, %57.5’i dört yıllık fakülte, %14.2’si ise lisansüstü eğitim derecesine sahiptir. 

Katılımcıların %22.7’si idari pozisyonda çalışmaktadır. Son olarak da katılımcıların örgütteki ortalama 

çalışma süreleri 12 yıldır (S = 9.5). Bulgular, katılımcıların %30’unun son altı ay içerisinde işyerinde 

zorbalık davranışlarına maruz kaldığını ortaya koymuştur. Zorbalık davranışına uğrayanların ise %81.4’ü 

zorbalığın kaynağının üstlerinin olduğunu belirtirken, aşağıdan-yukarı zorbalığa maruz kalanların ortanı 

%3.5’tir.  

Hipotez 1’de öne sürüldüğü gibi elde edilen bulgular işyerinde zorbalık davranışında demografik 

değişkenlerin etkisi kontrol edildikten sonra çalışanların örgütsel adalet algılamalarının anlamlı etkileri 

olduğunu göstermiştir. Yapılan regresyon sonuçlarına göre, çalışanların örgütsel adalet algılamalarının 

%24’ü işyerinde zorbalık davranışına maruz kalma ile açıklanabilir. Model istatistiki olarak anlamlıdır (β 

= -.305, p < .001). Hipotez 2’yi test etmek için gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına göre, 

zorbalık davranışlarının sonucunda örgütsel adalet boyutlarından sırasıyla etkileşimsel adalet (R2 = .142, 
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p < .001), dağıtımsal adalet (R2 = .098, p < .001) ve prosedürel adalet (R2 = .089, p < .001) olmak üzere, 

en fazla etkileşimsel adalet algılamalarının etkilendiği tespit edilmiştir. 

Tartışma 

Bu çalışma işyerinde zorbalık davranışıyla ilişkili olan olumsuz sonuçlara özellikle de çalışanların 

örgütsel adalet algılamaları üzerindeki etkilerine bakarken, adalet boyutlarından etkileşimsel adaletin bu 

davranışlardan diğer boyutlara kıyasla daha çok etkilendiğini ortaya koymaktadır. Örgütsel 

işlem(prosedür)ler uygulanırken çalışanların maruz kaldığı tutum ve davranışların niteliği olarak 

tanımlanan  (Bies,  2001, s. 93) etkileşimsel adaletin, örgütsel adaletin diğer boyutlarına kıyasla örgüt içi 

zorbalık davranışlarına yaptığı etkinin daha güçlü olduğu konusunda bulgular elde edilmiştir.  Bu durum, 

ilgili yazınla aynı doğrultuda, örgütsel adaletin diğer iki boyutunun tüm çalışanlara daha tutarlı bir şekilde 

uygulandığı, bunun yanı sıra etkileşimsel adaletin ise kişilerarası niteliğine dayandırılmıştır (Inness, 

Barling ve Turner, 2005). Parzefall ve Salin (2010, s. 774) çalışmasında belirtildiği gibi, örgütlerin 

işyerinde zorbalık olaylarına hemen tepki göstermesi, bunun yaygın bir fenomen haline gelinmeden 

engelletilmesi ve etik iş iklimi üzerindeki olumsuz etkilere yol açmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Bu açıdan, üst yönetim bu tarz yıkıcı davranışlara pro-aktif bir şekilde müdahale etmelidir. Fakat, 

Amerikan İşyerinde Zorbalık Enstitüsünün araştırmasına göre, işverenlerin %62’si sorunu görmezden 

gelmekte, kurbanların ve gözlemleyenlerin %40’ı eyleme geçmemekte ve sadece %19’u yazılı olarak 

şikayetçi olmaktadır (Namie, 2007). Formel olarak eyleme geçmedeki düşük eğilim genel olarak 

çalışanların korku duymalarından kaynaklanmakta, bu nedenle de Namie ve Namie (2004) bu durumu 

“sessiz salgın” olarak tanımlamaktadır. 
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Öz 

Alan yazında liderin grubun risk alma davranışı üstündeki etkisini inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır 
(Charlier, Stewart, Greco ve Reeves, 2015; Stoner, 1968); ancak atanmış liderin olmadığı durumda grup üyelerinin 
bireysel olarak ve grup olarak risk alım davranışlarını ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Atanmamış liderler 
atamadan bağımsız olarak bulundukları grupların üyelerini etki altına alan ve gruba liderlik eden kişilerdir (Carte, 
Chindambaran ve Becker, 2006). Atanmış bir liderin olması veya olmaması her zaman grup üyelerinin lider algısını 
yansıtmamaktadır. Atanmış liderlerin, süreçten sorumlu kişiler olması durumundan hareketle atanmamış liderlere 
kıyasla hem bireysel hem de grup temelinde risk alımını arttıracağı düşünülmektedir. Bu noktada, grup üyelerinin 
lider algısının da risk alma davranışını etkileyeceği beklenmektedir. Deneyde 40 öğrenci, beş kişilik gruplar halinde 
atanmış liderli ya da lidersiz koşulda çalışmıştır. Dört aşamadan oluşan her görev için farklı risk seçenekleri 
kullanılmıştır. Atanmış lidere, grubun görevleri teslim edilmiş ve grup adına alınan tüm risklere karar vermesi 
istemiştir. Tüm katılımcılardan, gruplarının kararlarından bağımsız olarak görev temelli ve genel risk alımlarına karar 
vermeleri, ayrıca varsa her görev için algıladıkları lideri bildirmeleri istenmiştir. Yapılan 2x2 (Lider 
Atanmış/Atanmamış x Lider Algılanmış/Algılanmamış) faktörlü MANOVA analizi sonucunda, eğer grupta algılanan 
ve atanmış bir lider varsa, grup ve bireysel risk alımı lidersiz gruba kıyasla artmıştır.  Atanmış liderli gruplar ve grup 
bireyleri, atanmamış koşuldan daha fazla risk almıştır. Benzer bir şekilde algılanmış lideri olan gruplar, diğer 
gruplardan hem bireysel olarak hem de grup olarak daha çok risk almıştır. Araştırmada atanmış liderlerin her zaman 
grubun algılanan lideri olmadığı gibi lidersiz grupların da kendi liderlerini çıkartabildiği görülmüştür. 
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Liderlik Atamasının ve Liderlik Algısının Risk Alımları Üzerindeki Etkileri 

Liderlik ,genellikle iş ortamında süpervizörler, yöneticiler ve şefler olarak karşımıza çıkıyor olsa da 

aslında günlük hayatımızın da içindedir. Çevremizde, arkadaş gruplarımızda ve günlük olaylarda 

kendiliğinden ortaya çıkan liderler alan yazınında atanmamış (emergent) liderler şeklinde adlandırılmıştır. 

Atanmamış liderler, lider atamasından bağımsız olarak grup üyelerini nüfuzu altına alan ve grubu 

yönlendiren kişiler olarak tanımlanabilir (Scheiner ve Goktepe, 1983). Güncel hayattan örnek vermek 

gerekirse, bir arkadaş grubunda yemeğin nerede yeneceği gibi kararlarda etkin olan kişi atanmamış bir 

lider olabilir. Bu kişiyi kimse lider olarak atamamış olmasına rağmen, karar ve davranışlarıyla gruba 

liderlik edebilmektedir. Atanmamış liderlik, , kişilik özellikleri ve iletişim yetenekleri açısından çeşitli 

çalışmalarda incelenmiştir (Kickul ve Neuman, 2000; Yoo ve Alavi, 2004). Ortak paydada, bu 

çalışmalarda atanmamış liderlerin; dışadönük, yeniliğe açık ve iletişime ağırlık veren bireyler olduğunu 

ortaya konulmuştur. Atanmış (formel) liderlik ile atanmamış liderlik arasındaki en önemli farklılık, 

atanmamış liderliğin zaman içerisinde grup ve kişinin kendisinin katkısıyla oluşmasıdır. 

Bir liderin atanması ya da ortaya çıkışı kadar, o liderin liderliğinin grup tarafından tanınması da eşit 

derecede önemlidir. Atanmış liderli bir grup düşünelim ki, grubun lideri grup tarafından lider olarak 

algılanmamış olsun. Bu durumda, o kişi lider olarak görülmediği için liderliği şüpheli olacaktır ve grup ya 

lidersiz olarak devam edecek ya da başka bir lider çıkartacaktır. Grubun başka bir lider çıkarttığı koşulda 

ise bu lider atanmamış bir lider olacaktır. Bu durum atanmamış liderliğin uygulamadaki önemini 

vurgulamaktadır.  

Grup üyelerinin algısına bağlı olan, liderlik rolü ise “algılanan liderlik” olarak belirtilmiştir (Deinesch 

ve Liden, 1986). Bir şirketin muhasebe bölümünün müdürünün astları tarafından lider olarak algılanıp 

algılanmaması durumunu buna örnek olarak verebiliriz. Bölüm müdürlüğü atanmış bir liderlik 

pozisyonudur, fakat beraberinde çalışan grup üyeleri bu kişiyi liderleri olarak görmezse, atanmış liderin 

liderliğinden ne kadar söz edilebilir? 

Atanmış ya da atanmamış, algılanmış ya da algılanmamış liderler grup üyelerinin davranışlarını 

etkilemektedir. Bu bağlamda en çok grup üyelerinin performansı ve yaratıcılığı konuları üzerinde 

durulmakla (Gumusluoglu ve Ilsev, 2009; Rosete ve Ciarrochi, 2005) birlikte önemli olabilecek bir diğer 

konu da grupların risk alma davranışlarıdır. Yapılan her seçim, temelde bir risk alma davranışını ifade 

eder. Bireysel risk alımlarımız, bir gruba dahil olduğumuz takdirde değişim gösterebilir. Grup içinde 

bireyler daha çok risk almaya ya da duruma daha ihtiyatlı yaklaşma şeklinde iki farklı uçta 

kutuplaşabilirler. Bu durum, grup polarizasyonu olarak adlandırılmış olup, kısaca grup üyelerinin grup 

adına karar verirken bireysel risk alımlarından daha fazla ya da daha az risk alma eğiliminde 

olmasıdır(Moscovici ve Zavalloni, 1969) Bu fenomen ilk olarak Stoner (1961) tarafından ihtiyatlı 



N. Göktepe, S. Nazlı ve E. Güleryüz / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 275 

değişim (cautious shift) veya riskli değişim (risky shift) ortaya atıldı. Bu ilk önerinin, grup 

polarizasyonundan temel farkı, grupların bireylere göre daha fazla ya da daha az risk alacağını 

öngörmesidir. Fakat grup polarizasyonunda gruplar, üyelerinin bireysel risk alımına bağlı olarak daha az 

ya da daha çok risk alırlar. Bu şekilde grup üyeleri bireysel risklerinden daha uç bir noktada birleşirler. 

Grubun risk alımındaki değişim, bireylerin risk almaktan ne kadar kaçındığını(kaçınma derecesine)göre 

şekillenmektedir. Ertaç ve Gürdal (2011) çalışmalarında katılımcıların grupları adına karar verirken, 

kendi adlarına karar verdikleri duruma kıyasla daha az risk aldıklarını göstermektedir. Başka bir değişle, 

çalışmada katılımcılar risk alımlarında ihtiyatlı bir değişim sergilemişlerdir.  

Alan yazınında, atanmamış liderlik atanmış liderliğe kıyasla daha az incelenmiş olup; bu iki liderlik 

türünü karşılaştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yazındaki bu boşluğu doldurmak gayesiyle 

çalışmamızda bu iki lider çeşidi kıyaslanacaktır. Atanmış bir lideri olan gruplarda lider karar mercii 

konumunda olacağından grubun risk alma kararını verirken lidersiz gruplara kıyasla daha az esnek olması 

beklenebilir. Lidersiz gruplarda ise ön kabul almış bir karar mercii konumu olmadığından risk alma 

davranışının daha esnek olmaması beklenebilir. Bu noktadan hareketle; 

Hipotez 1a. Liderli gruplar lidersiz gruplara kıyasla grup düzeyinde daha çok risk alırlar. 

Hipotez 1b. Liderli gruplar lidersiz gruplara kıyasla birey düzeyinde daha çok risk alırlar. 

Bir grubun atanmış bir liderlerinin olması, algılanan bir lidere sahip olmasını gerektirmediği gibi 

liderin atanmadığı bir grupta da algılanan bir lider olabilir. Başka bir deyişle, bu iki liderlik türü, birlikte 

aynı grup içerisinde görülebilir. Bunun sebebi ise, gruplara liderin ataması ya da grupların lidersiz 

olmasının grup üyelerinden bağımsız olmasındandır. Buna karşılık, lider algısı ise tamamen grup 

üyelerinin, kimi lider olarak gördüklerini yansıtmaktadır. Bu durumda lider atamasından kaynaklı liderlik 

ve grup üyelerinin algısına dayalı liderlik, birbirinden farklı olduğu için, grup ve bireylerin 

davranışlarında farklı bir biçimde etkileyebilir. Bu sebeple çalışmamızın ikinci kısmında liderlik 

algısının, risk alma davranışı üzerindeki olası etkisini test edeceğiz. Algılanan liderlik, ortaya çıkış 

bakımından atanmamış liderlikle benzerlik gösterse de, atanmamış liderlikteki gruplara kıyasla atanmış 

liderli gruplara risk alma açısından daha benzer olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple; 

Hipotez 2 a. Algılanan bir liderin olduğu koşulda algılanan bir liderin olmadığı koşula kıyasla grup 

düzeyinde risk alımı daha fazladır. 

Hipotez 2 b. Algılanan bir liderin olduğu koşulda algılanan bir liderin olmadığı koşula kıyasla birey 

düzeyinde risk alımı daha fazladır. 
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Yöntem 

Örneklem 

Araştırmaya Yaşar Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinden 40 öğrenci (12 Erkek, 28 Kadın), yaş aralığı 

18-30 olmak üzere, katılımcılar tarafından oluşturulan 5’er kişilik 8 grup şeklinde katılım göstermiştir. 

İşlem 

Deneyde dört atanmış liderli ve dört lidersiz grup seçkisiz olarak belirlenmiştir. Katılımcılara dört 

aşamalı bir görev seti sunulmuş olup, bunun yanında bireysel verilerini girebilmeleri için bir yönerge 

formu ile birlikte grubun kararlarının da yazılacağı bir yönerge formu verilmiştir. Sunulan görev setleri 

karşıt dengelenmiş iki adettir ve gruplar arasında dağıtılmıştır.  

Yapılması istenilen dört aşamalı görevin yanı sıra grupların atanmış liderleri varsa atanmış olan 

liderden, eğer grubun atanmış bir lideri yoksa da katılımcıların ortak olarak her dört görev için de 

alınacak risklere karar vermeleri istenmiştir. Görevler için alınması istenen riskler %0, %25, %50, %75 

olup, görevler arasında değişim göstermemektedir. Alınan risk değerinin katılımcıların görevler sonunda 

alacakları toplam bir puana etkisi olacağı bildirilip, görevler sonundaki toplam performanslarına etkisi 

göz önüne alınmamıştır. Bu noktada grupların aldıkları risk değerleri sadece oluşan görev durumlarına 

göre liderlerin ya da grubun aldığı salt risk durumunu gösterir niteliktedir. 

Birinci görevin A maddesinde katılımcılardan, çeşitli ülkelerin nüfus ve başkentlerini tahmin etmeleri 

istenirken aynı görevin B maddesinde bir matematiksel dizinin devamında gelecek sayıyı bulmaları 

istenmiştir. İkinci görevde katılımcılardan verilen senaryo eşliğinde bir planlama yapmaları talep 

edilmiştir. Üçüncü görevde katılımcılardan iki resim arasındaki 12 farkı bulmaları, son görevde ise bir 

grup geometrik bulmacayı çözmeleri istenmiştir.  

Görev setlerinin karıştırıcı bir etkisi olup olmadığını saptamak amacıyla, görev setleri kendi çözüm 

zamanlaması, risk ölçümü ve görev performansı gibi etmenlerde karşılaştırılmıştır. Yapılan MANOVA 

analizi sonucunda anlamlı bir fark bulunmamıştır, F3,4 = 1.12, p = .44. Katılımcılardan her görevin 

sonunda gruptan bağımsız bir şekilde almak istedikleri risk oranlarını da yönerge formlarında belirtmeleri 

istenmiştir.  

Risk alımlarının bildirilmesinin yanı sıra, iki koşul için de geçerli olmak üzere, katılımcılardan her 

görevin sonunda varsa algıladıkları lider/liderleri kendi bireysel yönerge formlarına gizli olarak 

belirtmeleri istenmiştir. Atanmış liderli gruplarda görev seti lidere teslim edilmiş olup, görevlerin 

paylaşımı, görevlerin yapım yöntemi ve grupça her görev için alınacak risklerin son sözü tamamen lidere 

aittir. Atanmamış gruplarda, atanmış liderlik koşulundaki gibi bir manipülasyon yapılmayıp, 
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katılımcılardan görevi tamamlamaları ve risk seçeneklerine grupça karar vermeleri istenmiştir. Her iki 

koşulundaki katılımcılara da görevleri tamamlamaları için maksimum bir saat verilmiştir.  

Analiz için kullanılacak risk alımları performanslardan bağımsız olarak hesaplanmıştır. Atanmış lider 

ve atanmamış lider koşulları için ayrı olmak üzere grupların risk alım seçenekleri ve bireysel risk alım 

seçenekleri göz önüne alınmıştır. Risk alımlarının hesaplanmasında verilen yüzdelik oranlar, ondalık 

birimlere dönüştürülerek kümülatif olarak birbiri üzerine toplanarak basit bir toplam risk yöntemi 

kullanılmıştır. Atanmış liderli ve atanmamış liderli grupların, grup formlarındaki alınan risk değerleri 

yukarıda bahsedilen yöntem ile hesaplanmış ve grubun toplam kümülatif risk değeri oluşturulmuştur. 

Aynı yöntem ile gruplardaki beş katılımcının bireysel olarak kendi formlarında bulunan risk değerleri de 

her görev için ele alınmış ve gruptan bağımsız olarak bireysel risk alımlarını gösterir son bir kümülatif 

değer elde edilmiştir. Daha sonra bu riskler lider ataması ve lider algılanması koşulları için kıyaslanmıştır. 

Algılanan liderlerin saptaması için, bir kişinin beş görevden en az üçünde (~±%60 bir oranla) grup 

üyeleri tarafından lider olarak belirtilmesi ölçüt olarak alınmıştır. Katılımcılar her görev için kendi 

algıladıkları liderleri bireysel yönerge formlarına her grubun katılımcıları için atanmış olan 1-5 arası 

katılımcı numaralarını yazarak belirtmişlerdir.  Algılan liderlik saptaması atanmış liderli ve lidersiz 

koşullar için ayrı değerlendirilmiş olup, algılanan liderlik atanmış liderlik ile kıyaslanmıştır. Grup 

üyelerinin her görev için birden fazla lider belirttiği durumlarda kimin lider olarak algılandığına karar 

verirken ise lider adayının her bir görevde lider belirtilme sıklığı (mod analizi yapılarak) göz önüne 

alınmıştır. 

Bulgular 

Çalışmanın neticesinde toplanan veriler, SPSS vasıtasıyla analiz edilerek hipotezler test edilmiştir. 

Yapılan MANOVA ve t-testi sonucunda önerilen hipotezler desteklenmiş olup, aşağıda detaylı olarak 

sunulmuştur. 

Tablo 1. MANOVA Testi Sonuçları 

Efekt Ʌ F sd1 sd2 p 

Lider Ataması .304 40.028 2 35 .001 

Algılanan Liderlik .393 27.057 2 35 .001 

Lider Ataması X Algılanan Liderlik .754 5.708 2 35 .007 

2x2 (Lider atanmış/atanmamış x Lider Algılanmış/Algılanmamış) faktörlü MANOVA analizi 

sonucunda, eğer grupta algılanan ve atanmış bir lider varsa, grup risk alımı ve bireysel risk alımı lidersiz 

gruba kıyasla artmıştır, F2,35 = 5.708, p = .007, ƞ2 = .246. 
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Şekil 1. Liderlik Atamasının Bireysel ve Grup Risk Alımına Etkisi 

Şekil 1, liderlik atamasının bireysel ve grup risk alımına etkisini göstermektedir. Görüldüğü üzere 

atanmış liderli gruplar ve liderin atanmamış olduğu koşuldan anlamlı bir şekilde daha fazla risk alımı 

göstermişlerdir, F2,35 = 40.028, p < .001, ƞ2 = .696.  Lider ataması yapılmamış grupların bireyleri grup 

olarak alınan riske kıyasla anlamlı bir şekilde daha çok risk almıştır, t(19) = 4.5, p < .001, d = 2.064. 

Sonuçlar Hipotez 1a ve 1b’yi destekler niteliktedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Liderlik Algısı ve Atamasının Risk Alımına Etkisi 

Şekil 2, liderlik algısı ve atamasının risk alımına etkisini göstermektedir. Görüldüğü üzere algılanan 

bir lideri olan gruplar, algılanan bir lideri olmayan gruplardan hem bireysel hem de grup olarak anlamlı 

bir şekilde daha çok risk almıştır, F = 27.057, p < .001, ƞ2 = .607. Bu bulgular, Hipotez 2a ve 2b’yi 

destekler niteliktedir. 

Tartışma 

Çalışmamızın başında da bahsettiğimiz gibi alan yazınında, atanmış liderlik çalışmaları baskın olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple günlük hayatımızda karşılaştığımız liderler hakkında daha az bilgiye 

sahip olduğumuz düşünülebilir fakat görüyoruz ki, atanmamış liderlik günlük hayatımızda olabildiği 

kadar, atanmış liderli gruplarda da mevcut olabilmektedir. Bu sebeple çalışmamızın ilk kısmında, bu iki 
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liderlik türünün risk alma davranışı üzerindeki etkisini inceledik. Atanmış liderlerin mevkilerini dışsal bir 

kaynaktan almaları sebebiyle risk alımlarında daha katı ve daha radikal kararlar almaya müsait 

olduklarını öngördük. Buna karşılık, lidersiz gruplarda, dışarıdan tanımlanmış bir güç farklılığının 

olmamasından ötürü risk alma konusunda daha esnek ve uzlaşmacı olabileceklerini tahmin ettik. Bu 

noktadan hareketle; hipotezimiz, atanmış liderli grupların, lidersiz gruplara kıyasla hem de grup olarak 

hem de bireysel olarak daha fazla risk alacağı yönündeydi. Çalışma sonunda elde ettiğimiz bulgular 

ışığında hipotezimizin desteklendiği sonucuna ulaştık. Bunun yanı sıra, beklenmedik bir şekilde, lider 

atamasının yapılmadığı gruplarda grup risk alımlarının bireysel risk alımlarından daha ihtiyatlı olduğu 

görülmüştür. Bu bulgular ışığında, risk alımında ihtiyatlı olunması gereken durumlarda, gruplara lider 

ataması yapılmaması daha uygun olabilir. Lider atamasının tek başına, risk alımını hem bireysel düzeyde 

hem de grup düzeyinde arttırabildiği saptanmıştır. Liderlik atamasının risk alımına tek başına etkisi olsa 

da, liderliğin tek başına lideri ilgilendiren bir süreçten çok daha karmaşık bir süreç olduğu kanısındayız. 

Bu yüzden de, grup üyelerinin liderlik hakkındaki görüşlerini incelemenin fayda sağlayacağı 

görüşündeyiz. 

Bu karmaşık süreçte, önemli faktörlerden birini de grup üyelerinin oluşturduğunu düşünüyoruz. Grup 

üyelerinin liderlik üzerindeki etkisi alan yazının odak noktası olmayı başaramamış bir diğer önemli 

konudur. Liderin, grup üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar alan yazınında mevcuttur (Tierney, 

Farmer ve Graen, 1999; Zhang ve Bartol, 2010). Bunun yanı sıra, lider-grup etkileşiminin çift taraflı 

olabildiği Lider-Üye Etkileşimi Teorisi çerçevesinde bilinmektedir (Graen ve Uhl-Bien, 1995). 

Bu sebeple, kurumsal alandaki liderlik (atanmış) ve atanmamış liderliğin yanı sıra grup üyelerinin 

liderlik algısı üstüne eğildik. Bir grup üyesinin, diğer üyeler tarafından lider olarak algılanması, o üyeye 

grup içinde tanımlanmış bir otorite vermektir diyebiliriz. Grup üyelerinin, -özellikle de lidersiz gruplarda- 

diğer üyeler tarafından lider olarak algılanması, atanmamış liderliğin gelişimine son derecede benzer bir 

süreç gibi gözükmektedir. Algılanan liderlerin, atanmamış liderlerden ayrıldığı nokta ise, algılanan 

liderlere grup üyeleri tarafından verilen liderlik gücüdür. Bu ayrımla birlikte, algılanan liderlik, gücünü 

grup üyelerinden almasına rağmen atanmış liderliğe benzemeye başlamaktadır. Bu düşünceden hareketle, 

algılanan liderli grupların (atanmış liderli gruplar gibi), algılanmış bir lideri olmayan gruplardan hem 

bireysel hem de grup olarak daha çok risk alacağını öne sürdük. Bu hipotezimiz elde edilen bulgular 

dâhilinde destek görmüştür.  

Lider atamasının ya da atanmamasının kaynağı dışarıdan bir otorite iken (Çalışmada bu değişimleme 

tarafımızca gerçekleştirildi.), liderlik algısı değişimlemeden bağımsız bir grup içi faktör olarak karşımıza 

çıktı. Bu iki değişkenin kaynaklarındaki farklılıktan ötürü, çalışma gruplarımızda beraber cereyan 

edebildiklerini gözlemledik. Lider atamasının yapılmadığı bazı gruplar, grup üyeleri tarafından algılanan 
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bir lidere sahiptiler. Buna karşılık, lider ataması yaptığımız bazı gruplarda ise grup üyeleri tarafından 

kabul edilen herhangi bir lidere rastlanılmadı. 

Bu çıkarımı, pratik fayda olarak değerlendirecek olursak; lider atanmamış bir grup eğer grup üyeleri 

tarafından kabul görmüş bir lidere sahip ise, o grubun hala lidersiz olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir. 

Aynı durum lider ataması yapılmış gruplarda daha çarpıcı iki sonuca sebep olabilir. İlk durum, -giriş 

bölümünde örneklendiği gibi- atanmış liderin grup üyeleri tarafından lider olarak algılanmamış olmasıdır. 

Bu durumda, atanmış liderin gruba liderlik ettiğinden ne kadar söz edebiliriz? Aynı şekilde, risk alımını 

gerektiren bir kararda, ilk sonuçlarda gördüğümüz gibi, atanmış lidere sahip olmak risk alımını tek başına 

etkileyecektir, fakat bu durum o lideri kabul etmeyen grupta daha sonra, nasıl bir sonuç ortaya çıkacaktır?  

İkinci durum ise, atanmış liderli bir grupta, grup üyelerinin liderden farklı bir üyeyi lider olarak 

algılamasıdır. Bu koşulda, liderin otoritesi zan altında olduğu gibi karar mekanizmasının nasıl çalışacağı 

da soru işaretlidir. İlk durumda olduğu gibi, grubun atanmış bir lidere sahip olması, tek başına risk alımını 

arttırmaktadır. Aynı şekilde, grupta algılanmış bir liderin bulunması da risk alımını öngörmektedir. 

Algılanmış ve atanmış liderin örtüşmediği koşulda grubun risk alma davranışının nasıl etkileneceği soru 

işaretlidir. 

Özellikle ikinci senaryoda, atanmış bir liderin, örneğin bir bölüm müdürünün liderlik görevini yerine 

getirmesi pek olası değildir. Bu olası senaryolar bize, liderlik atamasının liderlik için tek başına yeterli 

olmadığını önerdiği gibi bu iki başlılık, risk alımının gerekli olduğu durumlarda çeşitli sorunlara neden 

olabilir. 

Bu nedenle, liderin olması ya da olmaması gereken bir koşulda sadece lider atamasına ya da 

atanmamasına güvenmek yeterli olmayabilir. Çalışmamız gösterdi ki, özellikle de risk alma söz konusu 

iken grup içi (liderlik algısı) ve grup dışından (lider ataması) tanımlanan liderlikler birbirleriyle 

çatışabilmektedir.  

Bu konuyu daha detaylı incelemek açısından, liderlik algısının ve liderlik atamasının çatıştığı 

koşullardaki risk alma davranışları ve bu davranışların sonuçlarını incelemek faydalı olacaktır. Aynı 

şekilde, atanmış liderin algılanan liderden farklı olması sonucu ortaya çıkabilecek olan risk alım 

davranışlarını incelemek alan yazınına katkı sağlayabilir. 

Bu çalışmamın sınırlılıklarından ilki, grup içi dinamiklerin gelişmesine imkan vermek amacıyla 

grupların olabildiğince geniş tutulmaya çalışılmasının sonucu olarak grup sayısının azalmış olmasıdır.Bir 

diğeri ise, araştırmanın laboratuar ortamında yapılan deneysel bir çalışma ve katılımcıların öğrenciler 

olmasıdır. Bu durum özellikle atanmış liderlerin yoğun olduğu iş yaşamına bulguların genellenebilirliğini 

azaltmakta ve araştırmanın dışsal geçerliğini zayıflatmaktadır. Son olarak, analizler neticesinde 
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tartışmada bahsettiğimiz üzere algılanan lider ile atanmış liderin örtüşmesi potansiyel bir önem arz 

etmektedir. Bu sebeple, ileriki çalışmalarda algılanan liderin atanmış liderle örtüşüp örtüşmediği 

durumlarında göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. 
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Öz 

Bu çalışmada Türkiye’de yaşayan Alevilerin Alevi kimliği ile özdeşleşmelerinin iç grup yanlılıklarına etkisi ve bu 
etkide toplumsal belleğin aracı rolü incelenmiştir. Bu aracılı model incelenirken gruplar arası temasın düzenleyici 
etkisi de ele alınmıştır. Bu çalışmada Alevi toplumsal belleği, Madımak olayı üzerinden, hatırlanma ve konuşulma 
sıklığı olarak tanımlanmıştır. Gruplar arası temas ise Sünnilerle temasın sıklığı ve niteliği olarak iki boyutla 
ölçülmüştür. Çalışmaya Türkiye’nin farklı illerinden, kendini Alevi olarak tanımlayan 348 kişi katılmıştır. Alevi 
kimliği ile yüksek düzeyde özdeşleşen kişiler, Madımak olayını daha sıklıkla hatırlamakta ve bu toplumsal bellek 
dolayısıyla da kendi gruplarını Sünnilere kıyasla daha olumlu görmektedirler. Ancak gruplar arası temas, Madımak’a 
dair toplumsal belleğin iç-grup yanlılığına etkisini düzenlemektedir. Bir başka deyişle koşullu bir dolaylı etki söz 
konusudur. Yani, Alevilerin Sünnilerle kurdukları temasın sıklığı ve niteliği arttığında, toplumsal belleğin iç-grup 
yanlılığına etkisi istatistiksel olarak anlamlı olmaktan çıkmıştır. Ancak temas düşük düzeylerdeyken, toplumsal 
belleğin dolaylı etkisi anlamlı çıkmıştır. 
 
© 2016 Bu tam metin, 17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde, Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
evsahipliğinde düzenlenen I. Sosyal Psikoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: İç-Grup Yanlılığı, Gruplar Arası Temas, Madımak Olayı, Sosyal Kimlik 

  

 

* Yazışma Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 06800, Çankaya Ankara 
e-posta: fbukun@metu.edu.tr 



M. F. Bükün ve B. Cingöz-Ulu / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 283 

Alevi Kimliğiyle Özdeşleşme ve Madımak Olayının Hatırlanmasının 
İç-Grup Yanlılığındaki Rolü ve Gruplar Arası Temasın Düzenleyici Rolü 

Tajfel (1982), sosyal kimlik kavramını bireyin bir sosyal gruba ya da gruplara olan aidiyetine ilişkin 

bilgisinden ve bu üyeliğe yüklediği değerden ve duygusal anlamlılıktan kaynaklanan bir durum olarak 

açıklamıştır. İnsanların olumlu bir öz-değerlendirme yapma yönündeki güdülerinden dolayı, kendi 

grubunu diğer gruplardan daha üstün olarak görme yönünde bir eğilim vardır (Brehm ve Kassin, 1993; 

Hogg ve Abrams, 1988). Sınıflara ayırma sosyal kimlik kavramının en temel süreçlerinden biridir (Tajfel 

ve Forgas, 1981). Bireylerin kendini ve diğerlerini iç ve dış-grup olarak sınıflandırması, ait olmadığı 

grubun özelliklerini kalıplaşmış özellikler olarak kabul etme yönünde bir eğilim doğar (Hogg ve Abrams, 

1988). Kendi gruplarıyla diğer gruplar arasında, özellikle anlamlı ve ilgili boyutlarda sosyal karşılaştırma 

yaparlar ve bu boyutlarda kendi gruplarını kayırıp, daha olumlu görmek ihtiyacı duyarlar (Hogg ve 

Abrams, 1988; Tajfel, 1978; Arkonaç, 1999). Kısaca, sosyal sınıflandırma, grup içindeki benzerliklerin ve 

gruplar arasındaki farklılıkların abartılmasına yol açmaktadır (Tajfel, 1978). Kendimizi bir iç-grup üyesi 

ve bir diğer bireyi de dış-grup üyesi olarak sınıflandırıp sosyal karşılaştırmada bulunduğumuzda, gruplar 

arası farkları olduğundan daha fazla olarak algılarız (Arkonaç, 1999). Bu karşılaştırma sonucunda grup-

içi kayırma gerçekleştirilecek ve iç-grup daha olumlu algılanacaktır. Yani iç-gruba olumlu ayırt edicilik 

yüklenecektir (Tajfel ve Forgas, 1981). Bu süreç iç-grup yanlılığı olarak adlandırılır (Doosje ve Ellemers, 

1997). Bireylerin dış-gruba karşı ayrımcı davranmaları, önyargılı tutumlar içerisinde olmaları ve onlar 

hakkında kalıp yargısal düşünceler üretmeleri olarak ortaya çıkabilmektedir (Tajfel ve Turner, 1986). Bu 

çalışmada da ölçüt değişkeni olarak Alevilerin kendi gruplarını Sünnilere kıyasla ne kadar olumlu 

gördükleri yani iç-grup yanlılıkları ile ilgileniyoruz.  

Geçmişte gruplar arasında yaşanmış olayların, kalıp yargıların oluşmasında etkili olduğu da 

bilinmektedir (Klein, Licata, Van der Linden, Mercy ve Luminet, 2012). Aleviler ve Sünniler arasındaki 

dini ayrımın yanında, belirli bazı konularda geçmişten beri süregelen bir çatışma içinde olduklarını 

söyleyebiliriz. Dolayısıyla bugünkü gruplar arası ilişkileri anlamakta geçmişte yaşanmış olayları ele 

almanın faydası olacaktır. Bu noktada bellek çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Halbwachs’ın 1925’te yayınladığı On Collective Memory [Toplumsal Bellek Üzerine] adlı çalışması, 

o güne kadar sadece bilişsel bilimin alanına hapsolmuş olan bellek anlayışına yeni bir bakış getirmiştir. 

Halbwachs ilk defa belleğin toplumsal tarafını ön plana çıkarmıştır. Halbwachs’a göre bellek zihnimizin 

bir köşesinde konumlanmış ve bireysel olarak ulaşılan geçmiş bilgisi değildir. Ait olduğumuz toplumsal 

gruplar bizlere belleğin inşasında çerçeve sunarlar. Ayrıca hatırlama edimi neredeyse tamamıyla bugünün 

bağlamı ve ihtiyaçları çerçevesinde belirlenir. Hatırlanan şeyi ve onun hatırlanış biçimini de bireyin 
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içinde bulunduğu grup belirler. Bir birey için hatırlamak, ait olduğu grubun güncel toplumsal 

çerçevelerinden yola çıkarak, geçmişi yeniden kurmak anlamına gelmektedir (Halbwachs, 1992). 

Geçmişten bugüne toplumsal bellek ile ilgili yapılan çalışmalarda, toplumsal belleğin üç boyutu öne 

çıkmıştır. Bunlar olayın hatırlanma sıklığı (bilişsel boyut), olaya atfedilen önem (değerlendirmeci boyut) 

ve hatırlamanın yarattığı duygular (duygusal boyut) olarak belirlenmiştir (Halbwachs, 1950/1992; 

Pennebaker, Paez ve Rimé, 1997; Wertsch, 2002; akt., Bellehumeur, Laplante, Lagace ve Rodrigue, 

2011). Bu çalışma için belleğin bilişsel boyutu ele alınmıştır. Toplumsal belleğin bilişsel boyutu, 

bireylerin kendi grupları tarafından da kabul edilen ve tartışılan geçmişte yaşanmış olayları hatırlama 

sıklığı olarak tanımlanmıştır (Pennebaker, Paez ve Rime, 1997).  

Toplumsal belleği oluşturan olayları dile getirmenin birtakım olası sonuçları vardır. Bugün devam 

eden gruplar arası çatışmaları etkileme ve hatta artırma gücü vardır. Gruplar arasında geçmişte yaşanmış 

çatışmalar grupların birbirinden uzaklaşmasına ve kategorik olarak ayrılmalarına yol açabilir (Messick ve 

Smith, 2002). Ayrıca geçmişte yaşanan olayların ve çatışmaların getirdiği bellek, grupların birbirine karşı 

güncel tutumlarını da etkileyebilir (Bar-Tal, 2007). Gruplar geçmişteki olumsuz durumları, çatışmaları 

hatırladıkları zaman, bugün için de tehdit altında olduğunu algılayabilir. Kaçınılmaz olarak bu korkular 

bir grubun dış-gruba karşı bir güvensizlik duymasına yol açar (Jones, 2006).  

Grubun geçmişteki başarılarının yanında aynı zamanda bazen geçmişteki trajedileri ve acı olayları da 

yaşatmaya çalışırlar. Acı ve trajedi ile dolu belleklerde grupların kimlikleri için önemli olabilmektedir. 

Bu olaylar grup-içi dayanışmayı artırmakta (Devine-Wright, 2003; Irwin-Zarecka, 1994; Novick, 1999; 

Roe, 2003) ve aynı zamanda bireyleri birbirine yaklaştırmaktadır (Novick, 1999). Örneğin Madımak 

Olayının Aleviler için benzer bir işlev görebileceği dile getirilmiştir (Yıldız ve Verkuyten, 2011).  

Sosyal psikoloji yazınında grup kimliği ve toplumsal bellek arasındaki ilişkiyi ele alan az sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Örneğin, grup kimliği ile güçlü bir özdeşleşme içinde olan Hindu ve Sihler, kendi 

grupları tarafından yapılmış şiddet eylemlerinden daha azını hatırlamışlardır (Sahdra ve Ross, 2007). 

Belçika örneklemi üzerinden yapılan başka bir çalışma ise gençlerin, yaşlılara kıyasla geçmişteki olumsuz 

olayları daha az dile getirdiklerini göstermiştir (Rimé, Bouchat, Klein ve Licata, 2015). Ayrıca grup 

kimliği ile yüksek düzeyde özdeşleşmiş olan bireyler, geçmişten bugüne getirdikleri tarihlerinin gelecekte 

bozulmadan devamı için başka grupların İngiltere’ye gelmelerine karşı çıkmışlardır (Jetten ve Wohl, 

2011). Son olarak kimlik ve bellek arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen ve Kanada’daki Katolik kimliği 

ile yapılan bir çalışma da gruplar arası temasın, kimlik ve bellek arasındaki rolünü ele almıştır 

(Bellehumeur ve ark., 2011). Bu çalışmalar geçmişteki olayların grup kimliği ile olan ilişkisini ortaya 

koymaktadır.  
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Sosyal temas kuramının en önemli sayıltısı farklı radikal ve etnik gruplar arasındaki önyargının 

azaltılmasına yardımcı olması ve farklı grup üyeleri arasında olumlu bir tutum geliştirmesidir. Temas 

sayesinde dış-grup hakkında bilgi edinilir ve bu sayede diğer dış-grup üyelerine ilişkin oluşturulan olumlu 

düşünceler önyargının azalmasına yardımcı olur (Allport, 1954). Sosyal temas ile ilgili yapılan meta-

analiz çalışmasında gruplar arasındaki önyargının azaltılmasında anlamlı bir etkisinin olduğu dile 

getirilmiştir (Pettigrew ve Troop, 2005). Ayrıca son zamanlarda nicel ve nitel temasın gruplar arası 

önyargı ve yanlılığı azalttığı belirtilmiştir (Hewstone, Rubin ve Willis, 2002). Bu çalışma içinde 

Alevilerin Sünnilerle kuracağı hem nicel ve hem de nitel temasın yanlılığı azaltması beklenmiştir. 

Alevilik sözcüğü, “Ali’yi sevmek ve saymak”, “Ali’yi tutan”, “Ali’nin yolunda giden”, “Ali’ye 

bağlanan” gibi anlamlara gelir (Bozkurt, 2005; Van Bruinessen, 2007). Tarihsel olarak Kızılbaşlık olarak 

adlandırılan Alevilik, İslam’ın sufi özelliklerini yanında çok tanrılı Mezopotamya ve Asya inançları ile 

Şii İslamın özelliklerini barındıran bir inanç olarak kabul edilmektedir (Moosa, 1988). Türkiye’de 

yaklaşık olarak 15 milyon Alevinin yaşadığı kabul edilmektedir (Zeidan, 1995). Ancak Türkiye’de 

yaşayan Alevi nüfusu hakkında çok net bir sayı yoktur. Çünkü Osmanlı İmparatorluğundan beri Aleviler 

sosyal ve politik baskılar nedeniyle dinsel kimliklerini gizlemek zorunda kalmışlardır (Çamuroğlu, 1997). 

Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altında, Aleviler kâfir ve sapkın olarak görülmüş ve çeşitli fetvalara 

dayandırılarak öldürülmeleri uygun görülmüştür (Van Bruinessen, 2007). Ayrıca 20. Yüzyıl boyunca da 

Türkiye’de Aleviler birçok olumsuz olayla karşı karşıya kalmışlardır. Bunların ilki Tunceli bölgesinde, 

1937’den 1938 yılına kadar süren olaylardır. Daha sonra yine aşırı gruplar tarafından Maraş (1978), 

Çorum (1980), Sivas (1993) illerinde Alevilere karşı saldırılar yapılmıştır. Ayrıca İstanbul’un Gazi 

Mahallesinde (1995) ölümlerle sonuçlanan olaylarla karşı karşıya kalmışlardır (Van Bruinessen, 1996). 

Özellikle 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde 37 sanatçı, yazar ve müzisyenin yanarak hayatını 

kaybetmesi Aleviler üzerinde büyük etki bırakmıştır (Van Bruinessen, 1996). Görüldüğü üzere Aleviler 

yakın zamanda da acı olaylar yaşamışlardır. Günümüzde de Aleviler “zındık” ve “kızılbaş” gibi olumsuz 

sıfatlar ile beraber anılmakta ve bu gruba yönelik olumsuz tutumlar devam eder görünmektedir (Okan, 

2004).  

Bu çalışmada ise Alevilerin Sünnilere ve kendi gruplarına yönelik tutumları incelenmiştir. Buna göre, 

Türkiye’de yaşayan Alevilerin Alevi kimliği ile özdeşleşmelerinin iç grup yanlılıklarına etkisi ve bu 

etkide toplumsal belleğin oynadığı aracı rol incelenmiştir. Bu aracılı model incelenirken gruplar arası 

temasın düzenleyici etkisi de ele alınmıştır. Toplumsal belleği ölçmek için Aleviler üzerinde derin etkisi 

olan 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Madımak Olayı seçilmiştir. Alevi kimliği ile yüksek 

düzeyde özdeşleşen kişilerin, Madımak olayı üzerinde daha çok düşünmesi ve bunun sonuncunda 
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Sünnilere göre kendi gruplarını daha olumlu görmeleri, ancak gruplar arası temasın Madımak’a dair 

toplumsal belleğin iç-grup yanlılığına etkisini düzenlenmesi beklenmiştir. 

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmaya Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan ve kendisini Alevi olarak tanımlayan 348 kişi 

katılmıştır. Katılımcıların %67’si erkek, % 33’ü ise kadındır. Başta Tunceli (%43.7) olmak üzere Ankara 

(%15.2), Şanlıurfa (%13.2), Diyarbakır (%12.9) ve İstanbul (%6.6) olmak üzere Türkiye’nin farklı 

illerinden katılımcılar çalışmaya katılmışlardır. 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu. Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim, en uzun süre yaşadıkları yer, ait 

hissettikleri dini mezhep ve etnik kimlikleri, siyasi eğilim olarak kendilerini nerede gördükleri (sağ-sol) 

ve siyasi görüşlerinin kendileri için ne kadar önemli olduğu ile ilgili soruları içermektedir.  

Alevi Kimlik Ölçeği. Alevi kimliği ile özdeşleşme Cameron’un (2004) üç boyutlu sosyal kimlik 

ölçeğinin, tek boyutlu olarak kullanılması ile ölçülmüştür. Türkçeye Cingöz-Ulu (2008) tarafından 

uyarlanan ölçeğin kısa hali, yarısı ters olarak kodlanmış 12 maddeden oluşmaktadır. 5 puanlı Likert tipi 

ölçek, 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 5’e (kesinlikle katılıyorum) kadar puanlanmaktadır. Ölçeğin 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .67 olarak hesaplanmıştır.  

Alevi Toplumsal Bellek Ölçeği. Bu ölçek, Bellehumeur ve arkadaşları tarafından (2011) geliştirilen 

Katolik Toplumsal Bellek Ölçeğinden uyarlanarak oluşturulmuştur. Ölçeğin orijinalinde değerlendirmeci, 

bilişsel ve duygusal olarak üç boyut bulunmasına rağmen, bu çalışmada sadece bilişsel boyuta yer 

verilmiştir. Alevi toplumsal belleğinde yer etmiş pek çok olay arasından, ön çalışma da yapılarak (Alevi 

tarihi ve kimliğine dair yazın ve konunun uzmanları ile görüşmeler sonucunda) hem tarihsel olarak daha 

yakın olması, hem de geniş kitlelerce duyulmuş olması açısından Madımak Olayı seçilmiştir. Herhangi bir 

şekilde Madımak Olayını daha önce duymamış katılımcılar çalışmaya dâhil edilmemiştir. Katılımcılar bu 

olayı ne sıklıkla düşündüklerini ve olay hakkında ne sıklıkla konuştuklarını belirtmişlerdir. Ölçeğin iki 

maddesi arasındaki Pearson korelasyon katsayısı .75 olarak saptanmıştır.  

İç- grup Yanlılığı Ölçeği. İç-grup ve dış-grup tutumlarını ölçmek için Genelleştirilmiş Grup 

Değerlendirme Ölçeği (Duckitt ve ark., 2005) kullanılmıştır. Ölçek Alevileri ve Sünnileri tanımlamak için 

sekiz tanımlayıcı sıfat içermektedir. İyi, nazik, dürüst ve güvenilir olumlu sıfatlar olarak aksi, kaba, 

güvenilmez, kötü ise olumsuz sıfatlar olarak kullanılmıştır. Sünniler için pozitif maddelerden elde edilen 

puanlar Aleviler için pozitif maddelerden elde edilen puanlardan çıkarılmıştır. Benzer şekilde, Aleviler 
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için negatif maddelerden elde edilen puanlar Sünniler için negatif maddelerden elde edilen puanlardan 

çıkarılmıştır. Son olarak bu sekiz puan farkının ortalamaları alınarak iç-grup yanlılığı ölçülmüştür. 5 

dereceli Likert tipi ölçek kullanılmıştır ve ölçeğin güvenirliği .89 olarak hesaplanmıştır.  

Sosyal Temas Ölçeği. Aleviler ve Sünniler arasındaki sosyal teması ölçmek amacıyla Islam ve 

Hewstone (1993) tarafından geliştirilen ve Akbaş (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Sosyal Temas 

Ölçeği kullanılmıştır. Sosyal temasın sıklığı ve niteliğini ölçmek amacıyla iki boyuttan oluşmaktadır. 

Ölçeğin her iki alt testinde de beşer soru bulunmakta ve 5 dereceli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin 

alt boyutları birlikte puanlanmış ve güvenirliği .88 olarak hesaplanmıştır. 

İşlem 

ODTÜ İnsan Araştırmaları Etik Komitesi’nden gerekli izinler alındıktan sonra, çalışmaya sadece 

kendisini Alevi olarak tanımlayan kişiler dâhil edilmiştir. Katılımcıların Alevilerin sahip oldukları 

çeşitliliği yansıtması için farklı il (Tunceli, Ankara, vb.), ilçe (Hozat-Tunceli, Kısas-Şanlıurfa) ve 

köylerden (Türkmenacı-Diyarbakır) çalışma alanları belirlenmiştir. Katılımcılar önce bilgilendirme 

formunu okumuşlar ve ardından ölçekleri tamamlamışlardır. Son olarak çalışmaya katılan kişilere 

teşekkür edilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmanın hipotezleri ön yükleme (“bootstrapping”) yöntemiyle çoklu ve 5.000 yeniden örneklemeli 

aracılı model uygulanmıştır (Hayes, 2013). Aracılı modelde, Alevi kimliği bağımsız değişken, Madımak 

Olayının hatırlanma sıklığı aracı değişken, iç-grup yanlılığı bağımlı değişken ve sosyal temas ise 

düzenleyici değişken olarak analize eklenmişlerdir.  

Alevi kimliği ile özdeşleşme Madımak olayının hatırlanma sıklığını (B = .35, SE = .08, 95 % CI [.20, 

.50]) ve iç-grup yanlılığını (B = .26, SE = .09, 95 % CI [.09, .43]), anlamlı olarak yordamaktadır. Ayrıca 

olayın hatırlanma sıklığı (B = .98, SE = .24, 95 % CI [.51, 1.44]) iç-grup yanlılığını anlamlı olarak 

yordarken, sosyal temas ve iç-grup yanlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (B = .42, SE = .27, 

95 % CI [-.11, .95]).  

Bunun yanında sosyal temasın modeldeki düzenleyici etkisi anlamlı bulunmuştur (B = -.21, SE = .06, 

95 % CI [-.34, -.09]). Temas düşük (B = .14, SE = .04, 95 % CI [.07, .24]) ve ortalama düzeydeyken (B = 

.08, SE = .03, 95 % CI [.04, .14]) Alevi kimliği ile özdeşleşmenin olayın hatırlanma sıklığı aracılığıyla iç-

grup yanlılığı üzerindeki etkisi anlamlı çıkmaktadır. Sosyal temas yüksek düzeydeyken ise, anlamlı bir 

etki bulunmamıştır (B = .01, SE = .03, 95 % CI [-.05, .07]). Düşük temas ortalamanın bir standart sapma 

altı, yüksek temas ise ortalamanın bir standart sapma üstü olarak tanımlanmıştır. 
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Model toplam %27 varyans açıklamıştır; R2 = .27, F(4, 329) = 29.86, p < .001. Model ve değerler 

Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Alevi Kimliğiyle Özdeşleşmenin İç-Grup Yanlılığını Toplumsal Bellek Aracılığıya 
Yordamasında Sosyal Temasın Düzenleyici Rolü 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Tartışma 

Bu çalışmada sosyal kimlik ile özdeşleşme ve iç-grup yanlılığı arasındaki ilişki Madımak Olayının 

hatırlanmasının aracı etkisi ile birlikte sosyal temasın düzenleyici etkisi de dikkate alınarak Türkiye’de 

yaşayan Aleviler bağlamında incelenmiştir. Kendini Alevi kimliği ile güçlü şekilde özdeşleştiren kişilerin, 

Alevilerin geçmişte yaşadığı olaylardan biri olan Madımak Olayını daha sık hatırlayacakları öngörülmüş 

ve bu yolla da Alevilerin kendi gruplarını Sünnilere göre daha olumlu değerlendirecekleri beklenmiştir. 

Ayrıca Alevilerin Sünnilerle kurdukları ilişkinin, Madımak’a dair toplumsal belleğin iç-grup yanlılığına 

etkisini düzenlemesi beklenmiştir.  

Alevi kimliği ile özdeşleşme arttıkça, kişilerin Madımak Olayı üzerinde düşünmeleri, tartışmaları 

artmış ve bu şekilde kendi grup üyelerini Sünnilere kıyasla daha olumlu değerlendirmişlerdir. Ancak bu 

ilişki içinde Alevilerin Sünnilerle kurdukları temas da önemli rol oynamaktadır. Özellikle temas orta ve 

düşük düzeydeyken Madımak Olayının hatırlanma sıklığı ve iç-grup yanlılığı arasındaki ilişki anlamlı 

bulunmuştur.  

İç-grup ile özdeşleşmenin dış-gruptan uzaklaşmayı ve sonucunda kendi grubunu daha olumlu olarak 

değerlendirecekleri belirtilmiştir (Brown, 1999; Jetten, Spears ve Postmes, 2004). Sosyal kimlik yazını ile 
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uyumlu olarak Aleviler kendi kimlikleri ile kurdukları ilişki oranında Sünnilere göre kendi gruplarını daha 

olumlu olarak değerlendirmişlerdir. Ancak bu çalışmanın en önemli katkılarından biri grubu ile 

özdeşleşme düzeyi ve grubuna yönelik yanlılık arasındaki ilişkinin toplumsal bellek aracılığıyla 

düzenlenmesidir.   

Alevilerin kendi kimlikleri ile özdeşleşme düzeyleri ve Madımak Olayını hatırlama sıklığı arasındaki 

ilişkinin anlamlı bulunması, kimlik ve bellek arasındaki ilişkiyi doğrulamıştır. Yani kendi kimliği ile 

yüksek özdeşim kuran Aleviler aynı zamanda tarihlerinin bir parçası olan Madımak Olayı hakkında daha 

çok düşünmektedirler ve bu olayı daha sık konuşmaktadırlar.  

Bu çalışmanın en önemli katkısı toplumsal bellek kavramının sosyal psikolojik bir bağlamda ele 

alınması ve gruplar arası ilişkilerin bu bağlam dikkate alınarak incelenmesidir. Geçmişte Aleviler ve 

Sünniler arasında yaşanmış olan çatışmalar, bugünde kimlikler ve toplumsal bellek aracılığıyla taşınıp 

devam etmektedir. Gruplar geçmişten getirdikleri bellek aracılığıyla bugünkü ilişkilerini 

düzenleyebilmektedir. Baktığımız zaman Aleviler ve Sünniler geçmişteki çatışmaların getirdikleri 

tanımlarla birbirine hitap edebilmektedirler. Bilindiği gibi geçmişle yüzleşme bugünkü çatışmaları anlama 

konusunda önemli işleve sahiptir (Paez ve Liu, 2011). Türkiye’deki Alevi-Sünni ilişkilerini daha iyi 

anlamaya yardımcı olması ve süreğen toplumsal barışın sağlanabilmesi açısından verdiği ipuçları 

nedeniyle bulgular önem teşkil etmektedir. 

Yazar Notu 

Bu sunum, M. Fatih Bükün’ün ODTÜ Psikoloji Yüksek Lisans Programı çerçevesinde 2014 yılında 

tamamladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Bu çalışmada sunulan bulguların dayandığı verinin bir 

kısmı Türk Psikoloji Yazıları dergisinin, Nisan 2017 tarihli özel sayısı içinde yer alan (45-58) “Alevilerin 

İç-Grup Yanlılığında Kimlikle Özdeşleşme ve Toplumsal Belleğin Rolü” isimli makalede de 

kullanılmıştır. 
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Öz 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin özellikle son dönemlerdeki gündeminde önemli bir yer teşkil eden ifade 
özgürlüğü konusunu sosyal psikolojik perspektiften ele almaktır. Bu bağlamda, ifade özgürlüğüne yönelik tutumların 
sosyo-politik tutumlar ve ideolojik kimlikle nasıl bir ilişki içerisinde olduğu irdelenmiştir. Sosyal psikoloji 
alanyazınında pek çok sosyo-politik tutum üzerinde etkili olduğu bulunan Sosyal Baskınlık Yönelimi (SBY), Sağ 
Kanat Yetkecilik (SKY) ve Genel Sistemi Meşrulaştırma (GSM) eğilimlerinin ideolojik kimlikle ilişki içerisinde 
ifade özgürlüğüne yönelik tutumları belirleyeceği öngörülmüştür. Bu doğrultuda iki farklı aracı değişken modeli 
önerilmiştir. Bu iki modelde, GSM eğilimi ile ideolojik kimliğin sırasıyla SBE ve SKY değişkenlerinin ifade 
özgürlüğüne yönelik tutumlarla olan ilişkisinde aracı değişken olarak rol oynayacağı hipotezleri sınanmıştır. 
Araştırma kapsamında 252 (140 kadın, 112 erkek; Yaş Ort: 32.6) katılımcıya Sosyal Baskınlık Yönelimi, Sağ Kanat 
Yetkecilik, Genel Sistemi Meşrulaştırma, ideolojik kimlik (sağ-sol) ve İfade Özgürlüğüne Yönelik Tutumlar ölçekleri 
internet ortamında uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, aracı değişken analizi ile test edilmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre her iki model için de sınanan değişkenlerin hem doğrudan hem de dolaylı etkileri anlamlı 
bulunmuştur. Buna göre, SBY ve SKY ifade özgürlüğüne yönelik tutumları hem doğrudan hem de GSM ve ideolojik 
kimlik üzerinden dolaylı olarak yordamaktadır. Bireylerin SBY ve SKY eğilimleri arttıkça sistemi meşrulaştırma 
eğilimleri ve kendilerini ideolojik olarak sağda tanımlama eğilimleri artmaktadır. Bunlara bağlı olarak da ifade 
özgürlüğüne yönelik olumlu tutumlarında azalma görülmektedir. Doğrudan etkisine bakıldığında ise bireylerin SBY 
ve SKY düzeyleri arttıkça ifade özgürlüğüne yönelik olumlu tutumlarının da azaldığı bulunmuştur. Ele alınan 
değişkenler sosyal ve politik psikoloji alanyazınında sıkça ele alınan değişkenler olsalar da, bilindiği kadarıyla ifade 
özgürlüğüne yönelik tutumlar ile nasıl bir ilişki içerisinde oldukları daha önce ele alınmamıştır. Bu araştırma hem bu 
ilişkiyi ortaya koyması hem de ideolojik kimliğin bu ilişki içerisindeki rolünü göstermesi açısından önem 
taşımaktadır. 
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İfade Özgürlüğüne Yönelik Tutumların Belirleyicileri Olarak 
Sosyo-Politik Tutumlar ve İdeolojik Kimlik 

İnsan hakları, bireylerin insan olmaların ötürü sahip olduğu doğuştan gelen bazı hakları 

kapsamaktadır. Bunlardan bazıları mülkiyet edinme hakkı, temiz su hakkı, barış içinde yaşama hakkı, 

vücut bütünlüğünün korunması hakkı, fikri mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü hakkı gibi sıralanabilir. İnsan 

hakları hayatın bütünüyle alakalı olmakla birlikte, tarih boyunca kapsamı genişleyen ve genişlemekte 

olan bir kavramdır. Bu haklar dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, fiziksel ya da zihinsel 

engellilik vb. ayrımı gözetmeksizin tüm insanların “özgür, onurlu ve eşit” (UN, 1948) yaşamaları idealini 

taşımaktadır. İdeal düzene işaret eden evrensel insan haklarının uygulanabilirliği konusunda çeşitli 

problemler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye’de de yaşam, işkence görmeme, ifade 

özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, işsizliğe karşı korunma hakkı, sendikal haklar gibi 

konularda pek çok ihlale sıklıkla tanıklık edilmektedir. Nitekim Türkiye, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne (AİHM) Rusya’dan sonra en fazla şikâyet edilen ülkedir ve ceza alma konusunda birinci 

sıradadır (Önderoğlu, 2006). Buradan yola çıkılarak Türkiye’nin gerek kurumsal gerek toplumsal 

düzeyde insan haklarını layıkıyla korumak konusunda çok başarılı olmadığını söylemek mümkündür.   

Evrensel insan hak ve özgürlüklerinin olmazsa olmazlarından bir tanesi de ifade özgürlüğüdür ve 

‘kamusal alanda yasal, ekonomik ve sosyal herhangi bir baskı ya da engel olmaksızın iletişim kurabilme 

ve davranabilme özgürlüğü’ şeklinde tanımlanabilir (Lipschultz, 2000). İfade özgürlüğünün başlıca 

temsilcilerinden olan John Stuart Mill, hakikati aramak ve keşfetmek için ifadeye herhangi bir kısıt ya da 

sansür getirilmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Ona göre bir düşüncenin özgür ifadesi, yanlış olması halinde 

bile gerçeği anlamada bize yardımcıdır; kişinin refahını yükseltir ve farkındalık yaratır. Bu sebeple Mill 

(2008), bireylerin ve toplumların ifade özgürlüğünü kayıtsız şartsız savunması gerektiğinden bahseder. 

Fakat bazı araştırmacılar ise ifade özgürlüğünün sınırlarının belirlenmesi gereğinden, aksi halde bireyin 

özgürlüğünün yıkıcı bir güç haline gelebileceğinden bahsetmektedir (örn., Melkonian, 2012). Örneğin 

McClosky ve Brill’in (1983) Amerika’da yaptığı bir çalışmada, katılımcıların tamamına yakını 

“Görüşüne bakmaksızın herkesin eşit derecede ifade özgürlüğüne sahip olması gerektiğine inanıyorum” 

ifadesine katılırken, sadece %29’u “Naziler ve Ku Klux Klan mensuplarının televizyonda kendilerini 

ifade etmelerine izin verilmelidir” ifadesine katılmışlardır. Yani ifade özgürlüğünü destekleyici 

tutumların bağlamsal farklılıklar gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

İfade özgürlüğü, sosyoloji, siyaset bilimi ve hukuk gibi pek çok alanda sıklıkla ele alınmış olmasına 

rağmen, psikoloji alanında şu ana kadar pek yer bulamamıştır. Fakat genel haklar ve adalet konuları 

temelinde ahlaki psikolojinin kurucusu olan Kohlberg’in (1981) 6 aşamadan oluşan ahlaki gelişim 

kuramından ve Kohlberg’den etkilenerek Graham, Heidt ve Nosek’in (2009) ortaya attığı ahlaki temeller 
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kuramından bahsetmek mümkündür. Bunun yanı sıra Helwig (1998), çocuklarda adil devlet ve ifade 

özgürlüğü kavrayışlarını incelemiş, Cowan ve Khatchadourian (2003) ise empati ve ifade özgürlüğü 

arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Buna ek olarak, sansüre karşı tutumlar ile yetkecilik, muhafazakârlık, 

köktencilik (radicalism), dindarlık arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur (Hense ve Wright, 1992). 

Buradan yola çıkarak, psikoloji alanında insan hakları ve ifade özgürlüğü ile ilgili yapılan çalışmaların 

pek çoğunun bireylerin tutumlarını ele aldığı söylenebilir.  

Sosyal Baskınlık Yönelimi (SBY)  

Sosyal Baskınlık Kuramı, toplumların hiyerarşiyi sürdürme isteğindeki psikolojik eğilimleri anlamak 

için ortaya atılmıştır (Sidanius, Pratto, Stallworth ve Malle, 1994). Bu kuram, toplumların hiyerarşik 

gruplardan oluştuğunu ve bu grupların ekonomik güç, toplumsal statü ve saygınlık gibi değerler açısından 

farklılaştığına dikkat çekmektedir. Sosyal baskınlık yönelimi ise gruplar arası hiyerarşiyi ve toplum 

içerisindeki güç sahibi grupların diğer alt gruplara baskı ve ayrımcılık uygulanmasını destekleme şeklinde 

ortaya çıkan bir kişilik özelliğidir (Sidanius ve Pratto, 1999; Sidanius ve ark., 2004). Toplumdaki 

eşitsizliği ve grup temelli baskınlığı sürdürücü ve artırıcı eğilimde olan bireylerin sosyal baskınlık 

yöneliminin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Buna ek olarak, içinde bulundukları grubun statü ve 

güç sahibi olması durumunda, o gruba ait üyelerin sosyal baskınlık yöneliminin daha yüksek olduğu da 

çeşitli çalışmaların bulguları arasındadır (Sidanius ve Pratto, 1999; Sidanius, Pratto ve Bobo, 1994).  

Sosyal Baskınlık Yönelimi’nin insan haklarına yönelik olumlu tutumlarla (Göregenli, Karakuş ve 

Bierhoff, 2012) ve ifade özgürlüğü alt boyutuyla negatif yönde ilişkili olduğu (Fidan, 2016) bulunmuştur. 

Buradan yola çıkarak, mevcut çalışmada da bu iki değişken arasında negatif ve anlamlı bir ilişki 

beklemek mümkündür. 

Sağ Kanat Yetkecilik (SKY) 

Adorno ve arkadaşlarının (Adorno, Frankel-Brunswik, Levinson ve Sanford, 1950) 2. Dünya 

Savaşı’ndan sonra yayılan faşizm dalgasını anlamak amacıyla ortaya attığı Otoriter Kişilik Kuramı, Sağ 

Kanat Yetkecilik kuramının temellerini oluşturur. Otoriter kişiliğe sahip olan bireylerin çocukluk 

yaşlarından itibaren saldırganlık, cinsellik tabusu, belirsizliğe karşı hoşgörüsüzlük gibi ögeler geliştirdiği 

iddia edilmiştir. Psikodinamik yaklaşımı temel alan otoriter kişilik kuramı, birçok eleştiriye maruz 

kalmıştır ve Altemeyer (1996) tarafından revize edilmiştir. Altemeyer’in öne sürdüğü Sağ Kanat 

Yetkecilik kuramı, bireylerin yaşamlarında otorite olarak kabul ettiği kişi ve kurumlara yönelik olumlu 

tutuma sahip olma eğilimine işaret etmektedir. Bu kavram Altemeyer (1996; 1998) sağ kanat yetkeciliğin 

geleneksellik, yetkeci boyun eğicilik ve yetkeci saldırganlık şeklinde üç alt boyutunun olduğunu ileri 

sürmüştür. Geleneksellik, otorite olarak görülen kişi ve kurumları sorgulamaksızın ve her şekilde 
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destekleyici tutumlarla açıklanabilir. Yetkeci boğun eğme, otorite olarak görülen kişi ve kurumlara itaat 

etmekle; yetkeci saldırganlık ise otorite olarak görülen kişi ve kurumların onayladığı doğrultuda 

saldırganlığı meşrulaştırmakla alakalıdır.  

İnsan haklarına yönelik tutumların incelendiği pek çok çalışmada Sağ Kanat Yetkecilik kavramı da 

kullanılmıştır (Cohrs, Kielmann, Maes ve Moschner, 2005; Crowson, 2007; Swami ve ark., 2012). Swami 

ve arkadaşları (2012), Sağ Kanat Yetkeciliğin insan haklarına ve sivil özgürlüklere yönelik tutumları, 

Çetinalp Şahin (2014) ise yürüttüğü çalışmada otoriterliğin insan hakları ölçeğinin bir alt boyutu olan 

ifade özgürlüğüne yönelik tutumları negatif yönde anlamlı olarak yordadığını bulmuştur.  

Bireysel özerkliğe önem veren bireylerin toplanma ve ifade özgürlüğü dâhil olmak üzere bütün sivil 

hakların toplum ya da herhangi bir kurum tarafından kısıtlanmasına sosyal itaate önem verenlerden daha 

fazla karşı çıkması eğilimde olduğu bilinmektedir (Feldman, 2003). Böylelikle, mevcut çalışmada da 

insan hakları ve ifade özgürlüğü ile Sağ Kanat Yetkecilik arasında negatif bir ilişki beklendiği 

söylenebilir.  

Genel Sistemi Meşrulaştırma (GSM) 

Jost ve Banaji (1994) ‘sistemi meşrulaştırma’yı kişinin ya da ait olduğu grubun çıkarlarına aykırı 

olması pahasına var olan düzenin ve sistemin haklı çıkarılması ve meşrulaştırılması eğilimi olarak 

tanımlar. Kuramın amacı ise kişilerin ve grupların dezavantajlı konumda olmasına rağmen kendilerinin 

aleyhine işleyen mevcut sistemi nasıl meşrulaştırdığı ve kendileri ve grupları hakkında neden negatif 

kalıp yargılar oluşturduğunu anlamaktır. Jost ve Banaji (1994) bireylerin var olan sisteme daha çabuk 

uyum sağlama, ötekileştirilme korkusunui azaltma ve kaygıyı azaltma ve var olan sistemden faydalanma 

amacıyla sistemin meşru görüldüğünden bahsederler. Yazarlar aynı zamanda Marx’ın ‘yanlış bilinç’ 

kavramından faydalanarak baskın grubun düşüncelerinin madun grubun düşünceleri haline gelmesinden 

söz eder (Jost ve Banaji, 1994). Bu noktada, ideolojiler, sistemi meşrulaştırma aygıtları haline 

gelebilmektedir. İfade özgürlüğünün de çeşitli ideolojilerin yansıması olduğu düşünülürse, ifade 

özgürlüğüne yönelik negatif tutumlar ile sistemin meşrulaştırılması arasında pozitif bir ilişki ihtimali, çok 

olası gözükmektedir. Çeşitli bulgular da bunu destekler niteliktedir. İnsan haklarına yönelik olumlu 

tutumlar ile genel sistemi meşrulaştırma arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkili bulunmuştur (Çetinalp 

Şahin, 2014; Göregenli ve ark., 2012).  

İdeolojik Kimlik 

Bireylerin ideolojik kimliği ile sosyal ve politik tutumları arasındaki ilişki politik psikoloji alanının 

temel çalışma konularından birini oluşturmaktadır. Adorno ve arkadaşlarının (Adorno ve ark., 1950) sağ 
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ve sol ideolojilere mensup kişileri kıyasladıkları ‘Authoritarian Personality’ isimli çalışmalarından 

bugüne pek çok araştırmacı  ideolojik farklılıkların altında yatan psikolojik değişkenleri incelemiş (bu 

konuda yapılmış birkaç derleme için bkz. Jost, 2006 ve Jost, Glaser, Kruglanski ve Sulloway, 2003) ve 

kişilikten (Adorno ve ark., 1950; Altemeyer, 1988, 1998) bütüncül karmaşıklığa (integrative complexity; 

Tetlock, 2004) kadar pek çok farklı açıklama ortaya atmıştır.  

Bu farklılıklara kısaca bakıldığında, sağ ve sol ideolojilere mensup bireylerin psikolojik eğilimler 

(epistemik ve varoluşsal ihtiyaçlar; Jost ve ark., 2003; Jost, Federico ve Napier, 2009), kişilik özellikleri 

(açıklık ve sorumluluk özelliklerindeki farklılıklar;  Caprara, Barbaraneli ve Zimbardo, 1999; Caprara, 

Schwartz, Capanna, Vecchione ve Barbanelli, 2006; Carney, Jost, Gosling ve Potter 2008; Gerber, Huber, 

Doherty ve Dowling, 2011) ve nörolojik özelliklerin (beyin anatomisi, fonksiyonları ve genetik yapıdaki 

farklılıklar; Amodio, Jost, Master ve Yee, 2007; Jost ve Amodio, 2012) yanı sıra eşitlik ve sosyal 

değişime yönelik tutumlar (Altemeyer, 1998; Conover ve Feldman, 1981, Duckitt, 2001; Graham ve ark., 

2009; Haidt ve Graham, 2007; Jost, Banaji ve Nosek, 2004; Sidanius, Pratto ve Bobo, 1996) ve toplumun 

dezavantajlı gruplarına (örn., etnik ve cinsel azınlıklar) yönelik önyargı ve ayrımcılık (Duckitt, 2001; 

Duckitt ve ark., 2002; Jost, Banaji ve Nosek, 2004; Jost, Nosek ve Gosling, 2008; Sidanius ve Pratto, 

1999) gibi sosyopolitik tutumlarla ilişkili olduğu görülmüştür.  

Görüldüğü üzere, sağ ve sol ideolojik kimlik nörolojik özelliklerden politik tutumlara kadar pek çok 

değişken ile ilişki içerisindedir. Henüz ideolojik kimlik ile ifade özgürlüğüne yönelik tutumlar arasındaki 

ilişkiyi inceleyen bir çalışma gerçekleştirilmemiş olsa da, bugüne kadar yapılan çalışmalar bize bu 

ilişkinin varlığı konusunda ipucu vermektedir. Buna göre, toplumsal eşitsizliği ve hiyerarşiyi 

meşrulaştıran, yetkeci özellikler gösteren, statükoyu sürdürme eğilimi olan ve kendilerini politik olarak 

sağ kanatta gören kişilerin ifade özgürlüğüne yönelik tutumlarının anlamlı olarak daha negatif olması 

beklenmektedir. 

Yöntem 

Katılımcılar ve İşlem 

Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 140 kadın (Ort. = 31.63 , S = 10.07) , 112 erkek 

(Ort. = 33.67, S = 10.69) olmak üzere toplamda 252 yetişkin katılmıştır. Araştırmanın verileri internet 

ortamında yaygınlaştırılan anket linki üzerinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) programına aktarılmış ve bu program aracılığı ile analize tabi tutulmuştur. 

Eğitim seviyelerine bakıldığında, katılımcıların %1’inin ortaokul, %14’ünün lise, %51’inin lisans, 

%27’sinin yüksek lisans ve %7’sinin doktora mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların aylık hane 

gelir ortalaması ise 1300 TL ile 15000TL arasında değişmektedir. Katılımcıların %40’ı bir dine mensup 
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olduğunu belirtitken %60’ı ise herhangi bir dine mensup olmadığını belirtmiştir. İnançlılık (Size göre dini 

inancının gündelik yaşantınızı ne kadar etkiliyor: 1-Hiç etkilemiyor, 11-Oldukça fazla etkiliyor) 

seviyelerine bakıldığında ortalama olarak 2.97 seviyesinde inançlı oldukları görülmüştür. 

Veri Toplama Araçları 

Sağ Kanat Yetkecilik (TR: Göregenli, 2010). Orijinali Altemeyer (1996; 1998) tarafından geliştirilmiş 

olan 9’lu Likert tipi ölçek, bireylerin toplumsal düzene ve otoriteye ne ölçüde uyduğunu bir kişilik 

özelliği olarak ele alarak ölçmektedir. Weber ve Federico’nun (2007) çalışmalarında kullandığı ölçek 12 

maddeden oluşmaktadır ve iç tutarlılık katsayısı α = .72 olarak rapor edilmiştir. Göregenli (2010) 

tarafından gerçekleştirilen Türkçeye uyarlama çalışmasında rapor edilen iç tutarlılık katsayısı ise α = 

.71’dir. 

Sosyal Baskınlık Eğilimi (TR: Akbaş, 2010). Pratto ve arkadaşlarının (1994) geliştirdiği 7’li Likert tipi 

ölçek 16 maddeden oluşmakta ve bireylerin içinde bulundukları grubun veya kendilerinin, başka bireyler 

veya gruplar üzerinde üstünlüğe sahip olmayı istemelerini ve toplumdaki eşitsiz yapıyı ne ölçüde 

desteklediklerini ölçmektedir. Grup temelli baskınlık (α = .81) ve eşitliğe karşıtlık (α = .91) olmak üzere 2 

alt ölçek ve toplam 16 madde içermektedir. 

Genel Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği (TR: Göregenli, 2004).  Kay ve Jost (2003) tarafından geliştirilen 

9’lu Likert tipi ölçek bireylerin genel (ulusal) sistemi doğrulama eğilimlerini ölçmektedir. 8 maddeden 

oluşan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı α = .88’dir.  

İdeolojik Kimlik. Katılımcıların ideolojik kimlikleri (Lütfen politik olarak yakın durduğunu yeri 

aşağıda belirtilen aralıkta bir sayı işaretleyerek belirtiniz) 0 rakamı merkezi belirtmek üzere, merkezin 

soluna doğru 5 (sol)’e kadar ve merkezin sağına doğru 5 (sağ)’e  değerin yer aldığı 11’li Likert tipi bir 

ölçek üzerinden ölçülmüştür. Sonuçlar SPSS’e aktarılırken merkezin en solundaki 5 değeri 1’e ve en 

sağındaki 5 değeri 11’e tekabül edecek şekilde kodlanmıştır. Ölçek üzerinde artan değerler sağ ideolojik 

kimliği benimsediğini göstermektedir. 

İfade Özgürlüğüne Yönelik Tutumlar Ölçeği (TR: Göregenli ve ark., 2012). Orijinali Diaz-Veizades, 

Widaman, Little ve Gibbs (1995) tarafından geliştirilmiş olan 7’li Likert tipi ölçek, bireylerin insan 

haklarına yönelik tutumlarını sosyal güvenlik, sivil baskı/ifade özgürlüğü, eşitlik ve mahremiyet olmak 

üzere 4 boyutta ölçmektedir. Çalışmada Ölçeğin yalnızca ifade özgürlüğüne yönelik tutumlarla (α = .76)  

ilgili 10 maddelik boyutu kullanılmıştır.  
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Demografik Bilgi Formu. Katılımcıların yaşı, cinsiyeti, eğitim durumları, sosyoekonomik statüleri, 

doğum yerleri, yaşadıkları yer, kendilerini ne ölçüde inançlı ve muhafazakâr tanımladıkları, etnik 

kimlikleri, dini kimlikleri ve politik duruşları demografik bilgi formu aracılığıyla elde edilecektir. 

Bulgular 

Araştırmanın, sağ kanat yetkeciliği ve sosyal baskınlık yönelimi ile ifade özgürlüğüne yönelik 

tutumlar arasındaki genel sistemi meşrulaştırma ve ideolojik kimliğin aracı rolünün beklendiği 

hipotezlerini sınamak amacıyla SPSS PROCESS makrosunun (Hayes, 2016) 6. modeli kullanılarak 2 defa 

aracı değişken analizi uygulanmıştır. Model 1’de sağ kanat yetkeciliği bağımsız değişken, ifade 

özgürlüğüne yönelik tutumlar bağımlı değişken, genel sistemi meşrulaştırma ve ideolojik kimlik ise aracı 

değişken iken, Model 2’de sosyal baskınlık yönelimi bağımsız değişken, ifade özgürlüğüne yönelik 

tutumlar bağımlı değişken, genel sistemi meşrulaştırma ve ideolojik kimlik aracı değişkenlerdir. 

 

Şekil 1. Sağ Kanat Yetkeciliği ve İfade Özgürlüğüne Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkide Genel 
Sistemi Meşrulaştırma ve İdeolojik Kimliğin Rollerine İlişkin Model 

Şekil 1’de görülebileceği gibi, sağ kanat yetkeciliği genel sistemi meşrulaştırma düzeyini pozitif 

yönde yordamaktadır (B = .53, SE = .04, p < .001, %95 GA [.45, .61]). Sağ kanat yetkeciliği arttıkça 

sistemi meşrulaştırma düzeyi de artmaktadır. Bu modelde, sağ kanat yetkeciliği genel sistemi 

meşrulaştırma düzeyindeki varyansın %40’ını açıklamaktadır; R2 = .40, F1,250 = 169.04, p < .001. Genel 

sistemi meşrulaştırmanın da ideolojik kimliği pozitif yönde ve anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir (B 

= .45 SE = .15, p < .01, %95 GA [.16, .75]). Genel sistemi meşrulaştırma düzeyi artıkça bireylerin 

ideolojik olarak sağa kaymaları da artmaktadır. Ayrıca sağ kanat yetkeciliğinin sağa kaymayı pozitif 
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yönde yordadığı görülmüştür (B = .58, SE = .13, p < .001, %95 GA [.33, .83]). Buna göre; sağ kanat 

yetkeciliği arttıkça ideolojik olarak sağa kayma eğilimi de artmaktadır. Sağ kanat yetkeciliği ve genel 

sistemi meşrulaştırma düzeyinin ideolojik kimlik üzerinde açıkladığı varyans %24’tür; R2 = .24, F2,249 = 

40.23, p < .001.  

Sağ kanat yetkeciliği, genel sistemi meşrulaştırma ve ideolojik kimliğin ifade özgürlüğüne yönelik 

tutumları yordama düzeyleri incelendiğinde, anılan tüm değişkenlerin ifade özgürlüğüne yönelik 

tutumları anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Sağ kanat yetkeciliği ifade özgürlüğüne yönelik 

tutumları negatif yönde yordamaktadır (B = -.27, SE = .06, p < .001, %95 GA [-.38, -.15]). Sağ kanat 

yetkeciliği arttıkça ifade özgürlüğüne yönelik olumlu tutumlar azalmaktadır. Genel sistemi meşrulaştırma 

düzeyinin ifade özgürlüğüne yönelik tutumları negatif yönde yordadığı görülmüştür. (B = -.38, SE = .07, 

p = .001, %95 GA [-.52, -.25]).Son olarak ideolojik olarak sağa doğru gidildikçe ifade özgürlüğüne 

yönelik olumlu tutumlar azalmaktadır (B = -.07, SE = .03, p < .001, %95 GA [-.13, -.02]). Bu model, 

ifade özgürlüğüne yönelik tutumlardaki varyansın %44’ünü açıklamaktadır; R2 = .44, F3,248 = 66.32, p < 

.001. 

Dolaylı etkilere bakıldığında, ilk olarak sağ kanat yetkeciliğinin genel sistemi meşrulaştırmanın aracı 

rolüyle ifade özgürlüğüne yönelik tutumlar üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (B= 

.-.20, SE= .05, %95 GA [-.30, -.12]). Burdan hareketle; bireylerin sağ kanat yetkeciliği arttıkça, sistemi 

meşrulaştırma düzeyleri de artmakta; bu da ifade özgürlüğüne yönelik tutumların daha olumsuz olmasıyla 

sonuçlanmaktadır. İkinci olarak, sağ kanat yetkeciliğinin ifade özgürlüğüne yönelik tutumlarla ilişkisinde 

ideolojik kimliğin de etkisinin de anlamlı olduğu görülmektedir  (B = -.04, SE = .02, p < .001, %95 GA [-

.09, -.01]). Diğer bir deyişle, sağ kanat yetkeciliği arttıkça bireylerin sağ ideolojileri benimseme düzeyi 

artmakta ve bunun sonucunda ifade özgürlüğü yönelik olumlu tutumlar azalmaktadır. Son olarak, sağ 

kanat yetkeciliğinin ifade özgürlüğüne yönelik tutumları her iki aracı değişken birlikte modele dahil 

edildiğinde anlamlı olarak yordadığı görülmektedir  (B = -.02, SE = .01, %95 GA [-.05, -.00]). Buna göre; 

sağ kanat yetkeciliğinin sistemi meşrulaştırma düzeyini arttırdığı, sistemi meşrulaştırmanın da sağ 

ideolojileri benimseme düzeyini arttırdığı ve bunların sonucunda da ifade özgürlüğüne yönelik olumlu 

tutumların azaldığı söylenebilir. 

Şekil 2’de görülebileceği gibi, sosyal baskınlık yönelimi genel sistemi meşrulaştırmayı pozitif yönde 

yordamaktadır (B = .60, SE = .06, p < .001, %95 GA [.47, .73]). Sosyal baskınlık yönelimi arttıkça, 

bireylerin sistemi meşrulaştırma düzeyi de artmaktadır. Bu modelde, sosyal baskınlık yönelimi genel 

sistemi meşrulaştırmadaki varyansın %25’ini açıklamaktadır; R2 = .25, F1,250 = 85.28, p < .001. Genel 

sistemi meşrulaştırmanın de ideolojik kimliği pozitif yönde ve anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir (B 

= -.64, SE = .14, p < .001, %95 GA [.37, .91]). Genel sistemi meşrulaştırma düzeyi arttıkça, sağ 
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ideolojileri benimseme düzeyi de artmaktadır. Ayrıca sosyal baskınlık yöneliminin ideolojik kimliği 

yordadığı görülmüştür (B = .60, SE = .16, p < .001, %95 GA [.28, .92]). Buna göre; sosyal baskınlık 

yönelimi arttıkça sağ ideolojileri benimseme düzeyi de artmaktadır. Sosyal baskınlık yönelimi ve genel 

sistemi meşrulaştırmanın ideolojik kimlik üzerinde açıkladığı varyans %22’dir; R2 = .22, F2,249 = 35.67, p 

< .001. 

 

Şekil 2. Sosyal Baskınlık Yönelimi ve İfade Özgürlüğüne Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkide 
Genel Sistemi Meşrulaştırma ve İdeolojik Kimliğin Rollerine İlişkin Model 

Sosyal baskınlık yönelimi, genel sistemi meşrulaştırma ve ideolojik kimliğin ifade özgürlüğüne 

yönelik tutumları yordama düzeyleri incelendiğinde, her üç değişkenin de ifade özgürlüğüne yönelik 

tutumları doğrudan ve anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Sosyal baskınlık yönelimi ifade 

özgürlüğüne yönelik tutumları doğrudan negatif yönde yordamaktadır (B = -.43, SE = .07, p < .001, %95 

GA [-.57, -.29]). Sosyal baskınlık yönelimi arttıkça ifade özgürlüğüne yönelik olumlu tutumlar 

azalmaktadır. Genel sistemi meşrulaştırma düzeyinin ifade özgürlüğüne yönelik tutumları negatif yönde 

yordadığı görülmüştür. (B = -.40, SE = .06, p < .001, %95 GA [-.52, -.29]). Son olarak; ideolojik olarak 

sağa doğru gidildikçe ifade özgürlüğüne yönelik olumlu tutumlar azalmaktadır (B = -.07, SE = .03, p < 

.001, %95 GA [-.13, -.02]). Bu model, ifade özgürlüğüne yönelik tutumlardaki varyansın %47’sini 

açıklamaktadır; R2 = .47, F3,248 = 74.85, p < .001. 

Dolaylı etkilere bakıldığında, ilk olarak sosyal baskınlık yöneliminin genel sistemi meşrulaştırmanın 

aracı rolüyle ifade özgürlüğüne yönelik tutumlar üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olduğu 

görülmektedir (B = .-.24, SE = .06, %95 GA [-.37, -.13]). Analiz sonuçlarına göre; bireylerin sosyal 

baskınlık yönelimi arttıkça arttıkça sistemi meşrulaştırma düzeyi artmakta, bu da ifade özgürlüğüne 
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yönelik tutumların daha olumsuz olmasıyla sonuçlanmaktadır. İkinci olarak, sosyal baskınlık yöneliminin 

ifade özgürlüğüne yönelik tutumlarla ilişkisinde ideolojik kimliğin etkisinin de anlamlı olduğu 

görülmektedir  (B = -.04, SE = .02, p < .001, %95 GA [-.107, -.00]). Şöyle ki; sosyal baskınlık yönelimi 

arttıkça sağ ideolojileri benimseme düzeyi artmakta, bunun sonucunda ifade özgürlüğü yönelik olumlu 

tutumlar azalmaktadır. Son olarak, sosyal baskınlık yöneliminin ifade özgürlüğüne yönelik tutumları her 

iki aracı değişken birlikte modele dahil edildiğinde anlamlı olarak yordadığı görülmektedir (B = -.03 SE = 

-.02, %95 GA [-.08, -.00]). Buna göre; sosyal baskınlık yöneliminin genel sistemi meşrulaştırma düzeyini 

arttırdığı, sistemi meşrulaştırmanın da sağ ideolojik kimlikleri benimsemeyi arttırdığı ve bunların 

sonucunda da ifade özgürlüğüne yönelik olumlu tutumların azaldığı söylenebilir. 

Tartışma 

Mevcut araştırmanın amacı, şu ana kadar sosyal psikologlar tarafından pek fazla ele alınmamış olan 

ifade özgürlüğü kavramının sosyal baskınlık yönelimi, sağ-kanat yetkecilik, sistemi meşrulaştırma ve 

ideolojik kimlik gibi çeşitli sosyo-politik değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda, 

sırasıyla SBY ve SKY değişkenlerinin GSM ve ideolojik kimlik aracılığı ile ifade özgürlüğüne yönelik 

tutumları yordayacağı öngörülmüştür. Analiz sonuçlarına göre, bu hipotezlerin ikisi de desteklenmiştir.  

İfade özgürlüğüne yönelik tutumların genelde insan hakları ile birlikte değerlendirilmesinden ve insan 

haklarına yönelik tutumların SBY ve SKY gibi değişkenlerle negatif yönde ilişkili olmasından dolayı, bu 

değişkenlerin ifade özgürlüğüne yönelik tutumları negatif ve anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. 

Otoriteye olan bağlılık, hiyerarşiyi meşru görme gibi özellikler, kişilerin hak ve özgürlükler konusuna da 

kısıtlı ya da sınırlı bir şekilde bakacağını göstermiştir. GSM ve ideolojik kimlik değişkenlerinin ise bu 

ilişki üzerinde düzenleyici etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Sayılan ve Türkoğlu (2015), SBY ve SKY’nin ideolojik kimliği yordadığını tespit etmiştir. Bu 

çalışmada, SBY ve SKY’nin yanında, GSM de ideolojik kimliği yordamıştır. İnsanlar doğduklarında 

politik olarak hâlihazırda şekillenmiş olan bir çevrede yaşamaya başlarlar. Onların, etrafındaki 

insanlardan aldığı ‘hazır’ bilgiler, çeşitli olaylara, durumlara ya da kişilere yönelik tutumlarını 

şekillendirebilmektedir. Fakat yaşları ilerledikçe ve ideolojik olarak daha derin sorgulamalara başlayınca, 

bireyler yine kendi bulundukları yerden bakmaya devam etmekle birlikte, ideolojilerini daha belirgin hale 

getirmeye başlarlar. Dolayısıyla, sistemi meşru gören bir bireyin ideolojisini de bu doğrultuda 

oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sonuç olarak, sistemi meşru görme(me)nin ve ideolojik 

olarak durulan yerin (sağ/sol), SBY ve SKY eğilimleri ile ifade özgürlüğüne yönelik tutumlar arasındaki 

ilişkiyi düzenlediği bulunmuştur. Yani, hiyerarşiyi ve otoriteyi meşru gören, daha gelenekselci kişilerin, 

sistemi meşru ve kendilerini ideolojik olarak sağda görmeleri aracılığı ile ifade özgürlüğüne yönelik 
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negatif tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Sonraki çalışmalarda algılanan tehdit, muhafazakârlık gibi 

kavramların ele alınması, bizde ifade özgürlüğü ve çeşitli sosyo-politik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

daha iyi anlamamızı sağlayabilir. 
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Öz 

Soğuk savaş döneminin sonlanmasıyla yoğunlaşan geçmişle yüzleşme ve toplumsal barışın yeniden inşası hareketleri 
bu olguyu sosyal psikoloji disiplinin de çalışma alanları arasına dâhil etmiştir. Bu olgunun sosyal psikoloji 
alanyazınına dâhil olması, daha önceleri siyasal davranışın temel yordayıcılarından biri olarak ele alınmayan bireysel 
ve kolektif duyguların da gruplararası çatışmaların anlaşılması ve sonlandırılması konularında önemli bir değişken 
olarak göz önünde bulundurulmaya başlanmasını sağlamıştır (Shnabel, Nadler, Canetti�Nisim ve Ullrich, 2008). Bu 
konudaki çalışmalar affetme, korku, nefret öfke, merhamet, adalet ve ortak saygı gibi duygular başta olmak üzere 
temel bazı duyguların ve sosyal psikolojik değişkenlerin çatışma sürecinin sürdürülmesinde, sonlandırılmasında veya 
toplumsal barışın inşa edilmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Örneğin; Güney Afrika ve 
Arjantin’de kurulan komisyonlar aracılığıyla, gruplararası çatışma sürecinde yaşanan hak ihlallerinin ortaya 
çıkarılması amaçlanmış ve ortaya çıkarılan bu ihlaller üzerinden fail ve mağdur grupları arasındaki olumsuz duygusal 
ilişkilerin onarılması, gruplararası ilişkilerinin geçmişin olumsuz yükünden arındırılması hedeflenmiştir. Güney 
Afrika’da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonları’nın başkanlığını yürüten Desmond Tutu’ya (1998) göre, 
toplumsal barışın sağlanması ve gruplararası çatışmanın sona ermesi amacıyla kurulan bu komisyonların başarıya 
ulaşmasının temel taşlarından biri de grupların geçmişte yaptıkları dolayısıyla birbirlerini affetmesidir. Noor, Brown 
ve Prentice’ye (2008) göre, affederek geçmişin unutulması değil, geçmişten dersler çıkararak geleceğe yönelik bir 
vizyonun oluşturulması hedeflenmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar, gruplararası affetmenin her derde deva 
olmadığını fakat öç alma duygusunun olumsuz döngüsünden kurtulabilmeyi sağlaması, mağdur grubun tekrar mağdur 
olma ihtimalinin önüne geçmesi ve gruplararası olumsuz ilişkilerin düzetilmesini sağlayabilmesi bakımından anahtar 
bir rol oynayabileceğini göstermektedir (Noor, Branscombe ve Hewstone, 2015). Dolayısıyla, affetmenin, 
gruplararası çatışmaların sonlanması için alternatif bir yol sunmasının yanı sıra ilerde ortaya çıkabilecek bedeli 
yüksek çatışmaların önlenmesini sağlaması bakımından da etkili bir çözüm stratejisi olabileceği ifade edilebilir. 
Buradan hareketle bu çalışma kapsamında, ilgili alanyazında gruplararası affetme olgusu üzerine yapılmış 
çalışmaların derlenmesi ve 2013-2015 tarihleri arasında Türkiye’de yürütülen “Barış Süreci”nin ilgili alanyazın 
çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Affetmek Grupları Yakınlaştırır mı? 
Toplumsal Barışın Sağlanmasında Gruplararası Affetmenin Rolü 

“Affetmeden, hiçbir gelecek kurulamaz. Affetme, yeniden 
başlamanın kapılarını açmak için bir şanstır. Affetmezsek, 
içimizdeki kin kızgınlığa ve öfkeye dönüşür. Biz, Güney 
Afrika’da affetmenin insanları nasıl birleştirdiğinin bir örneğini 
yaşadık.”   

Desmond Tutu 

Yirminci yüzyıl, bir arada yaşayan birçok grubun birbirleriyle yaşadıkları çatışmaların yüzyılı 

olmuştur. Almanya, Yugoslavya, Kuzey İrlanda, Ruanda gibi birçok ülkede şiddetli çatışmalar yaşanmış, 

Suriye, Irak ve Yemen gibi bazı ülkelerde ise aynı bölgeyi paylaşan gruplar arasındaki çatışmalar halen 

devam etmektedir.  Yaşanan çatışmaların ardından bazı ülkelerde yeniden ortak bir gelecek kurmanın 

yolları aranmış veya halen aranmaktadır. Ortak bir gelecek kurmak hedefiyle yapılan bu girişimler, uzun 

ve karmaşık bir süreci içerisinde barındırıyor olsa da, çatışma döneminde zarar görmüş ilişkilerin 

onarılması ve bir arada yaşamanın sürdürülmesi için sunduğu imkânlar bakımından çok değerlidir (Noor, 

Branscombe ve Hewstone, 2015; Noor, Brown, Gonzalez, Manzi ve Lewis, 2008).  

Gruplararası resmi antlaşmalar ve çatışma döneminde suç işleyen faillerin cezalandırılması yoluyla 

toplumsal barışın sağlanabileceği düşünülüyorsa da birçok durumda sadece bu tür girişimlerle toplumsal 

barışın sağlanması mümkün değildir (Bar-Tal, Halperin ve Rivera, 2007; Cehajic, Brown ve Castano, 

2008; Kelman, 2010). Nadler, Malloy ve Fisher’e (2008) göre, toplumsal barışın sağlanması ancak 

çatışmaların sona erdirilmesi ve çatışmaya neden olan olumsuz bilişsel ve duygusal faktörlerin 

değiştirilmesi ile mümkün olabilir. Bununla paralel olarak, Bakke, O’Loughin ve Ward da (2009) uzun 

erimli bir toplumsal barış ortamının gruplararası empatinin kurulması, gruplararası güvenin sağlanması ve 

çatışma döneminde yaşanan olumsuz olayların affedilmesi gibi bilişsel ve duygusal bazı değişikliklerin 

sağlanması ile ortaya çıkabileceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla, Bar-Tal ve Bennink’in (2004) ifade 

ettiği gibi, barışçıl ilişkilere ulaşmak için çatışma döneminde gruplar tarafından oluşturulmuş psikolojik 

repertuarın ve yaklaşımların farklılaşması gerekmektedir. Örneğin; Güney Afrika’da kurulan hakikat ve 

uzlaşma komisyonları (truth and reconciliation commissions) aracılığıyla, aparteid rejimi esnasında 

yapılan haksızlıkların ortaya çıkarılması amaçlanmış ve ortaya çıkarılan bu gerçekler üzerinden fail ve 

mağdur grupları arasındaki olumsuz duygusal ve bilişsel ilişkilerin onarılması hedeflenmiştir. Benzer 

şekilde, Arjantin’de kurulan kayıplar ulusal komisyonu (Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas, CONADEP) aracılığıyla da askeri diktatörlük dönemindeki hak ihlallerinin tespit edilmesi ve 

faillerin cezalandırılarak toplumsal uzlaşının sağlanması amaçlanmıştır. Hakikat ve uzlaşma 

komisyonlarında önemli bir rol üstlenen Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı Desmond Tutu’ya 

(1998) göre de, toplumsal barışın sağlanması ve gruplararası çatışmanın sona ermesi amacıyla kurulan bu 

tür komisyonların başarıya ulaşmasının temel taşlarından bir tanesi de grupların geçmişte yaptıkları 
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dolayısıyla birbirlerini affetmesidir. Noor, Brown ve Prentice (2008) göre, affederek geçmişin unutulması 

değil, geçmişten dersler çıkararak geleceğe yönelik bir vizyonun oluşturulması hedeflenmektedir. 

Dolayısıyla, affetmenin bir arada yaşama iradesinin ortaya konulmasında önemli bir etken olarak ortaya 

çıktığı ifade edilebilir. 

Gruplararası Affetme 

Affetme üzerine felsefe, ilahiyat, siyaset bilimi, antropoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinlerde 

önemli çalışmalar yapılmış; fakat bu disiplinlerin yaklaşım farklılıklarından dolayı affetme olgusunun 

ortak bir tanımı halen yapılamamıştır. Buna karşın; Hornsey ve Wohl (2013) affetmenin ne olmadığı 

konusunda bu disiplinler arasında ortak bir görüş bulunduğunu ifade etmektedir. Araştırmacılara göre, 

affetme unutmaktan, mazeret üretmekten ve zarar verici davranışların bağışlanmasından farklı bir anlam 

taşımaktadır (Hornsey ve Wohl, 2013). Bununla birlikte “affetme nedir?” sorusuna psikoloji disiplini 

içerisinden verilen cevapların bazı kavramsal tartışmaları da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bazı 

kuramcılar affetmenin bireylerarası doğasına gönderme yaparken, bazıları da affetmeyi intrapsişik 

süreçlerle açıklamaya çalışmaktadır. Buna karşın, birçok kuramcı affetmenin ortaya çıkmasında 

bireylerarası ve intrapsişik süreçlerin ikisinin de etkili olduğunu dile getirmektedir.  

Psikoloji alanyazınında affetme üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında bunların çoğunlukla 

bireysel affetme olgusu üzerine yapılmış araştırmalardan meydana geldiği görülmektedir (örn., Enright, 

1996; Fehr, Gelfand ve Nag, 2010 McCollough ve ark., 1998). Bireysel affetme üzerine yaptığı önemli 

çalışmalarıyla bilinen Enright (1996)  affetmeyi, kişinin kendisini haksız yere inciten birine karşı, sevgi, 

cömertlik ve merhamet gibi hak edilmeyen duyguların teşvikiyle kızma, olumsuz yargılama ve ilgisiz 

davranma gibi hisleri isteyerek terk etmesi olarak tanımlamaktadır. Ancak, yukarıda da değinildiği gibi, 

bazı durumlarda affetmenin nesnesi bir bireyden ziyade herhangi bir sosyal grup olabilmektedir. 

Geçmişte kendi sosyal gruplarına kötülükler veya haksızlıklar yapmış bir diğer grup affedilerek 

gruplararası ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve bu yolla yeni sosyal ilişkiler kurulması sağlanabilir. 

Cehajic, Brown ve Castano (2008) gruplararası affetmeyi, dış-gruba yönelik öç alma, kızgınlık ve 

güvensizlik duygularının azalması ve dış-grubu anlama niyetinin artması olarak tanımlamaktadır. van 

Tongeren ve arkadaşları (2014) da benzer şekilde gruplararası affetmeyi kolektif, politik veya sosyal 

bağlamda oluşmuş olumsuz ilişkilerin değişmesine yönelik içsel bir motivasyon olarak tanımlamaktadır.  

Noor, Brown ve Prentice (2008) göre, gruplararası affetme, çatışma döneminde zarar görmüş ilişkiler 

nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tutum ve davranışların ortak bir anlayışa ve toplumsal barışa dönmesine 

imkân tanımaktadır. Nadler (2002) affetmenin, fail ve mağdur gruplar arasındaki kin ve düşmanlık 

temelli ilişkiyi karşılıklı anlayışa dönüştürerek toplumsal barışa evirebileceğini ifade etmektedir. 

Araştırmacılar kısaca affetmenin a) grupların çatışma dönemindeki rolleri ve sorumluluklarını 
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berraklaştıracağını, b) dış-grubu bir bütün olarak suçlu olma durumundan çıkaracağını, c) geçmişte 

yaşanan sorunları geride bırakmaya imkan vereceğini ve d) düşmacıl gruplararası ilişkilere son vereceğini 

iddia etmektedirler (Noor ve ark., 2008; Noor, Brown ve Prentice, 2008). 

Barış antlaşmalarından, ateşkeslerden ve demokratik geçiş süreçlerinden sonra gruplar arası 

affetmenin toplumsal barışın ve uzlaşının sağlanmasında önemli bir aşama olduğu görüşünün ağırlık 

kazanmasıyla, gruplararası affetme sosyal psikoloji disiplininin de çalışma konuları içerisine dâhil 

olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmalar çoğunlukla gruplararası çatışmaların bitmesinin ardından 

yapılmakta (örn., Cehajic, Brown ve Castano, 2008;  Noor ve ark., 2008; Noor, Brown ve Prentice, 2008; 

Regalia, Pelucchi, Paleari, Manzi ve Brambilla, 2015) ve büyük oranda çatışma dönemini bizzat 

yaşamamış katılımcılarla gerçekleştirilmektedir. Buna karşın, çatışmalı dönemin devam ettiği sırada 

yapılan gruplarası affetme (örn., Klar ve Schori-Eyal, 2015; Maoz, 2000) ve toplumsal uzlaşı 

(reconciliation) (örn., Shnabel, Nadler, Ullrich, Dovidio ve Carmi, 2009) çalışmaları da bulunmaktadır. 

Bu alanda yapılan çalışmalar, gruplararası affetmenin her derde deva olmadığını fakat öç alma 

duygusunun olumsuz döngüsünden kurtulabilmeyi sağlaması, mağdur grubun tekrar mağdur olma 

ihtimalinin önüne geçmesi ve gruplararası olumsuz ilişkilerin düzetilmesini sağlayabilmesi bakımından 

anahtar bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır (Noor, Branscombe ve Hewstone, 2015). 

Dolayısıyla, affetmenin, gruplararası çatışmaların sonlanması için alternatif bir yol sunmasının yanı sıra 

ilerde ortaya çıkabilecek bedeli yüksek çatışmaları önlenmesi bakımından da etkili bir çözüm stratejisi 

olabileceği ifade edilebilir.  

Konuyla ilgili yapılmış görgül çalışmalara bakıldığında fail ve mağdur gruplarının duygusal ve 

bilişsel yaklaşımlarının yanı sıra üyesi bulundukları sosyal gruplarla kurdukları özdeşim ve toplumsal 

temas düzeyinin de affetme sürecinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir (Cehajic, Brown ve Castano, 

2008; Hewstone, Cairns, Voci, Hamberger, Niens, 2006;  Noor ve ark., 2008; Noor, Brown ve Prentice, 

2008; Regalia ve diğ., 2015; Voci, Hewstone, Swart ve Vaneziani, 2015).  van Tongeren ve arkadaşları 

(2014) yaptıkları meta-analiz çalışmasında gruplararası affetme üzerine yapılan araştırmaları duygusal, 

bilişsel ve sınırlandırıcı (constraint) özellikleri bakımından üçlü bir yapı üzerinden sınıflandırmıştır. 

Alanyazında yapılan araştırmaların aktarılması hedeflenen bu çalışmada da yapılan araştırmalar van 

Tongeren ve meslektaşlarının (2014) yaptığı bu sınıflandırma bağlamında aktarılmaya çalışılacaktır. 

Gruplararası Affetmenin Sınırlandırıcı Öncülleri 

Gruplararası çatışmaların, farklı nedenleri bulunabilmekle beraber, büyük bir bölümünde sosyal grup 

kimliği önemli bir yer tutmaktadır, Sosyal kimlik kuramına göre, birey üyesi bulunduğu grup ve bu 

grubun diğer gruplarla ilişkisi çerçevesinde kendi kimliğini belirler (Tajfel ve Turner, 2004). Bireyin 
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üyesi bulunduğu sosyal grupla özdeşleşmesi grupla ortak hedefler paylaşmasına ve grup üyeleriyle 

karşılıklı bir dayanışma içerisinde bulunmasına neden olur. Dolayısıyla, bireylerin iç-gruplarıyla 

özdeşleşme düzeyinin dış-gruba yönelik tutumlarını etkilediği ifade edilebilir. Yapılan birçok çalışma, iç-

grup kimliğiyle yüksek düzeyde özdeşleşmenin dış-gruba yönelik tutumları olumsuz etkilediğini ve dış-

grubu affetme düzeyini negatif yönde yordadığını ortaya koymaktadır (Noor ve ark, 2008; Noor, Brown 

ve Prentice, 2008; van Tongeren ve ark., 2014; Voci, Hewstone, Swart ve Veneziani, 2015). Örneğin; 

Noor ve arkadaşları (2008) farklı örneklem gruplarıyla yaptıkları çalışmalarda iç-grupla özdeşleşme 

düzeyi ile dış-grubu affetme arasında negatif yönlü bir ilişki bulmuşlardır. Benzer şekilde, Kuzey 

İrlandalı örneklem gruplarıyla yapılan başka çalışmalarda da iç-grupla özdeşleşmenin dış-grubu affetme 

düzeyini negatif yönde yordadığı bulunmuştur (Noor, Brown ve Prentice, 2008; Voci, Hewstone, Swart 

ve Veneziani, 2015). Klar ve Schori-Eyal’ın (2015) İsrailli Yahudilerle yaptıkları çalışmada da dini 

grupla özdeşleşmenin gruplararası affetmeyi negatif yönde yordadığı görülmüştür. Şen (2016) tarafından 

Türkiye’de yaşayan Kürtlerle yapılan çalışmada iç-grupla özdeşleşmenin Kürt katılımcıların Türkleri 

affetme düzeyini negatif yönde yordadığı bulunmuştur. Her ne kadar iç-grupla özdeşleşme ve dış-grubu 

affetme arasında negatif yönlü bir ilişki bulunuyorsa da, ortak grup kimliğiyle dış-grubu affetme arasında 

pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (Greenaway, Quinn ve Louis, 2011; Noor ve ark, 2008; Şen, 2016; 

van Tongeren ve ark., 2014).  Bu durum, iç-gruplarıyla düşük düzeyde özdeşleşme gösteren bireylerin 

olayları sosyal grup temelinde değerlendirmeme eğiliminde olmasıyla açıklanabilir. Gaertner ve 

arkadaşlarının (1999) öne sürdüğü ortak grup kimliği modeli (common ingroup identity model) bireylerin 

olayları iki dar grup üzerinden değerlendirmelerinin yerine ortak bir üst kimlik temelinde 

değerlendirmeleri durumunda gruplararası çatışmalara neden olan dış-grup temelli önyargıların ortadan 

kalkacağını ve yeniden bir bilişsel sınıflandırma yapılacağını iddia etmektedir. Ortak grup kimliğinin 

güçlü olması, dış-grubun homojen olduğu yönündeki önyargının zayıflamasına ve ortak bir grup kimliği 

etrafında bir araya gelinen dış-grubun affedilmesine neden olduğu ortaya ifade edilmektedir (Cehajic, 

Brown ve Castano, 2008; Noor ve ark., 2008). Araştırmalar ortak grup kimliğiyle özdeşleme düzeyi ile 

dış-gruba yönelik tutumlar (Licata, Klein, Saade, Azzi ve Branscombe, 2012) ve dış-grubun affedilme 

düzeyi arasında (Cehajic, Brown ve Castano, 2008; Greenaway, Quinn ve Louis, 2011; Noor ve ark, 

2008; Şen, 2016; van Tongeren ve ark., 2014) pozitif yönlü ilişkiler ortaya koymuştur. Dolayısıyla, 

Tutu’nun (1998) da ifade ettiği gibi, belli bir tarihsel arka plana dayanan çatışmaların ortadan kalkması 

için kapsayıcı ortak bir üst kimliğin varlığı barış süreçlerinin nihai sonuca ulaşmasına olumlu anlamda 

katkı sunacaktır. 

Gruplararası affetmeyi etkileyen önemli değişkenlerden bir tanesi de gruplar arasında yaşanan sosyal 

temas düzeyidir. Temel varsayımları Allport (1954) tarafından ortaya atılan “Sosyal Temas Hipotezi” 

gruplararası ilişkilerin geliştirilmesinde gruplararası sosyal temasın önemli bir rol oynadığından hareket 
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etmektedir. Sosyal temas yaklaşımı uzun yıllar boyunca önyargı, ayrımcılık ve gruplararası olumsuz 

ilişkilerin sonlandırılmasının amaçlayan önemli çalışmaların kuramsal arka planını oluşturmuştur. Son 

yıllarda yapılan birçok önyargı ve ayrımcılık çalışmalarında olumlu etkileri halen sıklıkla gözleniyor olsa 

da, sosyal temasın olumsuz etkisini veya herhangi bir etkisinin olmadığını gösteren çalışmalar da 

mevcuttur. Tropp (2006) tarafından yapılan kapsamlı bir meta-analiz çalışmasında önyargı ve sosyal 

temas ilişkisinin incelendiği araştırmaların % 94’ünde sosyal temasın önyargıyı azalttığı bulunmuştur. 

Bulgular, sosyal temas düzeyinin gruplararası affetme üzerinde de olumlu etkileri bulunduğunu ortaya 

koymaktadır. Cehajic, Brown ve Castano’nun (2008) çalışması sosyal temas ve gruplararası affetme 

arasında pozitif yönde ve çok güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. McGlyn, Niens, Cairns ve 

Hewstone’nun (2004) Kuzey İrlanda bağlamında yaptıkları araştırmada da sosyal temasın gruplararası 

affetmeyi ve toplumsal uzlaşıyı olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Hewstone ve arkadaşlarının (2006) 

Kuzey İrlanda da yaptıkları bir başka çalışmada da yine benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bosna Hersek’te 

yapılan bir başka çalışmada da gruplararası affetme ile sosyal temas düzeyi arasında pozitif yönde bir 

ilişki bulunmuştur (Leonard, Damjanoviç, Simic ve Aldikacti-Marshall, 2016).  Voci ve arkadaşlarının 

(2015) yaptıkları çalışmada da sosyal temasın gruplararası affetmeyi arttırırken gruplararası önyargıyı 

azalttığı bulunmuştur. van Tongeren ve meslektaşlarının (2014) meta-analiz çalışması da sosyal temasın 

dış-grubu affetme üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Sonuç olarak, 

sosyal temas düzeyi de iç-grup kimliği ve ortak grup kimliğiyle özdeşleşme düzeyinde olduğu gibi 

gruplararası affetme düzeyinin belirlenmesinde önemli bir sosyal psikolojik değişken olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Gruplararası Affetmenin Duygusal Öncülleri 

Gruplararası affetmeyi yordayan duygusal değişkenlerden ilki empati duygusudur. Türk Dil 

Kurumu’nun (2015) duygudaşlık olarak tanımladığı bu kavram Rogers (1983) tarafından, belirli bir 

duruma ilişkin duygu ve düşüncelerin doğru olarak anlaşılması ve bu duygunun doğru hissedildiğinin 

karşı tarafa iletilmesi olarak tanımlamaktadır. Araştırmalar, bireylerarası ilişkilerde empatinin affetme ile 

yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (McCullough ve ark., 1998; Regalia ve diğ., 2015; Riek ve 

Mania, 2012). Gruplararası ilişkilerde de benzer biçimde empatinin affetme ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur (Berndsen, Hornsey ve Wohl, 2015; Cehajic, Brown ve Castano, 2008; Noor ve ark., 2008; 

Noor, Brown ve Prentice, 2008; Tam ve ark., 2008). Bu çalışmalar, dış-grupla kurulan empatinin 

gruplararası gerilimin düşürülmesinde önemli bir değişken olduğunu ve dış-grupla kurulan empati 

düzeyinin yükselmesi ile dış-grubu affetme düzeyinin arttığını ortaya koymaktadırlar. Buna karşın; van 

Tongeren ve meslektaşları (2014) çatışma yaşayan grupların, ortak bir kültür, toplum veya değer dünyası 

içerisinde yaşamaması durumunda empati ve affetme arasındaki ilişkinin daha zayıf olabileceğini ifade 
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etmektedirler. Şen (2016) tarafından Türkiye’de yapılan çalışmada da empati duygusunun dış-grubu 

affetme düzeyini anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur. 

Olumsuz duygular gruplararası affetmeyi yordayan değişkenlerden bir başkasını oluşturmaktadır. 

Gruplararası affetme ve duygular arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar, öfke ve korku gibi olumsuz 

duyguların gruplararası affetmeyi zorlaştıran değişkenler olduğunu ortaya koymaktadır (Hanke ve ark., 

2013; Leonard, Mackie ve Smith, 2011; Şen, 2016; Tam ve ark., 2008). Benzer şekilde, van Tongeren ve 

meslaktaşlarının (2014) yaptıkları meta-analiz çalışması da gruplararası affetme ile olumsuz duygular 

arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar gruplararası olumsuz 

duyguların gruplararası affetmenin ortaya çıkmasında ciddi bir bariyer olduğunu ortaya koyması 

bakımından önemlidir.  Dolayısıyla, öfkenin azaltılması veya olumsuz duyguların ifade edilmesi için 

gerekli ortamın oluşturulması gruplararası affetmenin sağlanmasında önemli bir belirleyici olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Leonard, Mackie ve Smith, 2011; Tam ve ark, 2008). Her ne kadar korku, öfke ve 

diğer düşmanca duyguların gruplararası affetmeyi engellediği çoğu araştırmada ortaya konulmuş ise de 

korkunun gruplaraarsı affetmeyi olumlu yönde yordadığını ortaya koyan az sayıda çalışmada 

bulunmaktadır (Tam ve ark., 2007). 

Gruplararası affetme bağlamındaki etkisi deneysel olarak ortaya konulmuş önemli duygusal 

değişkenlerden biri de kolektif suçluluk duygusudur. Branscombe, Doosje ve McGarty (2002) kolektif 

suçluluk duygusunu, kişinin bireysel olarak herhangi bir suçu bulunmamasına rağmen iç-grubu tarafından 

yapılmış zarar verici davranışlardan dolayı sorumluluk hissetmesi olarak tanımlamaktadır. Kolektif 

suçluluk duygusu mağduriyeti oluşturan grubun yaptıkları yanlışların farkına varmalarının bir işareti 

olmasının yanı sıra ileride benzeri durumların kendileri tarafından tekrar edilmeyeceği vurgusunu 

taşıması bakımından önemli olduğu ifade edilmektedir (van Tongeren ve ark., 2014). Brown ve Cehajic 

(2008) kolektif suçluluk ve utanç gibi duyguların bireylerin veya grupların çatışma döneminde yaşananlar 

nedeniyle sorumluluk hissetmeleri sonucunda ortaya çıktığını ifade etmektedirler. Bosna Hersek 

bağlamında yaptıkları çalışmayla da kolektif suçluluk duygusunun empatiyi arttırdığını ve dış-grubun 

mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde olumlu tutumlara yol açtığını göstermişlerdir. Kolektif suçluluk 

duygusu ve gruplararası affetme arasındaki ilişkiyi doğrudan test eden araştırmaların sayısı sınırlı 

olmasına rağmen Şili (Manzi ve Gonzalez, 2007) ve Kuzey İrlanda (Myers, Hewstone ve Cairns, 2009) 

bağlamında yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. van Tongeren ve meslektaşlarının 

(2014) meta-analiz çalışmasında da yüksek düzeyde suçluluk duygusunun gruplararası affetmeyi arttırdığı 

bulunmuştur. Dolayısıyla, Bar-Tal, Halperin ve Rivera’nın (2007) ifade ettiği gibi barış süreçleri doğası 

itibariyle psiko-sosyal süreçlerdir ve grupların olumlu yöndeki bir değişimi gruplararası çatışmaların 

azalması ve gruplararası affetmenin ortaya çıkma ihtimalini arttırması bakımından değerlidir. 
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Gruplararası Affetmenin Bilişsel Öncülleri 

Dış-gruba duyulan güven gruplararası affetmeyi yordayan bilişsel değişkenlerden birisidir. Noor ve 

arkadaşları (2008) gruplararası güvensizliği, dış-grubun iç-gruba yönelik kötü niyetlerinin devam etmesi 

şeklindeki algı olarak değerlendirmektedir.  Uzun süreli çatışma yaşayan gruplar arasındaki ilişkilerin 

temel özelliklerinden bir tanesi de dış-gruba yönelik güvensizlik algısının devam etmesidir. Dış-gruba 

duyulan güvensizlik barış süreçlerinde alınabilecek risklerin oranını düşürmektedir. Tam ve arkadaşları 

(2008) gruplararası güven oluşmadan gerçek, sahici bir gruplararası affetmenin ortaya çıkamayacağını 

ifade etmektedirler. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların önemli bir bölümünde dış-gruba yönelik güven 

algısının gruplararası affetmeyle yakından ilişkili olduğunu ortaya konulmuştur (Berndsen, Hornsey ve 

Wohl, 2015; Noor, Schnabel, Halabi ve Doosje, 2015; Regalia ve ark., 2015; Şen, 2016; van Tongeren ve 

ark, 2014). Örneğin; Noor ve arkadaşları (2008) Şili ve Kuzey İrlanda bağlamında yaptıkları her iki 

çalışmada da dış-gruba duyulan güvenin gruplararası affetmeyi pozitif yönde yordadığını bulmuştur. 

Benzer şekilde; Cehajic, Brown ve Castano (2008) da Bosna Hersek’te yaptıkları araştırmada benzer 

sonuçlara ulaşmıştır. Yine bir başka bir çalışmada ise, Noor, Brown ve Prentice (2008) dış-gruba yönelik 

güvenin gruplararası affetmenin güçlü bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur. van Tongaren ve ark., 

(2014) dış-gruba yönelik güvenin ve gruplararası affetmenin ortaya çıkmasındaki öncüllerden biri 

olabileceği gibi gruplararası affetme sonucunda ortaya çıkmış bir durum olabileceğini de ifade 

etmektedirler. Sonuç olarak, dış-gruba güvenin geçmişte yaşanan olumsuz olayların yeniden 

tekrarlayabilme olasılığını kaldırması sebebiyle dış-grubu affetme düzeyini arttırdığını söylemek 

mümkündür.  

Algılanan mağduriyet gruplararası affetmeyi yordayan bir başka bilişsel değişkendir. Bu değişken 

grupların mağduriyet algısının farklılaştığından hareket etmektedir. Noor ve ark., (2008) bu olguyu 

tanımlamak amacıyla rekabetçi mağduriyet (competitive victimhood) kavramını üne sürmüşlerdir. Bu 

yaklaşıma göre, her bir grup dış-gruba oranla yaşanan çatışmalardan iç-grubunun daha fazla zarar 

gördüğü yönünde bir algıya sahiptir (Noor ve ark., 2008). Dolayısıyla, iç-grubun dış-gruptan daha fazla 

mağduriyet yaşadığı algısı gerçekle örtüşmeyecek doğrultuda da ortaya çıkabilir. Çok kültürlü ülkelerde 

farklı örneklem gruplarıyla yapılan araştırmalar, algılanan mağduriyet düzeyinin artmasıyla gruplararası 

affetme düzeyinin düştüğünü ortaya koymaktadır (Noor ve ark., 2008; Noor, Brown ve Prentice, 2008; 

Schnabel, Halabi ve Noor, 2013; van Tongeren ve ark., 2014). İç-gruplarına geçmişte haksızlık yapıldığı 

yönündeki algı, dış-grupla daha sonraki dönemlerde girilen ilişkilerde de iç-gruplarının benzer bir 

mağduriyet yaşayabileceği yönünde bir kaygıya neden olabilmektedir (van Tongeren ve ark., 2014). 

Ortaya çıkan bu mağduriyet algısı da dış-grubun affedilme sürecini olumsuz yönde etkileyen bir etmen 

olarak ortaya çıkmaktadır.  Noor ve arkadaşları (2008) algılanan mağduriyetin iç-grup kimliğiyle de 
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yakından ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Araştırmacıların yaptıkları araştırmalara göre iç-grup 

kimliğiyle özdeşleşme düzeyinin artmasıyla algılanan mağduriyet düzeyi de artmaktadır (Noor ve ark., 

2008; Noor, Brown ve Prentice, 2008).  

Çatışma döneminde yaşanan olumsuz olayların gruplararası ilişkilere etkilerini azaltmanın yollarından 

biri de fail grubun, geçmişte yaşanan olaylar sebebiyle mağdur gruptan özür dilemesi ve mağduriyetler 

sebebiyle oluşan zararın tazmin edilmesidir. Özür dileme veya tazminat ödenmesi fail grubun yaşananlar 

sebebiyle sorumluluğunu kabul etmesi olarak değerlendirilebilir. Mağdur gruba yönelik böyle bir 

yaklaşım gruplararası güvenin inşa edilerek affetmenin gerçekleşmesini kolaylaştırabilir. Alanyazında fail 

grubun mağdur gruptan özür dilemesi veya tazminat ödemeyi kabul etmesinin gruplararası affetmeyi 

olumlu yönde etkilediğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Bryne, 2004; Philpot ve Hornsey, 2008; 

van Tongeren ve ark., 2014). Buna karşın; Hornsey (2016) bütün özür dilemelerin mağdur grup 

tarafından aynı şekilde algılanmadığını ifade etmektedir. Araştırmacıya göre, bütün özür dilemeler 

pişmanlık sebebiyle yapılmamakta, doğru şekilde ifade edilememekte ve fail grubun geçmişte yaşananlar 

sebebiyle gerçekten pişman olduğunu vurgulamayabilmektedir. Dolayısıyla, geçmişte yapılanlar 

sebebiyle mağdur gruptan dilenen özürler her zaman için toplumsal barışın sağlanmasında etkili 

olmayabilir. Dilenen özrün mağdur grup tarafından bir karşılığının bulunması ancak geçmişte kendilerine 

neler yaşatıldığının anlaşıldığının hissedilmesi, fail grubun yaşananlardan ders çıkardığı ve kendilerine 

verdikleri zararları telafi etmek istedikleri yönünde olumlu bir algıya sahip olmaları ile mümkün olacağı 

ifade edilmektedir (Hornsey, 2016). Zaiser ve Giner-Sorolla (2013) özür dilemenin fail grup için yeni bir 

sürecin başlangıcı olduğunu söylemektedir. Mağdur gruptan dilenen özür sayesinde fail grup geçmişiyle 

arasına bir sınır koymakta ve taze bir başlangıcın kapılarını aralamaya çalışmaktadır. Sonuç itibariyle, 

özür dileme ve çatışma döneminde verilmiş zararların tazmini gruplararası affetmeyi kolaylaştırıyorsa da 

aradaki ilişkinin zayıf veya muğlak olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Buna karşın; 

özellikle meta-analiz çalışmasının da (van Tongeren ve ark., 2014) bizi gösterdiği gibi, özür dileme 

gruplararası ilişkilerde yeni bir başlangıcın kapılarını aralamaya olanak vermesi bakımından toplumsal 

barışın sağlanmasında çok değerlidir.  

Çalışmanın bundan sonraki aşamasında 2013-2015 tarihleri arasında Türkiye’de yürütülen “Barış 

Süreci”nin gruplararası affetme alanyazını bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gruplararası Affetme Penceresinden Türkiye’de Yürütülen Barış Süreci 

PKK (Partiya Karkerén Kurdistan- Kürdistan İşçi Partisi) lideri Abdullah Öcalan’ın 21 Mart 2013 

tarihinde örgütüne geri çekilme ve ateşkes çağrısında bulunduğu mektubun Diyarbakır Nevroz alanında 

okunmasının ardından 29 Mart 2013’te PKK’nınateşkesi ile başlayan çift taraflı çatışmasızlık hali –devlet 
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güçleri tarafından resmi olarak ilan edilmese de– 24 Temmuz 2015 tarihine kadar devam etmiştir 

(Demos, 2015). Barış sürecin başlangıcında yani Nisan 2013’te yedi bölge için dokuzar kişiden oluşan 

akil insanlar heyetleri oluşturulmuştur. Bu grupların amaçları, Türkiye’deki bütün illeri gezerek 

kamuoyunun bu meseleye yaklaşımı hakkında bilgi edinmek, barış sürecinin önemini anlatmak ve 

yaptıkları toplantılar sonucunda ilgili yerlere ulaştırmak amacıyla bir rapor hazırlamaktır. Nitekim bu 

raporlar aynı yılın haziran ayı içerisinde Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na ulaştırılmıştır. Yine 

aynı yılın Kasım ayı içerisinde TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tarafından “Toplumsal Barış 

Yolları’nın Araştırılması ve Çözüm Yollarının Bulunması Amacıyla Kurulan Meclis Komisyonu Raporu” 

yayınlanmıştır (TBMM, 2013). 28 Şubat 2015 tarihinde ise kamuoyunda “Dolmabahçe Mutabakatı” 

olarak bilinen ve devlet bakanları ve HDP (Halkların Demokratik Partisi) milletvekillerinden oluşan 

İmralı heyetinin ortak bir basın açıklamasıyla on maddelik mutabakat metni kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Yayınlanan bu raporların tümü yürütülmekte olan barış sürecine kamuoyunun desteğinin yüksek oranda 

olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle akil insanlar heyetlerinin raporları, toplumsal barış talebinin 

ülkenin farklı bölgelerince de dile getirildiğini ve bu sürecin ülke genelinde kabul gördüğünü ortaya 

koyması bakımından önemlidir. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iki bölgenin -Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu- raporları, geçmişle yüzleşilebilmesi için geçmişin yükünden arınılması gerektiğini, 

alandan elde ettiği bilgilerle ortaya koyması bakımından çok değerlidir.  

Akil insanlar Doğu Anadolu Bölgesi heyetinin raporunda sürece ilişkin taleplerin ve önerilerin 

başında sosyo-psikolojik önerilerin ve taleplerin sıralanması Bar-Tal’ın (2000) toplumsal barış 

çalışmalarının aslında sosyo-psikolojik süreçler olduğu yaklaşımıyla örtüşmektedir. Benzer şekilde, 

Lederach (1997) aynı toplum içinde yaşanan çatışmalar sonrasında toplumsal barışın tesisi için 1-

hakikatin ortaya çıkarılması, 2- adaletin sağlanması, 3- geçmişte yaşananlar dolayısıyla özür dilenmesi ve 

4-barışın sağlanması gerektiğini orta koymaktadır.  Dolayısıyla, bu raporlara bakıldığında toplumsal 

taleplerin ilgili alanyazınla örtüştüğü ifade edilebilir. Buna karşın bu taleplerin, ilgili muhataplarca 

karşılanmamasının yürütülmekte olan barış sürecini olumsuz yönde etkilediğini söylemek mümkündür.  

Bu sorun, uyuşmazlık çözümü ve toplumsal barışın inşa edilmesinde temel belirleyicilerinden biri olan 

gruplararası güvenin oluşmasında ciddi bir bariyer oluşturmuştur. Nitekim, sürecin sona ermesinin 

ardından tarafların birbirlerine yönelik sert söylemleri de gruplararası güvenin kurulamadığının bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Kelman (2010) toplumsal barışın temel olarak kimlik değişimi ile meydana geldiğini ve iç-grubun 

kendi kimliğini tanımlarken dış-grup düşmanlığını bırakmasıyla ortaya çıktını ifade etmektedir. 

Dolayısıyla, ortak grup kimliğinin gelişmesi ve iç-grup kimliğinin yeniden tanımlanması olarak 

değerlendirilecek bu yaklaşımın barış sürecinde ortaya çıkmadığını, bunun için gerekli hukuki ve sosyal 
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girişimlerin yerine getirilmediğini söylemek mümkündür. Gerek süreç öncesindeki tarihsel arka plan, 

gerekse de süreç içerisindeki yaklaşım ortak grup kimliğinin gelişmesine yeterince olanak tanımamıştır. 

Yine raporlarda da dile getirildiği gibi gruplararası temasın özellikle turizm yolu ile teşvik edilmesi, 

yıllardır bir arada yaşayan fakat sosyo-politik olarak bazı farklıklar taşıyan iki grubun birbiriyle olumlu 

yönde temas kurmasına imkân tanıyacaktı. Fakat yıllardır aratarak devam eden sosyal temas sıklığına 

oranla Kürtlerin sosyal temas niteliği bakımında halen olumsuz bir algıya sahip olmaları (Şen, 2014) 

Türklerle kurdukları ilişkilerde halen kendilerini eşit olarak algılamadıklarını ortaya koymaktadır. İki yılı 

aşan barış süreci döneminde de Kürtlerin bu yöndeki algılarının ortadan kaldırılması için ciddi bir 

girişimin gerçekleşmediğini söylemek mümkündür. Bu noktadan hareketle, barış sürecinin ve bu süreç 

sonunda ortaya çıkması istenen toplumsal barış ve gruplararası affetmenin sosyal kimlik, ortak kimlik ve 

sosyal temas bağlamında gerekli adımların atılmamasının olumlu sonuçlar elde edilmemesinde etkili 

olduğu söylenebilir.  

Barış süreci içerisinde yetkili otoritelerin ve politik liderlerin geçmişte yaşanılanlar nedeniyle 

herhangi bir özür dilememesi ve dönemin politikaları sebebiyle yaşanılan mağduriyetlerin karşılanması 

amacıyla herhangi bir tazminat veya telafi programı girişiminde bulunmaması gruplararası affetmenin 

karşısında bir engel olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinin akil insanlar heyetlerinin raporlarında da geçmişle yüzleşme, ve 

sorumluluğun kabulü konusunda halkın ciddi anlamda bir beklenti içerisinde olduğu ortaya konmuştur. 

Dolayısıyla, yerine getirilmeyen bu gereklilikler de toplumsal barış ve bunun sonucunda ortaya çıkacak 

gruplararası affetmenin ortaya çıkmasında bir bariyer rolü görmüş olabilir.  

Son olarak, geçmişte yaşananların olduğu gibi ortaya konul(a)maması gruplararası ilişkilerin 

düzelmesinde ve grupların birbirini anlamasında bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. 2013-2015 

yılları arasında yürütülen barış sürecine bakıldığında bu yönlü bir girişimin gerçekleşmediği 

görülmektedir. Akil insanlar heyetlerinin raporlarına bakıldığında, özellikle Kürtlerin yoğun olarak 

yaşadığı bölgelerde, Türkler tarafından anlaşılmamanın ve acılarının tanınmamasının Kürtlerin temel 

algılarından birini oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum gruplararası empatinin oluşmasına engel 

teşkil ettiği gibi, gruplararasında olumsuz duyguların da oluşmasına neden olmaktadır. Daha önceden de 

ifade edildiği üzere; Güney Afrika ve Arjantin deneyimleri, hakikat komisyonları aracılığıyla gerçeklerin 

ortaya konulmasını sağlamasının yanı sıra duyguların ifade edilmesine ve olumsuz duyguların ortadan 

kaldırılmasına olanak sağlaması bakımından da çok değerlidir. Cehajic, Brown ve Castano (2008) 

faillerin, mağdurların kayıplarını tanımamasının gruplararası affetme üzerinde ciddi bir engel 

oluşturduğunu ifade etmektedir. Barış sürecinde, bu yönlü bir girişimin ortaya konulmaması gruplararası 

empatinin oluşmasına engel teşkil ettiği gibi gruplararası olumsuz duyguların varlığını devam ettirmesine 
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neden olmuştur. Ayrıca geçmişte yaşananların ortaya konulmaması kolektif suçluluk duygusunun 

oluşmamasına da neden olmuş olabilir.  

Sonuç olarak, iki yılı aşın bir süre zarfında devam eden barış sürecinde taraflar çatışma sürecinde 

oluşturulmuş değerlerin ortadan kaldırılması için gerekli adımları atmamış ve bu adımlar Bar-Tal’ın 

(2011) zor çözülebilen çatışmalar (intractable conflicts) olarak tanımladığı Kürt meselesinde toplumsal 

barışa evrilememiştir. Barış süreci, Kelman’ın (2010) toplumsal barışın sağlanmasındaki aşamalarından 

ilki olan çatışmazlık (conflict settlement) aşamasından ileriye gidememiştir. Dolayısıyla, Kürt 

meselesinde toplumsal barış ve gruplararası affetmenin sağlanabilmesi için hem politik hem de psiko-

sosyal alanda daha uzun erimli ve programlı bir anlayışa ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. Bu konuda 

sosyal psikologlara da önemli sorumluluklar düşmektedir. Sosyal psikologlar, yaptıkları çalışmalarla 

politika yapıcılara yol göstermek ve Kürt meselesini bütün boyutlarıyla çalışarak olgunun daha anlaşılır 

biçimde ortaya konulması göreviyle karşı karşıyadır. Çatışmaların bu kadar yoğun olarak yaşandığı ve 

gruplararası ilişkilerin olumsuz yönde etkilendiği bu süreçte yapacağı barış çalışmalarıyla toplumsal 

barışın inşa edilmesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundadır. Son olarak, 

gruplararası affetme, hem mağdur hem de fail gruba yeni bir başlangıç yapmanın, geçmişteki hatalardan 

ders çıkararak ortak bir anlayış ve toplumsal barış sağlamanın yollarını açmaktadır. Sosyal psikologlar, 

sahip oldukları alanyazın bilgisi, birikimleri ve olanakları ile bu konuda önemli bir rol üstlenebilirler. 
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Öz 

Dindarlık farklı görünümleri olan ve çok katmanlı bir içerikte inşa edilen bir olgudur. Buna göre dindarlığın nasıl inşa 
edildiğini ve dinle farklı ilişkilenme biçimlerini tespit etmek önemli görünmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir grup 
dindar katılımcının laikliğe, şeriata ve iktidar partisine yönelik algı ve değerlendirmelerini dindarlık biçimleri 
çerçevesinde ve sosyal psikolojik bir yaklaşımla incelemektir. Bu amaçla, yaşları 20 ile 71 arasında 50 katılımcıyla 
(19 kadın-31 erkek), yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın katılımcıları, çeşitli dini cemaat, tarikat ve bu toplulukların dışındaki farklı gruplardan oluşmaktadır. 
Yarı yapılandırılmış görüşme formunda, sosyo-demografik özellikleri öğrenmeye yönelik sorular; dinin, dindarlığın, 
laikliğin, şeriatın ve iktidardaki partinin değerlendirilmesine dair açık uçlu sorular yer almaktadır. Araştırmadan elde 
edilen veriler tematik içerik analizi ve söylem analiziyle incelenmiştir. Katılımcıların ayrı ayrı ve bir bütün olarak 
söylemleri; referans çerçevesi, diğerine bakış, değişime direnç düzeyi, parçaya/bütüne bakış ve sonuç/süreç yönelimi 
gibi parametrelere göre incelenerek üç dindarlık biçimi ayırt edilmiştir: radikal dindarlık, muhafazakâr dindarlık ve 
ontolojik/bütünsel dindarlık. Radikal dindarlar genel olarak iktidar partisi ve laikliği “din dışı” olarak ele alırken, 
şeriatı “değişmez kanunlar/kurallar”, “Kuran’ın hükümleri” ve “bir yönetim şekli” olarak değerlendirmişlerdir. 
Muhafazakâr dindarlar, iktidar partisini “İslam’a hizmet eden bir hareket”; laikliği “din ve vicdan özgürlüğü”, 
“gerçek dindarlığın teminatı” veya “dini kontrol eden bir sistem”; şeriatı ise “insanı terbiye eden kurallar bütünü” 
olarak ifade etmişlerdir. Ontolojik/bütünsel dindarlık biçimindeki dindarlar ise iktidar partisi, laiklik ve şeriat 
arasında bir gerilim ya da çatışma aramak yerine bu yapıları bir bütün şeklinde değerlendirerek aralarında bir uyum 
arama eğilimindedirler. Bu bulgulara ek olarak, laiklik temsillerinin laikliğin “hayata geçirilmesindeki problemler”, 
“İslam’la bağdaşmaması” ve tarihsel kökleri açısından “Fransa’da doğmuş olması ve dinin içeriğiyle olan açmazları” 
gibi temalarla inşa edildiği görülmüştür. Yine şeriatın dindar olmayanlar nezdindeki olumsuz çağrışımlarına getirilen 
eleştirel yaklaşımlar da dikkat çekici bulgular arasında değerlendirilebilir. Araştırmanın sonuçları, dini inançlar 
temelinde aidiyet grupları oluşturma süreçleri ve dini aidiyetler temelinde diğer sosyal kimliklerle ilişkilenme 
sürecindeki algılar açısından, sosyal kimlik, gruplararası ilişkiler ve sosyal temsiller literatürü çerçevesinde 
tartışılmıştır. 
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Dindalık Biçimleri ve Laiklik-Şeriat-İktidar Partisi Temsilleri 

Bir dini inançla özdeşim kurmak ve o dini inancı yaşamın içine taşımak farklı biçimlerde 

gerçekleşebilir. Dinle ilişkilenmenin farklı biçimleri farklı dindarlık anlayışlarını doğurmaktadır. Sosyal 

psikolojik bir bakış açısıyla dindarlık biçimleri sadece dini inançların kendi bütünlüğünden değil, aynı 

zamanda insanların hayata ilişkin referans çerçevesinden, diğerine bakış tarzından, değişime olan direnç 

düzeyinden, hayatın, parçalar şeklinde veya bir bütün olarak değerlendirilmesinden ve son olarak 

yaşananların sonuç ya da süreç yönelimine göre ele alınmasından etkilenmektedir. Buna göre dindarlık 

farklı görünümleri olan ve çok katmanlı bir içerikte inşa edilen bir olgudur. Bu açıdan dindarlığın nasıl 

inşa edildiğini ve dinle farklı ilişkilenme biçimlerini tespit etmek önemli görünmektedir. 

Cumhuriyet tarihi boyunca dindar kimselerin siyasal alana ilişkin kavramlara bakış tarzları ve bu 

kavramları değerlendirme biçimleri bir ölçüde sorunlu olmuştur. Ülkenin üzerine kurulduğu ilkelerin bir 

kısmı, verili dini repertuarla çelişkili ya da tezat olarak değerlendirilmiştir. Bu kriz dönem dönem etkisi 

azalsa da özellikle ‘din ve laiklik’ tartışmalarında yüzünü göstermeye devam etmektedir. Toplumsal 

hayatın sürekli değişmekte ve dönüşmekte olan koşullarına karşılık, dini yaşantıya ilişkin kuralların ve 

yapının değişmeyeceğine yönelik inanç, yaşanan krizlerin başlıca nedenleri arasında değerlendirilebilir. 

Dindarlar, siyasal alana ilişkin ve kendileri için daha önceden aşina olunmayan kavramları bilindik ve 

anlaşılır kılmak için, dinsel bir repertuara ve yukarıda bahsedilen parametrelere (bkz. referans çerçevesi 

vb.) dayanarak sosyal temsiller oluşturmaktadırlar.  

Sosyal Temsiller Kuramı 

Sosyal temsiller kuramı, insanların yaşadıkları dünyayı anlamlandırma ve yorumlama ihtiyacı 

hissederek, kavramlar ve olgulara dair bir ortaklık içine girdiğini öngörmektedir. Kurama göre daha 

önceden bilinmeyen, karmaşık bir olgu ya da kavramın bilindik ve basit bir şekilde anlamlandırılması ve 

tanımlanması için o olguya ya da kavrama dair ortaya konan mesajlar sadeleştirilir, mecazlarla ve aşina 

olunan kavramlarla ifade edilmeye çalışılır (Moscovici, 1984; 1988). Sosyal temsiller, günlük 

konuşmalarla ve iletişim kanallarıyla oluşur, şekillenir, değişir ve yayılır. Basit bir alıcı-verici iletişiminin 

ötesinde, bir amaca hizmet eder ve insanların birbirlerini anlamasını, olan bitenleri anlamlandırmasını 

sağlarlar (Moscovici, 1994). Sosyal temsiller, genel bir tanımlamayla, etkileşimler yoluyla üretilen ve 

insanlar tarafından paylaşılan anlamlar, inançlar, imajlar, kavramlar, kanaatler ve enformasyonlardır 

(Parker, 1987), diğer bir deyişle “sağduyu bilgisinin günümüzdeki karşılığıdır” (Moscovici, 1981, s. 181). 

Sosyal temsiller kuramına göre tanıdık olmayanı tanıdık kılma süreci iki mekanizmanın işlemesiyle 

mümkündür: demirleme ve nesneleştirme. Demirleme (anchoring), bilinmeyenin tanıdık bir çerçeveye 

oturtulması sürecidir (Wagner ve ark., 1999). Bu süreçte bilinmeyen sınıflandırılır ve isimlendirilir, 
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böylece anlamlandırılarak tanıdık hâle getirilir (Parker, 1987). Diğer mekanizma olan nesneleştirme 

(objectifiying) ise düşünce düzleminde soyut olarak bulunan bir şeyi, fiziksel dünyadaki bir nesneye 

aktarma diğer bir deyişle nesnel bir gerçekliğe dönüştürme sürecidir (Augoustinos, Walker ve Donaghue, 

2014). 

Farklı dindarlık biçimlerine sahip insanların, çeşitli siyasal olgu veya kavramlara ilişkin temsillerinin 

bir yandan dini aidiyetliklerini yeniden şekillendirdiği, diğer yandan kendilerinden farklı sosyal kimlikleri 

olan insanlarla ilişkilenme sürecini farklı biçimlerde etkilediği düşünülmektedir. 

Sosyal Kimlik Kuramı 

İnsanların dini inançlarla ilişkilenmesi ve bu ilişkilenmenin gruplararası ilişkilerdeki etkileri sosyal 

kimlik kuramı ile incelenebilir (Tajfel ve Turner, 1979). Kurama göre insanlar kendilerini ve sosyal 

çevrelerini, bir takım bilişsel ve motivasyonel ihtiyaçlar (düzen arama, kişinin kendisi hakkında olumlu 

bir imaja sahip olma vb.) nedeniyle sınıflandırma eğilimindedir. İnsanların kendilerini sınıflandırarak bir 

gruba (veya gruplara) dâhil olması o grupla özdeşleşmesini kolaylaştırmaktadır. Bu özdeşleşme 

sonucunda ise o gruba ilişkin sosyal kimlik oluşmakta ya da gelişmektedir (Tajfel, 1982, Tajfel ve 

Turner, 1986). Sosyal kimlik kuramına göre insanlar kendi gruplarıyla, diğer gruplar arasında birtakım 

karşılaştırmalara giderek, olumlu sosyal kimlik oluşturmak istemektedirler (Tajfel, 1982). Dâhil olunan 

grubun olumlu özellikleri arttıkça, olumlu bir sosyal kimlik meydana gelmekte ve bu sürece bağlı olarak 

insanlar kendilerini daha değerli hissetmektedirler (Tajfel ve Turner, 1986). Bunun yanında ait olunan 

grubun diğer gruplardan daha iyi olduğuna inanılması, kendi grubunun lehine yanlı davranmayı ortaya 

çıkarabilmektedir (Tajfel ve ark., 1971).  

Sosyal kimlik kuramı (Tajfel ve Turner, 1979), gruplararası ilişkileri insanların ihtiyaçları ve 

motivasyonlarına odaklanarak çalışırken; sosyal temsiller kuramı kişilerarası süreçler temelinde sosyal 

temsiller  (Moscovici, 1981) adı verilen sağduyu sistemleriyle insanların yaşadıkları dünyaya nasıl anlam 

verdiklerini ve onu yorumladıklarını açıklamaya çalışmaktadır. Ancak sosyal kimlik ve sosyal temsiller 

arasında karşılıklı dinamik bir etkileşim söz konusudur. Örneğin, sosyal temsiller grubun menfaatlerini, 

amaçlarını ve sınırlarını belirginleştirirken, sosyal kimlik süreçleri kişinin benimsediği temsilleri 

belirlemektedir (Breakwell, 1993). Ayrıca bir gruba ait olan insanlar sadece bir sosyal temsili paylaşarak 

bile, ortak bir ‘dünya görüşüne’ sahip olmuş olurlar ve bu durum grup kimliğinin oluşmasına ve 

sürdürülmesine katkıda bulunur (Moscovici ve Hewstone, 1983). Bu çalışmada farklı dindarlık 

biçimlerinin nasıl inşa edildiği sosyal kimlik ve sosyal temsiller kuramları temelinde araştırılmıştır. 
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Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmanın örneklemini İzmir, İstanbul ve Denizli şehirlerinde yaşamakta olan 20 ile 71 yaş 

aralığındaki 50 katılımcı (19 kadın, 31 erkek) oluşturmaktadır. Katılımcılar çeşitli dini cemaat/tarikat ve 

bu toplulukların dışındaki dindar kişilerden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Sosyo-Demografik Bilgi Formu: Katılımcıların yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey gibi sosyo-

demografik bilgilerinin öğrenilmesi için hazırlanmış olan formdur. 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu: Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda, dinin, dindarlığın, 

laikliğin, şeriatın ve iktidardaki partinin değerlendirilmesine yönelik açık uçlu sorular yer almaktadır. 

Ses Kayıt Cihazı: Araştırma süresince gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerin kaydedilmesi 

amacıyla 3 adet ses kayıt cihazı kullanılmıştır.  

İşlem 

Derinlemesine görüşmeler yüz yüze, birbiri arasında tutarlılığın sağlandığı ilk yazarın kendisi ve 2 

Psikoloji Bölümü öğrencisi olmak üzere 3 ayrı araştırmacı (2 kadın 1 erkek) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde katılımcıların izinleriyle ses kaydı alınmıştır. Görüşmelerin 

katılımcıların kendilerini güvende ve rahat hissedebilecekleri, sessiz ortamlarda yapılmasına özen 

gösterilmiştir. Görüşmeye başlanmadan önce, katılımcılara çalışmayla ilgili kısa ve anlaşılır tanıtıcı 

bilgiler verilmiş; sonrasında, bilgilendirilmiş onam formu imzalatılarak derinlemesine görüşmeler 

başlatılmıştır. 

Görüşme süreleri, 30 dakika ile 2 saat arasında değişmektedir. Bazı kadın katılımcıların dini 

hassasiyetleri ve kendini açma davranışlarında olumlu yönde etkili olacağı düşüncesiyle kadın 

katılımcılarla görüşmeler çoğunlukla kadın görüşmeciler tarafından yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

veriler tematik içerik analizi ve söylem analiziyle incelenmiştir. 

Bulgular / Çözümleme 

Görüşme metinleri söylemsel açıdan katılımcıların hayata ilişkin referans çerçevesi, diğerine bakış 

tarzı, değişime olan direnç düzeyi, hayatın parçalar şeklinde veya bütün olarak değerlendirilmesi ve son 

olarak yaşananların sonuç ya da süreç yönelimine göre ele alınması gibi parametrelere göre incelenmiştir. 

Buna göre üç dindarlık biçimi ayırt edilmiştir: radikal dindarlık, muhafazakâr dindarlık ve 
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ontolojik/bütünsel dindarlık. Aşağıda dindarlık biçimlerinin değerlendirme parametreleriyle olan ilişkisi 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Dindarlık Biçimlerinin Değerlendirme Parametreleriyle İlişkisi 

 Referans 
Çerçevesi 

Diğerine 
Bakış 

Değişime 
Direnç Düzeyi 

Parça-Bütüne 
Bakış 

Sonuç-Süreç  
Yönelimi 

Radikal  
Dindarlık Kuran ve Sünnet Hoşgörüsüz Yüksek Parça Odaklı Sonuç 

Muhafazakâr 
Dindarlık 

Kuran, Sünnet, 
Kültür 

Koşullu 
Hoşgörü 

Yüksek veya 
Orta 

Kültür temelli 
Parça Odaklı Sonuç ve Süreç 

Ontolojik/Bütünsel 
Dindarlık 

Ortak/Evrensel 
İyilik-Kötülük Hoşgörülü Düşük veya 

Yok Bütüne Odaklı Süreç 

1. Dindarlık 

Radikal dindarlık şeklinde isimlendirilen gruba dâhil edilen katılımcıların referans çerçevesi Kuran ve 

sünnet olarak işaretlenmiş ve bu katılımcılarda, din, çoğu söylemde “hayatı şekillendiren bir yapı” olarak 

temsil edilmiştir. Ayrıca söylem örneklerinde değişime direnç, diğerine hoşgörüsüzlük ve sonuç 

yöneliminin baskın olduğu görülmektedir. Radikal dindarlık biçimine ilişkin söylem örnekleri aşağıda 

verilmiştir: 

Din benim için ne anlama geliyor? Tamamen bir yaşam tarzı. Yani bizim oturuşumuzdan kalkışımızdan, hatta çok affedersin helâya 
girip çıkışımıza kadar bize anlatılan öğretilen bir yaşam tarzı. Yani burada Allah-ü Teâlâ bize işte Kuran-ı Kerim vasıtasıyla 
anlatmış. Hani demiş şöyle şöyle yapacaksın, şunu şunu istiyorum, şunu şunu yasaklıyorum, şunu şunu haram kıldım bunu helal 
kıldım bu şekilde yaşayacaksınız diye buyurmuş olduğu emirleri yasakları kendi hayatımıza inşa etmek, geçirmek kendi hayatımıza. 

(47. Kadın, 29 yaşında, Ev hanımı)  
 

(Mesela) ikiyüzlülük olarak bakıyorum ateizme. İnandıkları ile söylediklerinin farklı olduğunuz düşünüyorum. İkiyüzlülük olarak 
görüyorum. Aslına bakarsanız onlar bir yarayıcıya inanmadıklarını iddia etmelerine rağmen başları dara düştüklerinde ilk 
sığındıkları da yine bir yaratıcı oluyor … Ya şimdi ben (bir ateistle) bir arada bulunabilirim. Onla arkadaşlıktan ziyade bir amaç 
çerçevesinde bir araya gelmek bizler için zordur biliyorsunuz. Müslüman(ca) bir amaç çerçevesinde birlikte olunabilir ama 
arkadaşlık farklı bir şeydir çünkü bizim arkadaşlarımız Resulullah’ın emriyle hayırlı, iyi arkadaşlar olmak zorunda. İslam dini 
mensubu olması gerektiğinin bir ifadesidir. Yani bizim arkadaşlarımız bizden olan kimseler olmak zorunda. Biz dinimizin karşıtı 
olan kimseleri arkadaş, dost edinemeyiz. Ve bize yasaklanmıştır Resulullah tarafından da Allah azze ve celle tarafından da 
yasaklanmıştır. Onlarla arkadaş olmaktan ziyade fikir alışverişinde bulunabilirim. Fikir verebilirim en azından, almasam da. Fikir 
almasam da fikir verebilirim. 

(33. Kadın, 39 yaşında, Ev hanımı) 
 

Kuran-ı Kerim’de de açıklanmaktadır. Lut kavminin helaki. Eşcinsellik zaten onunla eşdeğerdedir. (…) Efendim Kuran-ı Kerim’de 
bakıyorsunuz, kadın ve erkek arasındaki muaşeretleri, münasebetleri ne şekilde olması gerektiğini açıklıyor. Efendim, namaz 
hususunda bakın erkek kulak memelerine elini değdiriyor, kadın omuz hizasını geçmiyor, vücut hatları belli olmasın diye. Kadına 
diyor erkeğin giydiği giysiyi giyme, erkeğe diyor sen kadının giydiği giysiyi giyme. Niye? İşte eşcinselliğin önünü kesmek için. 

(23. Erkek, 54 yaşında, İmam) 

Radikal dindarlık inancının “şeriat” kavramını ele alış biçimleri incelendiğinde “İslam hukuku”, 

“değişmez kanun ve kurallar”, “İslami gerekler”, “Kuran hükümleri” gibi değerlendirmeler 

görülmektedir. Şeriatın dindar olmayanlar nezdindeki olumsuz çağrışımlarına getirilen eleştirel yaklaşım 
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söylemdeki ortaklaşmalar arasındadır. Radikal dindarlık biçimi dâhilinde “şeriat” kavramına ilişkin 

söylem örneği aşağıda verilmiştir: 

Yani İslâm hukukuna dair bir şeydir desem, biraz daha az ürkütücü gelecek insanların kulağına. Yani işte bir şey oldu, şey geldi, 
şeriat geldi, şeriat gelecek, şu olabilir bu olabilir falan ama geldiği zaman ne olabilir yani... Yani işin şey korkutan tarafı ne? Şimdi 
şeriat dediği şey İslâm nizamı. Mevlâ ben seni yarattıysam bir kural koydum; bunun çerçevesinde yaşamanı istiyorum, diyor. 
Meselâ el kesme hadisesi bile adam bir şey yapıyor, bir hata ediyor, ama emin ki eğer, eğer benim şeyim kesilecekse, eğer o elim 
kesilecekse ve ben ahirette bu yaptığım hatadan dolayı mesul olmayacaksam ben elimin kesilmesine razıyım diyor. Yani o yüzden 
şeriatın kestiği parmak acımaz derler. İş ahirete yönelik yani… 

(3. Erkek, 23 yaşında, Biyoloji bölümü mezunu) 

Radikal dindarlık biçiminde laiklik ve iktidar partisine ilişkin “din dışı” nitelendirmesi önemli bir 

söylem hacmine sahiptir. “Laiklik”, baskın İslami referanslar ve Kuran’a gönderme yapan çerçevede, 

‘İslam’la bağdaşmayışı’, ‘Fransa’da doğmuş olması ve dinin içeriğiyle olan açmazları’ ve ‘İslami 

yaşantıyı kısıtlayıcı yönü’ ile olumsuz değerlendirilmektedir. “İktidar partisi” ise, aşağıda verilen söylem 

örneğindeki gibi, baskın olarak olumsuz olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, ‘konuşmaktan imtina 

edilen’ veya ‘hem olumlu hem olumsuz değerlendirmelerle’ ele alınmıştır. Laiklik ve iktidar partisine 

ilişkin söylem örnekleri aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

Laiklikle çok da örtüşen bir tarafım yok. Laiklik ilkesi aslında İslam’la örtüşen bir şey değil. ... İslam’ın olduğu yerde laiklik olmaz. 
Eğer ben laikim diyorsa (birisi) İslam’la çelişiyordur. … (Laiklik denince) İslam’ı sevmeyen, sakala düşman, çarşafa düşman 
elindeki çok rahat hayatın gideceğinden korkan insanlar geliyor gözümün önüne. 

(8. Erkek, 37. Yaşında, Serbest Meslek) 
 

Laiklik, laikliğin dini yoktur bence. Açıkça söylemek gerekirse dini varsa… dini ne laikliğin, din ve devlet işlerinin ayrılması diyor… 
İşte (diyorlar) din karışamaz…bence karışır, karışması lazım. Çünkü her din Kur'an-ı Kerim'de her türlü emir var, yasak var… 
Doğru da belli yanlış da belli. Bence laiklik iyi bir şey değil.  

(36. Erkek, 30 yaşında, Çiftçi) 
 

AK Parti’nin icraatlarını İslam’a zarar verici bir virüs, bir hareket olarak değerlendiriyorum, yani İttihat Terakkinin Jön Türkler 
hareketinin bir devamı olarak, dinin yozlaştırılması, dinde reform yapılarak sosyal ve toplumsal hayatta dini ahlakın rafa kaldırılıp 
Avrupai bir hareket, hayat tarzının yerleştirilmesi için bir rol oynadığı düşüncesindeyim. 

(10. Erkek, Hoca) 
 

Olumlu tarafları mesela dinde, dine hoş bakması ya da dini nasıl anlatayım (…) AK Parti’nin siyasi görüşü tamamen dindir demek 
istemiyorum çünkü hiçbir siyasi parti İslamiyet’i tamamen bana göre yansıtamaz zaten, bu mümkün değil; ama işte bi takım yaşam 
şekillerinde olumlu düzenlemeler yapıyor ya da dine yakın şeyler yapmaya çalışıyor, bunlar hoş. Ama onların yaptığı kötü şeyler de 
dine yansıtılınca işte o zaman İslamiyet’e zarar veriyor. Bu taraftan da hoş değil, çünkü AK Parti eşittir İslamiyet olamaz zaten. 

(31. Kadın, 37 yaşında, Ebe/Hemşire) 

2. Muhafazakâr Dindarlık 

Muhafazakâr dindarlık biçiminde temel referans çerçevesi Kuran, Sünnet ve kültür olarak 

değerlendirilmekte ve din “kişisel ihtiyaçlara cevap veren bir yapı olarak” olarak temsil edilmektedir. 

Muhafazakâr dindarların söylemlerinde, değişime direncin radikal dindarlık biçimine göre daha az olduğu 

ve –aşağıdaki ikinci söylem örneğindeki gibi- diğerine koşullu bir hoşgörü biçiminde şekillendiği 

görülmektedir: 
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Din hayatın çok önemli bir boyutu, çok önemli bir kısmı insanı insan yapan temel unsurlardan bir tanesi din. (…) İnsanı besleyen, 
yani şöyle şimdi, mesela insan ruh ve bedenden oluşuyorsa, nasıl bedenimizi besleyen bir sürü unsur varsa, ruhu besleyen de bir şey 
dindir.  

(37. Erkek, 47 yaşında, Bankacı) 
 

(…) sonuçta kişi ne yaptıysa onun hesabını verecek onun bedelini muhakkak görecek yine diyorum ya bakın kim olursa olsun ateist 
bile olsa sevgi muhabbetimiz asla eksik olmaz, yani yargılamam yadırgamam ama telkinde, uyarıda bulunurum. Yapılır arkadaşlık 
ortamı muhabbet ortamı yapılır ama bir yere kadar, sınırlı bir yerden öteye geçemezsin. Çünkü her şeyin bir hesabı var örneğin, 
adam sahibinden izinsiz bir kürdanı kullanmış ahirette bunun 40 yıl hesabı sorulmuş dünyaya tekabül 40 yıl onlarda inanç yok 
onlarda inanma azmi diye bir şey yok bir yere kadar onlarla arkadaşlık ortamı dostluk muhabbet olur bir yerden sonra asla. 
 

(11. Erkek, 21 yaşında, Çiğ köfteci) 

Muhafazakâr dindarlar, iktidar partisini çoğunlukla “İslam’a hizmet eden bir hareket” olarak olumlu 

yönde nitelemektedirler. Bunun yanında, daha az sıklıkla, iktidar partisinin olumlu ve olumsuz yönlerinin 

bir arada ifade edildiği de görülmektedir.  

AK Parti bence gerçekten çığır açtı Türkiye’nin her tarafından her kesimi, nasıl derler hani kucak açabildi yani bir sürü insan onu 
destekliyor, dindar olmasa da. Yani hani her yaptığına doğru diyemem tabi ki sonuçta bir sürü yanlış şey de yapıyor bence, hani 
bugüne dek benim gördüğüm çok da yaşım da büyük değil yani ama en iyi iktidar partisi o yani yaptıkları da görülmeyecek gibi 
değil yani bence (…) Yani ekonomide bence hani insanlar bunu görmüyor ama Türkiye’ye çığır açtı diyebilirim. Ben bunun beş altı 
yedi belki yıl öncesini hatırlıyorum çocuktum ama hani gerçekten çok fazla farklı kriz krizler vardı, şu an Türkiye'nin gelir durumu 
çok daha iyi (…) insanlara karşı da hani yani bence öyle evet daha özgür bir ülkede yaşıyoruz… 

(12. Kadın, 20 yaşında, Üniversite öğrencisi) 
 

‘Euzübillahiminaşşeytan vessiyaset’ olarak değerlendiriyorum ve asla siyasete giren insanın temiz kalamayacağını düşünüyorum. 
Fakat (AK Partiyi) ehveni şer olarak, iki şerden en az şerlisi olarak (değerlendiriyorum). Şu an Cenab-ı Hakk’ın marziyatını 
insanlara iletmek noktasında ve şeriat-ı Muhammediyeyi yaşamak noktasında ve insanlara faydalı olmak noktasında ve başı 
secdeye en yakın insanlar olarak AK Parti hükümetini ve Abdullah Gül’ü, Tayip Erdoğan’ı, Ahmet Davutoğlu’nu ve diğer(lerini) 
görüyorum. Benim gözümde samimi bir Müslüman olarak (bu) değerli insanların icraatlarını ehveni şer olarak değerlendirip o 
şekilde ben onlara kemal-i sürur ile oy veriyorum. 

(14. Erkek, 27 yaşında, Kulak protezcisi) 

Laiklik, muhafazakâr dindarlık biçimi açısından, “din ve vicdan özgürlüğü”, “gerçek dindarlığın 

teminatı” veya “dini kontrol eden bir sistem” söylemleriyle öne çıkmakta ve Türkiye’de “hayata 

geçirilmesindeki problemler” sözbirliğiyle ifade edilmektedir. 

Şu andaki laiklik kavramına, gerçek laiklik olarak uygulanmadığı kesin. Şimdiye kadar yani öyle uygulanıyordu, herkes istediği gibi 
ölçüp biçiyordu laikliği ama din ve vicdan özgürlüğü değil miydi laiklik?... Ama hiç öyle bir şey var mıydı şimdiye kadar? Yoktu. 
Yenice kendi kimliğini almaya başladı laiklik. Ben öyle düşünüyorum. 

(41. Kadın, 35 yaşında, Ev hanımı) 
 

(…) laiklikten asla korkmuyorum, hatta ve hatta laiklik gerçek dindarlığın bir teminatıdır diye de algılayabilirim, söyleyebilirim 
yani. Dolayısıyla dindarlığı laikliği iyi yorumlamak lazım. Din ve vicdan özgürlüğünün kendisidir deniliyor. O zaman müdahale 
olduğu zaman işte o zaman laiklikten çıkıyor. Devlet laiktir, ama birey, insan laik değildir… 

(39. Erkek, 55 yaşında, Müftü) 

Şeriat kavramına ilişkin değerlendirmeler, muhafazakâr dindarlarca “insanı terbiye eden kurallar 

bütünü” olarak temsil edilmektedir. Bu yöndeki söylem örneği aşağıda verilmiştir: 
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Şeriat dediğin zaman aklımda öncelikle İslami bir yaşam tarzı, birinci noktada İslami bir yaşam tarzı (geliyor). … Yaratıcı 
tarafından sunulmuş uyulması gereken kurallar, kaideler olarak ben bunu biliyorum ve bu şekilde düşünüyorum, algılıyorum yani. 
Bir şeyin kullanım kılavuzu gibidir yani bir şeyin, bir aletin, bir makinenin kullanım kılavuzu gibi. İnsanın da yaşama kılavuzu, 
insanın da hareket etme kılavuzu yani bu dini hayat olsun sosyal hayat olsun yani iş hayatı olsun İslamiyet bunun bütün 
çevrelerinde, bütün noktalarında bunu aydınlatmış yani. Nasıl ilişkiler olması gerekiyor, nasıl yaşaması gerekiyor, neleri yapması, 
neleri yapmaması gerektiği noktasında bütün bunların kurallar, kaideler çerçevesinde hepsinin bir bütününe yani, İslam çatısı 
altında buna şeriat deniyor. Ama günümüzde insanların gözlerinin korkutulmasıyla, belki farklı şekilde empoze edilmesiyle şeriat 
dediğin zaman işte kafa kelle koparılması falan filan gibi böyle şeyler algılanabiliyor. Yani benim kafamda hayat tarzı olarak İslami 
bir edep içerisinde yaşanan bir olay olarak görüyorum yani.  

(21. Erkek, 30 yaşında, Usta öğreticisi) 

3. Ontolojik / Bütünsel Dindarlık 

Laiklik, şeriat ve iktidar partisi arasında bir gerilim veya çatışma aramak yerine, aralarında uyum 

aramaya eğilim ve bu yapıları bütüne odaklı biçimde karşılıklı ilişkisellik içinde ele almaya dönük 

yaklaşımlar ontolojik/bütünsel dindarlık biçimini oluşturmaktadır. Buna göre, çoğu söylemde “bir var 

olma biçimi olarak din” temsilinin kendini gösterdiği ontolojik/bütünsel dindarlık biçimi, referans 

çerçevesi olarak dinsel bir arka planda ortak değerlere gönderme yapan bir söylem pratiğini 

kapsamaktadır. Ayrıca, diğerine hoşgörülü tutumun ve değişime ilişkin düşük düzeyde direncin söz 

konusu olduğu görülmektedir.  

Bir eşcinseli ya da bir travestiyi düşünebiliriz. Yaptığı tercihler konusunda kimi zaman espri konusu yapılabiliyor öfke halinde bazı 
bireyler aşağılayıcı ifadeler kullanabiliyor kendileri için ancak kendilerine hakaret etme kendilerine aşağılama öfke anında öfkenin 
yatıştırılması için onların bir araç olarak kullanılması yerine bir birey olarak onlara da değer verilmesinden yanayım. Bana göre 
hümanist bir yapı olmalı ortada. Çünkü onlara saldırmak onlara zarar vermek zaten sadece onlara değil kendi tercihlerini yapıp 
kendi hayat tarzlarını oluşturmuştur diğer bireylere yönelik saldılar da yasaklanmıştır. 

(13. Erkek, 26 yaşında, Üniversite öğrencisi) 

Laiklik, şeriat ve iktidar partisine ilişkin ontolojik/bütünsel dindarlık biçimindeki söylem örnekleri 

sırasıyla aşağıda verilmiştir: 

Laiklik dinsizlik değildir, ama laiklik adı altında insanların dinini yaşamalarına engel olmak yine zulümdür yani din işleriyle devlet 
işlerinin birbirinden ayrılması zaman diyanet işleri var devlet bakanlığından ayrılmalı bağımsız olmalı ve vakıflar tarafından 
yönetilmeli diyorum. Hala din işleri ile devlet işleri ayrı değil, niye o zaman Cuma namazlarını işte devlet bakanlığı tarafından 
okutulması gerektiği söyleniyor… Devlet kontrol etmeli, işte bunlar napıyor ne ediyor bilmeli, devletin kontrolü altında güvenlik 
açısından olmalı ama özgür bırakılmalı. Mademki laiksek ama laiklik adı altında insanların dinini yaşamasına engel olmak 
zulümdür yani… 

(50. Kadın, 22 yaşında, Üniversite öğrencisi) 
 

Şeriatın kendisi namazdır ya da oruçtur ya da bu kâinatın kendisi şeriattır. (…) yani şeyi, laiklik geldi diye şeriatı yok sayamazsın. 
Ben öyle diyeyim sana, öyle bir açıklama yapayım. Kâinatın kendisi şeriattır. Allah’ın kanunları her yerde hükmediyordur. Tabiata 
bakıyorsun bir şeriattır, yağmurun yağması bir şeriattır, güneşin doğum batması bir şeriattır. Benim düşüncem bu. 

(1. Erkek, 29 yaşında, Güvenlik görevlisi) 
 
Yani siyaset girince işin içine insanın zaten çok doğru olması mümkün değil. Bu doğruluğu el üzerinde de tutmaya çalışması lazım 
ki bunu ne kadar tutuyor. Belki içinde işte hani en çok rahatsız olduğum şey yolsuzluktur bilmem nedir. Bunları çok aza indirgemesi 
gerekiyor belki de ki insanların gözü, temsil ettikleri şey, bir dini temsil ediyorlar yani orada bunu yaptığın zaman Müslüman 
yapıyor diyorlar. Belki hani bu dini çok fazla temsil etmese, iyi hoş gözükseler de, Müslümanlıklarıyla ön plana çıkamasalar yani 
belki daha doğru olur. Çünkü çok büyük bir tehlike alıyorlar ve çok büyük bir zan altına gidiyorlar yani. 

(29. Kadın, Üniversite öğrencisi) 
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Tartışma 

Dini inançlar hem sosyal temsillerin hem de sosyal kimliğin oluşması ve sürdürülmesinde önemli bir 

yer tutmaktadır. Bir dine ait olmak ve o din üzerinden hayatı kurgulamak, bir ölçüde prizma işlevi 

görerek, var olan sistemlere, kavramlara ve sosyal ilişkilere dair öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir 

bakış açısı sağlarken (Kay ve ark., 2008); aynı zamanda gruplararası ilişkiler düzeyinde üzerinde taşıdığı 

güçlü referanslar yoluyla sosyal ilişkileri etkilemektedir (Ysseldyk ve ark., 2010). 

Dindarlığın katmanlı ve tamamlanmamış bir içerikte olması, farklı bağlamlarda çeşitli yönleriyle 

görünür olmasını ve yeniden inşa edilebilir olmasını kolaylaştırmaktadır. Farklı boyutlarda ele alınan 

(bkz. örn. Allport, 1950; Glock, 1962) dindarlığın farklı görünümlerinin nasıl sınıflandırılması gerektiği 

çeşitli zorlukları içinde barındırmaktadır (Glock, 1998). Araştırmaya dâhil edilen katılımcıların dindarlık 

biçimleri her ne kadar belirli parametrelere göre sınıflandırılmaya çalışılsa da söylemin ilişkisel doğası, 

örneğin bir dindarlık biçimine dâhil edilen katılımcının, farklı söylem pratikleri içinde diğer dindarlık 

biçimlerine de dâhil edilebileceğini göstermektedir. Bu durum bir çelişki ya da tutarsızlıktan ziyade; 

yaşamın farklı alanlarına ilişkin koşulların birbirleriyle dinamik etkileşimine göndermektedir. Diğer bir 

deyişle bir dindarlık biçimine dâhil edilen dindar bir kişinin karşılaşması muhtemel olgu ve olaylara 

ilişkin algı ve değerlendirmelerini, sadece dâhil olduğu dindarlık biçiminin özelliklerine dayanarak doğru 

bir şekilde tahmin etmek mümkün olmayabilir. Davranışların arka planındaki değişkenler çok faktörlü ve 

ilişkisel bir özellik içinde etkide bulunmaktadır. Buradan hareketle, bir sosyal olgunun farklı görünümleri 

arasında katı ve değişmez ayrımlar olduğunu ileri sürmek, o olgunun farklı bağlamlarındaki görünüşleri 

için geçerli olmayabilir.  

Araştırmanın verilerinden hareketle inşa edilen dindarlık biçimleri (radikal dindarlık, muhafazakâr 

dindarlık ve ontolojik/bütünsel dindarlık), Yapıcı’nın (2002) önerdiği dindarlık modelindeki sırasıyla 

“dogmatik dindar” “muhafazakâr dindar” ve “liberal dindar” türleriyle büyük ölçüde örtüşmektedir. 

Ancak Yapıcı’nın (2002) patolojik dindarlık olarak tanımladığı ve dini dogmatizmin ileri aşamasında 

ortaya çıkan ‘fanatik dindarlık’ bu araştırmada doğrudan gözlenmemiştir. 

Dinle ilişkilenme biçimi olarak “radikal dindar” bir yaklaşıma sahip olan katılımcıların,  laikliğe, 

şeriata ve iktidar partisine ilişkin algı ve değerlendirmelerinde, “şeriat” ideal düzen olarak, “laiklik” verili 

sistem olarak ve “iktidar partisi” ise verili sistemi ideal düzene dönüştürme aygıtı olarak temsil edilmiştir. 

Buna göre iktidar partisine olan destek, ideal düzeni getirme ve ideal düzendeki ilkelere sadık kalma 

koşuluna bağlanmıştır. Bu durumun radikal dindar bir kimsenin sosyal kimliğinin sınırlarını ve amaçlarını 

belirginleştirerek daha da keskinleştirdiği ileri sürülebilir. Oysa ontolojik/bütünsel dindarlık inancında 

“laiklik”, din ve vicdan hürriyetini sağlayan bir pratik; “şeriat” yaşama rehberlik eden bir yapı ve “iktidar 

partisi” ise hizmet üreten bir yapı olarak temsil edilerek, bu üç kavram arasında doğrudan çatışmacı bir 
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bağ kurulmamıştır. Muhafazakâr dindar için ise, “iktidar partisi” İslam’a hizmet eden bir hareket; 

“laiklik” din ve vicdan özgürlüğü, gerçek dindarlığın teminatı veya dini kontrol eden bir sistem ve 

“şeriat” ise insanı terbiye eden kurallar bütünü olarak temsil edilerek, var olan kültürel ve politik iklimin 

söylem pratikleriyle uyum sergilenmiştir. 
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Öz 

Bu çalışmada, Alevilerin Alevilikle ilgili sosyal temsilleri, niteliksel yöntemler kullanılarak sosyal psikolojik bir 
yaklaşımla incelenmiştir. Kendilerini Aleviliğin farklı veçhelerine aidiyetlikle (sözgelimi, Arap Alevisi, Dersim 
Alevisi, Türkmen-Tahtacı Alevisi, vd.) ifade eden 39 Alevi (22 kadın - 17 erkek) katılımcıyla yarı-yapılandırılmış 
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar İzmir (25) ve İstanbul (14) şehirlerinde yaşamaktadır. 
Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda, sosyo-demografik özelliklere, Aleviliğe ve Alevilik/Aleviler deyince 
hatırlanan olay-kişilere ilişkin açık-uçlu sorular yer almıştır. Elde edilen veriler tematik içerik analizi ve söylem 
analiziyle incelenmiştir. Sosyal temsilleri açısından Alevilik için beş tema tespit edilmiştir: “İnanç / değerler / teozofi 
/ felsefe bütünlüğünde Alevilik”, “paylaşılan grup kimliği olarak Alevilik”, “diğeri tasavvurunda Alevilik”, 
“Alevilikler-arası / Alevilik-içi farklılaştırmalar” ve “kavramsal yaklaşımla Alevilik”. Katılımcıların ifadelerinde; 
ibadet pratikleri olarak ‘ritüeller’, ‘Ali kültü ve önemli kişiler’, ‘senkretik inanç yapısı’ boyutlarıyla inanç olarak 
Alevilik ve Aleviliğin kendisine içkin ‘insan merkezlilik’, ‘insanı-doğayı-canlıları sevmek’, ‘ezilenin yanında olmak’ 
gibi değerler söylemi öne çıkmaktadır. Ayrıca teozofik ve felsefi yönelimleriyle, ‘dört kapı, kırk makam’, ‘insan-ı 
kâmil olmak’ gibi Aleviliğe özgü batıni/esoterik karakteristikleri ve Aleviliğin, ‘Ene’l-hakk’, ‘vahdetivücud’ gibi 
tasavvufi yönlerini açığa çıkaran söylemler de ifade edilmiştir. ‘Normatif bir yapı olarak Alevilik’, sosyo-politik 
açıdan ‘mevcut konumu üzerinden Alevilik’, ‘pozitif kimlik olarak Alevilik’ gibi boyutlarıyla Aleviliğin sosyal 
hayatın içinde ifadesi ve ‘semavi dinlerden’, ‘Sünni-İslam anlayışından’ farklılaştırmalar; gruplararası farka ve sosyal 
özne olarak aidiyet grubu Aleviliğe işaret eden söylem kümeleridir. Alevilik-içi farklılık söylemi ve epistemolojik 
düzlemde, vokabüler çeşitlilikle sözcük olarak Aleviliğe dair ifadeler diğer temsil kategorileri içerisinde yer almıştır. 
Aleviliğe ilişkin kolektif bellek ise; “Alevilik kolektif bellek olayları” ve “Alevilik bellek şahsiyetleri” olmak üzere iki 
kategori altında incelenmiştir. Aleviliğe dair kolektif bellek olayları yoğun söylem sıklığıyla ‘katliamlara’ gönderme 
yapan söylemlerden; bellek şahsiyetleri ise ‘İslami figürler’, ‘aşıklar-ozanlar’, ‘mistik karakterler’, ‘günümüz yakın 
tarihindeki ozan-sanatçılar’ ile ‘politik figürleri’ referans gösteren söylemlerden oluşmaktadır. Bellek şahsiyetlerinin 
aksine, kolektif bellek olaylarında zamansal tezahürde yakın döneme (Cumhuriyet Dönemi katliamlarına) ait içerik 
göze çarpmaktadır. Araştırmanın sonuçları, sosyal kimlik ve sosyal temsiller kuramları açısından tartışılmıştır. 
 
© 2016 Bu tam metin, 17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde, Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
evsahipliğinde düzenlenen I. Sosyal Psikoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Alevilik, Sosyal Temsiller, Sosyal Kimlik, Kolektif Bellek 

  

 

* Yazışma Adresi: Sercan Karlıdağ  
e-posta: karlidagsercan@gmail.com 



S. Karlıdağ ve M. Göregenli / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 329 

Aleviliğin Sosyal Temsilleri 

Alevilik, sosyal bilimler içerisinde genel geçer bir tarife imkân tanımayan karmaşık bir sosyal olgu 

olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin altında yatan en önemli neden, Aleviliğin tarihsel 

süreçlerde baskın söylem içerisinde ve toplumsal pratikte dışlanıp meşruiyetinin sorgulanarak 

marjinalleştirilmesidir (Gürtaş ve Çakmak, 2015, s. 35; bkz. ayrıca Ecevitoğlu, 2011). Sadece teolojik 

referanslarına indirgenerek anlaşılmaya olanak tanımamakla birlikte kaçınılmaz olarak din kategorisinde 

değerlendirilen (Gürtaş ve Çakmak, 2015) Aleviliğin ifade ettiği olgu, ‘senkretik’ ve ‘heterodoks’ niteliği 

ile öne çıkmaktadır (Mélikoff, 1993; Ocak, 2001/2015; Çamuroğlu, 1994; Yalçınkaya, 1996, İrat, 2009): 

Senkretizm, farklı dinsel geleneklerin ve inançların sentezi anlamını taşırken; heterodoks kavramı ise, 

kabul edilmiş resmi din-inancın dışında olan din veya inanç anlamına gelmektedir. Alevi senkretizminde, 

Yalçınkaya’ya (1996) göre, Hz. Ali merkezli simgesel evreni besleyen başat unsur İslamiyet iken, Şamani 

pratikler, Zerdüşt, Buda, Mani ve kısmen Hristiyan-Nesturi gibi İslamiyet dışı inanç ve kültürler de öne 

çıkmaktadır. Aleviliğin, heterodoks niteliği içinse, Aleviliğe özgü referans çerçevesinde çeşitli temalar 

üzerinde durmak mümkündür: karşıtlıklar mantığının aksine özdeşlik mantığı (bkz. Yalçınkaya, 1996), 

‘evrensel’ niteliğiyle dinsel inançlar, kutsal kitaplar arasında hiyerarşiye karşı oluşu (bkz. Çamuroğlu, 

1994; DABF, 2008), içkin kutsallık (bkz. Ecevitoğlu, 2011), helezonik/döngüsel zaman ve farklılaşan 

ölüm kavrayışı (bkz. Erdemir ve Harmanşah, 2006; İrat, 2009) gibi. 

Çatı isim olarak 19. yy. sonrası inşa edildiği ifade edilen Aleviliğin (bkz. Mélikoff, 1993; İrat, 2009) 

tarihi için, Anadolu’nun İslamlaşma tarihi (Karamustafa, 2015), Orta Asya’daki eski inançlar ve Ebul 

Vefa, Baba İlyas, Hacı Bektaş Veli gibi önemli isimler ile Safevi etkisi (E. Aydın, 2013) belirgin referans 

noktalarıdır. Bunun yanında, farklı tarihsellikler içerisinde, Aleviliği sadece Anadolu ile sınırlamaksızın, 

Aleviler-arası farkları ve etno-dinsel niteliği göz önünde bulundurmak, Alevilik tarihi için önem arz 

etmektedir (Gezik, 2015; S. Aydın, 2015).† 

Sosyal Temsiller ve Sosyal Kimlik Kuramı 

Bu çalışmada, sosyal özneler olarak Alevilerin, sosyal gerçeklik ve pratik olarak Aleviliğe dair 

temsilleri ile kolektif bellek olay ve kişileri teorik arka planı biçimlendiren “sosyal temsiller” ve “sosyal 

kimlik” kuramsal dayanaklarıyla araştırılmıştır. Fransız sosyal psikolog Serge Moscovici (1970/1984) 

özgünlüğü ve gerilimlerini tartışırken sosyal psikolojiyi, ideoloji ve iletişim olgularının bilimi olarak 

görerek, disiplinin sosyal ve politik bir bilim olma niteliğine vurgu yapmaktadır. Sosyal psikolojinin 

 

† Tarihsel köken arayışındaki primordiyalist ve özcü yaklaşımlar etno-dinsel bir toplumsal oluşum olarak Aleviliği ele almada 
uygun görünmemektedir. Buna göre, ortak bir inanç paydası olarak Aleviliğin ‘tarih içinde izlediği yolu’, bu yol üzerinde kimliğin 
ve gruplaşmanın kendisini yeniden kurduğu anları gösteren etnografik bir model için bkz. ayrıca S. Aydın, 2015. 
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‘krizine’ karşılık (bkz. Philogène, 2011), anaakım Amerikan sosyal psikoloji ekolüne eleştirel bir 

alternatif olarak Moscovici’nin ortaya attığı Sosyal Temsiller Kuramı, bireysel ve sosyal gerçekliğin ikili 

karşıtlığına karşı çıkmaktadır. Kuram bu yönelimiyle, psiko-sosyal olguları inceleyebilmek için 

epistemolojik bir yapı sunmaktadır (Moscovici, 1970/1984; Howarth, 2006; Paker, 2004). 

Paylaşılan “değerler, fikirler, pratikler sistemi” olarak sosyal temsiller; birincisi, bireyin maddi dünya 

ve sosyal hayata oryantasyonunu sağlaması ve ikinci olarak, insanların birbirlerini anlamasını, dolayısıyla 

iletişimi olanaklı kılması açısından iki işleviyle ele alınmaktadır (Moscovici, 1973, s. xiii). Sosyal 

Temsiller Kuramına göre; bilinmeyenin anlamlı hale getirilmesi ve aşina kılınması olarak temsilin 

oluşumunu, “demirleme” (anchoring) ve “nesneleştirme” (objectifying) süreçleri izlemektedir. 

Demirleme, yabancı olanın mevcut halde bilinenle ilişkilendirilmesi, sınıflandırma ve isimlendirme 

süreciyken; nesneleştirme, soyut olanı somutlaştırma olarak ifade edilebilir (Moscovici, 1984).  

Elcheroth, Doise ve Reicher (2011), politik doğasına ve gruplararası çatışma sorununa yönelik özgün 

bir yeniden okumada, sosyal temsiller yaklaşımını;  

1. paylaşılan sosyallik, dünyaya dair bilgimizin diğerleriyle paylaşılan bir şey oluşu ve kolektif 

anlam-üretim pratiklerine katılım,  

2. bizim kendi ve diğerinin bize ilişkin düşüncesinin karşılıklı bağımlılığında meta-bilgi boyutu,  

3. hayata geçirilmesi ve sosyal pratikler üzerindeki etkisi ile 

4. sosyal gerçekliği yansıtmak değil, sosyal gerçekliği tesis etmesi ve dahası gerçekliğimizin 

doğasını değiştirmesi açısından dört düzlemde ele almaktadırlar.  

Sosyal Kimlik Kuramı ise, Henri Tajfel ve John Turner tarafından geliştirilen, gruplararası ilişkileri ele 

alan bir sosyal psikoloji yaklaşımıdır (Tajfel ve Turner, 1979, Tajfel, 1982). Kurama göre, sosyal 

kimliğin oluşumu, bireyin ait olduğu gruba bağlı gelişen özdeşim dolayısıyla sosyal kategorizasyon 

sürecinin sonucudur. Reicher, Spears ve Haslam’a (2010) göre, sosyal kimlik kuramı kim olduğumuzu, 

nasıl hissettiğimizi, diğerlerini nasıl gördüğümüzü, diğeri olarak diğerlerine nasıl muamele ettiğimizi 

açıklamamız noktasında grup üyeliğinin önemine işaret etmektedir. Buna göre, kişi, üyesi olduğu grup ile 

(iç-grup), diğer gruplar (dış-grup) arasında sosyal karşılaştırmalar yoluyla grup aidiyetine ilişkin pozitif 

veya negatif sosyal kimliğe sahip olabilmektedir (Tajfel, 1982). Bu dinamikler ve erken dönem minimal 

grup çalışmaları (bkz. Tajfel ve Turner, 1979), Reicher’a (2004) göre, sosyal kimlik yaklaşımının insanı 

sosyal bağlamında anlamaya yönelik teorik art alanını oluşturmaktadır. 
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Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmanın örneklemi, 22 kadın ve 17 erkek olmak üzere 27’si İzmir ve 12’si İstanbul’da yaşamakta 

olan 39 Alevi katılımcıdan oluşmaktadır. Etnik köken açısından 39 katılımcının 8’i kendisini Arap, 6’sı 

Kürt, 6’sı Türk, 3’ü Türkmen, 1’i Zaza, 1’i Ermeni, 2’si Arap-Türk karma, 1’i Türk-Kürt karma ve 11’i 

ise “Alevi” olarak ifade etmektedir.‡ Doğum yerlerine ilişkin demografik bilgilere göre; katılımcıların 9’u 

Sivas, 8’i Antakya, 3’ü Erzincan, 3’ü İstanbul, 3’ü İzmir, 2’si Elazığ, 2’si Malatya, 2’si Mersin, 2’si 

Tokat, 1’i Adana, 1’i Aydın, 1’i Bingöl, 1’i Çorum ve 1’i Muş doğumludur. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışma yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Tamamı yüz yüze 

gerçekleştirilen görüşmelerde sosyo-demografik özellikleri öğrenmeye yönelik sorular ve Aleviliğe, 

Alevilikle ilgili olay ve kişilerin değerlendirilmesine dair açık uçlu sorular sorulmuştur.  

Uygulama 

Görüşmeler, katılımcıların kendini rahat ve güvende hissedebilecekleri sessiz ortamlarda yapılmaya 

özen gösterilmiştir. Görüşmeye başlamadan önce, araştırmanın amaç ve yöntemine ilişkin kısaca bilgiler 

sunulmuş ve ardından, katılımcılara “Bilgilendirilmiş Onam Formu” imzalatılarak görüşme safhasına 

geçilmiştir. Görüşmeler katılımcıların izinleri alınarak ses kaydına alınmış görüşmeler, süreleri itibariyle 

20 dakikadan 2 buçuk saate dek değişmektedir. 

Görüşmeler Aralık 2015’te başlayıp Mart 2016 itibariyle sonlandırılmıştır. Görüşme kayıtları, dikkatli 

ve titiz bir ekip tarafından, katılımcıların vurgu-telaffuzlarına sadık kalınarak deşifre edilip görüşme 

metni formatına getirilmiştir. Sonrasında, derinlemesine okumalar sürdürülmüş ve görüşme metinleri 

araştırmanın amaçları doğrultusunda tematik-içerik analizi ve söylem analiziyle incelenmiştir. 

Bulgular / Çözümleme 

Kendilerini Aleviliğin farklı veçhelerine (sözgelimi, Arap Alevisi, Dersim Alevisi, Türkmen-Tahtacı 

Alevisi, vd.) aidiyetlikle ifade eden otuz dokuz Alevi katılımcıyla yapılmış görüşmelerin analiziyle 

Aleviliğin sosyal temsiline ilişkin beş kategori tespit edilmiştir:  

1) İnanç/Değerler/Teozofi/Felsefe Bütünlüğünde Alevilik,  

 

‡  Bu noktada belirtmek gerekir ki; Aleviliğin teorik olarak etnik köken kategorisine aykırı değerlendirilebilmesine karşın, 
katılımcıların beyanına sadık kalarak hareket edilmiştir. 
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2) Paylaşılan Grup Kimliği Olarak Sosyal Hayatın İçinde Alevilik,  

3) Diğerine Referansla Alevilik,  

4) Alevilikler-arası/Alevilik-içi Farklılaştırmalar ve  

5) Kavram Olarak Alevilik 

Kategoriler ve kategori içi alt-boyutlar, söylemin sıklığı gözetilerek, göreceli olarak giderek azalan 

sıklıkta ifade edilene doğru sınıflandırılmıştır. 

1. İnanç / Değerler / Teozofi / Felsefe Bütünlüğünde Alevilik 

Aleviliğin ‘inanç’, ‘değerler’, ‘teozofi’ ve ‘felsefe’ olarak değerlendirilmesi karşılıklı ilişki içerisinde 

birbirinin varlığını mümkün kılan, birbirini besleyen-destekleyen bu dört unsurun bütünlüğüne gönderen 

söylem pratiğini kapsamaktadır. “Bir İnanç Olarak Alevilik ve Teolojik Referanslar” açısından 

değerlendirmeler Aleviliğin “ibadet pratikleri olarak ritüelleri”, “Ali kültü ve önemli kişileri” ile 

“senkretik inanç yapısı”na ilişkin söylemlerden oluşmaktadır. Buna göre; ‘cem-cemevine gitme’, ‘on iki 

imam ve hızır orucu’, ‘namaz’, ‘bayram ve yemek’, ‘lokma’, ‘kutsal mekânları ziyaret’, ‘kurban ve 

adaklar’, cemin bir parçası olarak ‘semah’, Arap Alevisi katılımcıların ifade ettiği üzere namazın bir 

bölümü olarak ‘dualar’, ‘tütsü-bağhur’ ve ‘tıbreye’ ifade edilen ritüellerdendir. 

Mesela, işte Alevilikle ilgili... Perşembe günleri işte ceme gitmeler, mesela her perşembe insanların bunu rutin hâline getirip 
sürekli ceme gitmeleri, orada işte söyletiler oluyo, onları dinlemeleri, onlara uymaları, öyle yani. 

(Kadın, 26 yaşında, Alevi*, İstanbul-İst) 
 

 (...) Arap Aleviliğinde namaz kılarlar. Ama, diğer namazdan çoğk farklı yani o camilerde kılınan namazdan farklı bi namazları 
vardır. Genellikle işte kuran sureleri, ayetlerinin falan da okunduğu, bii...şey var, ıı hatta çok, özel bir ritüeldir, namaz öğretmek, 
çocuk, belli bir yaşa gelince, törenle öğretilir (...) 

(Kadın, 55 yaşında, Arap, Antakya-İzm) 

Aleviliğin, başta Hazreti Ali olmak üzere, inancı şekillendiren diğer önemli isimlerle 

değerlendirilmesine yönelik bir söylem örneği aşağıda verilmektedir: 

Aleviliği nasıl anlatırım... Hazreti Ali mesela. Ondan sonra On İki İmamlar derim, Hacı Bektaş Veli derim. Öyle. 
(Erkek, 24 yaşında, Alevi*, Sivas-İst) 

Sosyal temsillerinde, Aleviliğin senkretik inanç yapısı/niteliğine ilişkin söylemler, bir inanç olarak 

Alevilik kapsamındadır: 

Her dinden içinde bi şeyler barındırıyor mesela. Yani mesela bizim namazlarda yani, şarap içilmesi, bence hani Hıristiyanlığın şey 
olması. Hırıstiyanlıkla örtüşüyor ve o da ne bilim hani bizim orda biri amca seçilir işte din öğretilir falan. İşte o dinler de aslında 
hani aslında vaftizle ilgili olabilir... 

(Erkek, 21 yaşında, Arap-Türk, Antakya-İzm) 
 

Alevi toplumlarının yaşam şartlarına baktığım zaman, (…) eee etkilenmiştir mutlaka bitakım şeylerden. Ama, İslamiyetle etkileşimi 
en son olmuştur, öyle düşünüyorum. Örneğin Şaman geleneğine biraz daha yakın, (…) örneğin ateş yakmalar mateş yakmalar, 
mezarlıklarda kırk gün filan eskiden, eee bu ve benzeri şeyler yani böyle çok... 

(Erkek, 55 yaşında, Ermeni, Sivas-İst) 
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“Değerler Olarak Alevilik” Aleviliği, ona özgü değerlerle ele alan katılımcıların söylemlerinden 

oluşmaktadır. ‘İnsan merkezlilik’, ‘insanı-doğayı-canlıları sevmek’, ‘ezilenin yanında olmak’ ve ‘sosyal 

adalet’ ile ‘kardeşlik’, ‘doğruluk’, ‘dürüstlük’, ‘saygı’, ‘hoşgörü’ gibi kültürel değerleri içermektedir. 

Bence Alevilik insanı, doğayı, canlıları sevmektir. Neden diyceksin? Elevili..Aleviliğin özünde, hım, insanı anlamak insana değer 
vermek, insanları incitmemek, ııı, ve karşındakini de kendisi gibi görmek geldiği için, bence Alevilik öncelikle insanı sevmektir, 
insanın kendisini sevmektir.  

(Erkek, 42 yaşında, Alevi*, Sivas-İst) 

“Teozofi Olarak Alevilik” temsili, Aleviliğin öğretisel yönünü işaret eden, katılımcıların 

söylemlerinde geçtiği üzere “dört kapı, kırk makam”, “insan-ı kamil olmak”, “ölmeden önce ölmek” gibi 

Aleviliğe özgü batıni/esoterik karakteristiklere gönderen söylemleri kapsamaktadır. 

İnsanın böyle işte kamil insan olması yolunda, işte onun, ıı işte, nasıl desem, işte hakka ulaşmasını sağlayan daha olgunlaşmasını 
sağlayan bir öğreti. Yani bana göre bunu çok böyle ıı bilimsel veya nasıl desem ıı çok hani kitabi bir şekilde araştırmadım ama, 
hep böyle kendim hani bir yerlerde okuyarak, ya kitaplarda okuyarak.. Çünkü annem, babamdan da çok dinlemediğim için hani 
bildiğim kadarıyla ıı işte dört kapı kırk makam öğrendim veya işte vahdet-i vücut ondan sonra.. 

(Kadın, 22 yaşında, Türk-Kürt, İzmir-İzm) 

“Felsefi Yönelimleriyle Alevilik”, İnanç/Değerler/Teozofi/Felsefe bütünlüğünün son kategorisidir. 

Aşağıda, katılımcıların “vahdetivücut” ve “Ene’l-hakk” gibi tasavvufi-felsefi yönelimleriyle Alevilik 

temsiline ilişkin bir söylem örneği verilmiştir: 

Mesela kutsal şeylerde çok güzel mesajlar var, bugün mesela bilimin de arayıp bulamadığı şeyler var, mesajlar var, gizemler var 
içerisinde. Burdaki vahdetivücut yani hakkın insanda vücut bulduğu bi kere bu kesin, bakın Hallac-ı Mansur neyi işliyor o Enel 
Hak’ta, bu vahdetivücut ilmini getirip Enel Hak ilmiyle birleştirmeleri bütünü yanı kabuktan öze gelmeleri. Ya kabuk nedir polen, 
her arı geliyo poleni alıyo götürüyo bal yapiyo... Bak şimdi burda da asıl olan o zaten, o poleni bal yapmak işte asıl olan marifet 
arıda. O arı o şeyi özü getirip orda bal yapması. Kabuktan öze gelme. (…) 

(Erkek, 61 yaşında, Türkmen, Erzincan-İzm) 

2. Paylaşılan Grup Kimliği Olarak Sosyal Hayatın İçinde Alevilik 

Aleviliğin “inanç”, “değerler”, “teozofi” ve “felsefe” olarak temsilinden sonra, sosyal-kolektif kimlik 

niteliğiyle, Aleviliğin, “paylaşılan bir grup kimliği” olarak ele alınması geniş bir söylem hacmine sahiptir. 

Aleviliğin, “sosyal hayatın içinde” kendini gösteren, diğer bir ifadeyle yaşanılan, yaşanmakta olan ve “bir 

grup aidiyeti” olarak temsili bu kategoriyi oluşturmuştur. Aleviliğin toplumsal düzlemde bir konsensüs 

olarak, ahlaki-etik normlarıyla ‘hayata yön veren’, ‘hayatı biçimlendiren’ yönlerinin bileşkesi ‘normatif 

bir yapı olarak’ Aleviliğe gönderen söylemlerdir. Ahlaki normlar açısından ‘eline-beline-diline sahip 

olmak’ ilkesi söylemdeki ortaklaşmalardandır. 

Bence Alevilik bir görüştür. Yani, Aleviliğin belli maddeleri var ya mesela işte, annemin de dediği gibi, eline-beline-diline sahip 
ol. Bikaç takım ilkeleri var mesela... Bu da insanların  yaşayış biçimi gibi bi şey bana göre. 

(Kadın, 26 yaşında, Alevi*, İstanbul-İst) 

Katılımcıların cevaplarından hareketle, asimilasyona maruz kalınan, yanlış bilinen ve tanıtılan, 

ayrımcılığa maruz kalınan (vb.) “dezavantajlı bir grup kimliği” anlatımı baskın söylem hacmindedir: 

Ülkemiz genelinde haksızlığa uğrayan ve gerçekten hani o inanca sahip olduğu için ya da aidiyetleri yüzünden ıı insan hakkı 
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ihlalina uğrayan bütün hani felsefeleri sahipleniyorum diyebilirim yani, bugün Ermenileri de aynı ölçüde sahipleniyorum, ama 
tabi ki de Aleviliğin benim içine doğduğum bir kültür olmasından kaynaklı benim için daha farklı bir yerde. 

(Kadın, 22 yaşında, Kürt, Erzincan-İzm) 

Aleviliğin ‘kişisel mutluluk kaynağı’ ve ‘gurur duyulan’ bir grup kimliğinin ifadesi olarak 

değerlendirilmesine ilişkin söylemler “pozitif kimlik olarak Alevilik” temsiline işaret etmektedir. Bunun 

yanında, Aleviliğin anlatılamaz ancak deneyenimlenebilir ve soy-atadan gelen pür aidiyetlikle 

anlaşılabilir olduğu söylemi de kategori dahilindedir. 

Görüşme verileri açısından, kategori oluşturacak yoğunlukta olmasa da yukarıdaki söylem 

kümelerinin aksine, Aleviliğin, “dışarlıklı öğrenilen”, “anlamlandırılamayan”, “sahiplenilemeyen” vb. 

nitelemelerle, paylaşılan sosyallik içerisinde muğlak ve askıda konumuna gönderen değerlendirilmeler de 

bulunmaktadır. 

3. Diğerine Referansla Alevilik 

Aleviliğin, semavi dinlerin inanç, yapı ve karakteristiklerinden farklılaştırılması yoluyla temsilinde, 

baskın olarak Sünni-İslam anlayışından ve İslamiyet’ten farklılaştırılması yer almaktadır. Katılımcıların 

ifadelerinde inanç ve ibadet pratikleri ile sosyo-kültürel kimi boyutlarda sosyal karşılaştırmalar yoluyla, 

İslamiyet’in kendisinden çok, Sünni-Müslümanlıktan farklılaştırma aşağıdaki söylem örneğinde olduğu 

üzere vurgulanmaktadır: 

Alevilik, semavi dinlerden ayrılan bi inanış. Hani herhangi bi tek tanrılı din çatısı altına koyabileceğimiz inanış, ibadet şekli 
olduğunu söyleyemeyiz. Yani daha çok günümüzde iktidara yakın olan Alevi örgütleri tarafından da Müslümanlığın ee altında bir 
mezhep gibi gösterilmeye çalışılsa da ben Aleviliği hiçbi zaman Müslümanlığın-ıı tarafında bir mezhep olarak düşünmedim. (…) 
Şimdilerde açıkta ama açıkta olması da yani, Aleviliğin rahat telaffuz edilip konuşuluyor olması da ıı biraz bunu Sünni tarafa 
çekmeye çalışmaya neden oluyo. Ama öyle bi şey değil Alevilik. 

(Kadın, 37 yaşında, Kürt, İzmir/Dersim-İzm) 

Aleviliğin etnik heterojenliğine ilişkin karşı değerlendirmelere veya sadece bir etnik köken temelli 

tasavvuruna ilişkin hegonomik söylemler, yine diğerine referansla Alevilik söylem kümesindedir. 

Hani misal söyliyim sana hani benim takip ettiğim, benim bildiğim, benim  bana aşılanan Aleviliğin soyunun nerden geldiği, Alevi 
nedir... Alevi şimdi bak toplumumuzda özür dilerim bölmiyim de şudur... Alevi, Alevinin Kürt’ü olmaz aslında. Alevinin Kürt’ü 
olmaz. Alevi Kürt değildir. Doğuda yaşamış olabilirsin. Dünyanın her bir ülkesinde de yaşamış olabilirsin. Sen o ülkede yaşadığın 
zaman oranın şeyi olamazsın, yani senin neslinde zaten vardır soyunda bi Alevilik. Benim dedem her zaman söylerdi bana. Biz 
Kürt değiliz biz Orta Asya’dan gelen Türkmeniz. Türküz yani, Türk oğlu Türküz diyodu...  

(Erkek, 35 yaşında, Türk, Bingöl-İzm) 

4. Alevilikler-Arası / Alevilik-İçi Farklılaştırmalar 

Temsilsel düzlemde, Aleviliğin yalnızca bir formda olmadığına işaret eden, heterojen mahiyetiyle 

Alevilik-içi karşılaştırmalar üzerinden söylemler kategorize edilmiştir. Aşağıda bu yöndeki iki söylem 

örneği verilmektedir: 

Ya ben Aleviliği anlatsam öncelikle şunu belirtirim... Yani biliyorum, mevcut başka başka Aleviler var. İşte şu Türk, Kürt, Arap. 
Arap Alevi olduğumuzu belirtmekle başlayım. Yani çünkü ben bu meseleyi çok önemsiyorum. Çünkü bizim o kimlikte tek başına 
Alevi kimliği olarak anılmıyo ve yaşanmıyo hani, dil çok önemli bi husus ve çok içkin birbirine. 
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(Kadın, 25 yaşında, Arap, Antakya-İzm) 
 

Dersim kültürü içerisinde Aleviliğin nasıl yer bulduğu üzerinden anlatabilirim, çünkü ıı Alevilik hani... En azından Anadolu 
coğrafyası içerisinde bile çok çeşitli, hani versiyonları olan bi ıı felsefe. 

(Kadın, 22 yaşında, Kürt, Erzincan-İzm) 

5. Kavram Olarak Alevilik 

Bu kategori, Aleviliğe kavramsal düzeyde bir ilgiyle yaklaşılan söylem pratiğini kapsamaktadır. 

Kategori içinde toplanan söylemler ifade ettikleri anlamlar açısından diğer kategorilerle oldukça ilişki 

içerisindedirler. Sözgelimi ‘karmaşık’, ‘muğlak’ olarak nitelendirilerek Alevilik, ‘kültür’, ‘görüş’, 

‘öğreti’, ‘mezhep’, ‘felsefe’, ‘din’, ‘inanç’, ‘yaşam biçimi’ vb. olarak tanımlanmakta ve yine Alevilik 

sözcüğünün kökeni (sözgelimi, ‘Ali-evi’, ‘Alev-i’) için yaklaşımlar ile Aleviliğe dair otantik 

tanımlamalar, katılımcıların ifadelerinde yer bulmaktadır. 

Aslında şey bence, ıı bi inanç biçimi, ama aynı zamanda yani, bi kültür de. Ya bu inanç biçiminin getirdiği şeyler var, yanında 
getirdiği şeyler var ve bi yaşayış biçimi de aynı zamanda, o yüzden. 

(Kadın, 22 yaşında, Arap, Mersin-İzm) 
 
Annem şey derdi , işte biz Aleviyiz , alev kökünden geliyor bu, bizim sürekli acı çektiğimizden... 

(Kadın, 22 yaşında, Kürt, Erzincan-İzm) 
 
Yani ıı Hazreti Muhammed evine Ali kapısından girmek olarak algılıyorum ben. Iı Hazreti Ali taraftarı diye biliyorum ben kelime 
anlamını Aleviliğin... 

(Erkek, 27 yaşında, Türkmen, Aydın-İzm) 

Kolektif Bellek Olay ve Kişileri 

Bir grup veya topluluğun kimlik inşası, onun belleğinden bağımsız bir olgu olarak düşünülemez. 

Ortak geçmiş tahayyülü açısından kolektif bellek, kimlik tanımlama işleviyle inşa edilmeye çalışılan 

kimliğe tarihsel bir töz vererek “grup üyelerinin kim oldukları, nereden gelip nereye gittiklerini” söyleyen 

öyküler sunar. Buna göre, kimi öğelerin bellekte saklanması, korunması, çeşitli vesilelerle hatırlanması 

kimliğin inşasında önem arz etmekte ve aynı zamanda kimlik inşasının çıktısı olarak da kendini 

göstermektedir (Bilgin, 2013). Çalışma kapsamında kolektif bellek için çözümlemeler, kolektif bellek 

olay ve kişileri olmak üzere iki kategoride toplanmıştır. 

Alevilik kolektif bellek olayları incelendiğinde, katılımcıların ifade ettikleri olaylar ifade edilme 

sıklığı (sözgelimi, 39 katılımcıdan [n] kadarı) gözetilerek verilmiştir:  

Sivas-Madımak Katliamı [23], Maraş Katliamı, Kerbela Katliamı [11], '38 Dersim Katliamı, 
Çorum Katliamı [10], Yavuz’un İşlediği Katliamlar [9], Hz. Ali’nin Şehit Edilmesi [7], Gezi 
Olayları ve Gezi’de Yaşamını Yitirenler, Gazi Olayları [6], Hüseyin’in Kafasının Kesilerek 
Şehit Edilmesi [4], Suriye’deki Savaş ve Işid’in Eylemleri, Hüseyin’e Su Verilmemesi [3], Pir 
Sultan ve Hızır Paşa Olayı [3], Maraş Katliamı’nda Anne Karnındaki Bebeğin Öldürülmesi 
[3], Kırklar Cemi [2], Koçgiri Katliamı, '80 Darbesi, Malatya Katliamı, Hasret Gültekin’in 
Ölümü, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün İnşaası, Reyhanlı Katliamı - “53 ‘Sünni’ Vatandaş 
Lafzı”, Hz. Musa ile Hızır Aleyisellam [1], Gadir-i Hum, Hakem Olayı, Babai İsyanları, 
Celali İsyanları, Çaldıran Savaşı, Seyid Rıza’nın İdamı, Sivas’ın Zaman Aşımına 
Uğra(tıl)ması  
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Biliyosun bi Maraş katliamı hiç unutamıycağımız olaylardan. Dersim katliamı var. Bu son zamanlarda ıı hepimizin çok acı çektiği 
yani dünya tarihine utanç diye, utanç olarak yazılan Madımak olayı var onu önemsediğim... Iı-Kerbela’da, yani Hasan, 
Hüseyin’in şehit olması olayını yani şey olması geliyo aklıma... Ondan sonra ıı ne biliyim yani Alevilerin hep katliamlar geliyo... 
Hep katliamlar yani. (...) insanın insanı öldürdüğü, katlettiği, kestiği, yaktığı böyle bi şey geliyo, ıı ama ıı biz hep acı çeken kesim 
olduğumuz için, hep ezilen kesim olduğumuz için. Iı tabi bunlar da, bunları da aşıcaz. 

(Erkek, 42 yaşında, Alevi*, Sivas-İst) 

 

 

Şekil 1. Alevilik Kolektif Bellek Olayları için İfade Edilme Sıklığı Açısından Kelime Bulutu 

Alevilik bellek şahsiyetleri incelendiğinde, katılımcıların ifade ettikleri kişiler ifade edilme sıklığı 

(sözgelimi, 39 katılımcıdan [n] kadarı) gözetilerek verilmiştir: 

Ali [25], Hüseyin [15], Hacı Bektaş, Pir Sultan [14], Hasan [12], Muhammed [6], Nesimi, On 
İki İmamlar [5], Kemal Atatürk, Yunus Emre [4], Şah Hatayi, Hasret Gültekin, Yavuz Sultan 
Selim, Aşık Veysel, Hallac-ı Mansur [3], Hızır, Cafer, Nusayri, Seyid Rıza, Aşık Mahzuni 
Şerif, Sabahat Akkiraz [3], İsmet İnönü [2], Musa, Yusuf, Mevlânâ, Fuzûlî, Fatma, Osman, 
Ebubekir, Muhlis Akarsu, Neşet Ertaş, Aziz Nesin, Musa Eroğlu, Mehmet Güven, Haydari, 
Klâzi, Şeyh Davut [1], Şeyh Tahsin, Ahmet Yesevi, Zehra, Muaviye [1], Yezid, Arabi, Virani, 
Turabi, Yemini, Kul Himmet, Erkan Oğur, Selda Bağcan, Dertli, Dertli Divani, Gülsüm Gül, 
Mustafa Özarslan, Arif Sağ, Sevcan Orhan, Kıvırcık Ali, Metin Kemal Kahraman, Feyzullah 
Çınar, Erdoğan Emir, Ahmet Aslan, Ferman Akgül, Hidayet Karakuş, Rıza Zelyut, Düzgün 
Baba, Ağbaba, Şevuseyn, Bülent Ecevit, İzzettin Doğan, Mehmet Moğoltay, Şeyh Bedrettin, 
Hasan Sabbah 
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Alevilik dediğin zaman ıııı aklıma..Pir Sultan Abdal... Pir Sultan Abdal’ı astılar. Niye astılar? Pir Sultan Abdal hep doğru şeyler 
yaptı. Hâlâ bak onların eserleri altındayız biz. Hâlâ onların eserleriylen gidiyoruz. Pir Sultan Abdal Alevilerin en baştan 
gelenleridir bunlar... Onların, biz, hep onlara kurban olayım o pirlerime, onlara... (…) Biz Pir Sultan Abdal’ın yolundayız, biz 
İmam Hüseyin’in yolundayız, biz Hazreti Ali’nin yolundayız...  

(Kadın, 51 yaşında, Alevi*, Sivas-İst) 
 

Sesini çok sevdiğim için, Sabahat Akkiraz, onu anmadan duramam. Muhlis Akarsu var, Muhlis Akarsu’ya çok bi saygım 
sonsuzdur, onu çok seviyorum, sayıyorum, Allah rahmet eylesin, yandı Sivas’ta. Öyle, o kadar ya. Bi de Neşet Ertaş. Bu üçü 
Alevilik deyince aklıma geliyo. 

 

 

Şekil 2. Alevilik Bellek Şahsiyetleri için İfade Edilme Sıklığı Açısından Kelime Bulutu 

Tartışma 

Sosyal temsilleri açısından Alevilikte, söylem hacmi itibariyle en baskın temsil, birbirleriyle karşılıklı 

ilişki içerisindeki dört alt-kategoriden oluşan ‘İnanç/değerler/teozofi/felsefe bütünlüğünde Alevilik’ 

söylemidir. Aleviliğin bir inanç olarak temsilinde, hayata geçirilmesi açısından ibadet pratikleri geniş bir 

söylem öbeği oluşturmaktadır. Değerler olarak Alevilik ise Schwartz’ın (1992) değerler tipolojisinde yer 

alan iki kültürel değerle örtüşmekte, bu çerçevede ‘özaşkınlık değeri’ bir çatı oluşturmaktadır: 
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‘Evrensellik’ özelinde baskın olarak ‘insan merkezlilik’ (vd.) ile ‘iyilikseverlik’ kültürel değerleri. 

‘Paylaşılan bir grup kimliği olarak sosyal hayatın içinde Alevilik’ ile ‘diğerine referansla Alevilik’ 

kategorileri gruplararası farka ve aidiyet grubu Aleviliğe işaret eden söylem kümeleridir. Dördüncü 

olarak, ‘Alevilikler-arası/Alevilik-içi farklılaştırmalar’ ise, ritüel-ibadet ve sosyo-kültürel açılardan 

değişen düzlemlerde sosyal karşılaştırmaların çıktısı olarak, Alevilik-içi farklılık söylemi kategorize 

edilmiştir. ‘Kavram olarak Alevilik’, vokabüler çeşitlilik içerisinde Aleviliğin neliğine ilişkin 

epistemolojik perspektifte, sözcük olarak Aleviliğe dair söylemlerin oluşturduğu kategoridir. Aleviliğin 

sosyal temsilleri açısından bahsi edilen bu temsil kategorilerinin dinamik ve geçişken yapısı, bütüncül 

bakışın önemine göndermektedir. 

“Alevilik Kolektif Bellek Olayları” incelendiğinde, her açıdan geçmişteki acıların öne çıkarılması söz 

konusudur; nitel yönüyle olumlu-olumsuz atfı yapılamayacak kimi mistik olaylar dışında, olumlu olarak 

imlenecek bir olaya rastlanamamaktadır. Tarihin farklı dönemlerindeki katliamlar, söylem hacmi 

açısından başat konumdadır: Özellikle Cumhuriyet Dönemi katliamları (Sivas-Madımak, Maraş, Dersim, 

Çorum), Kerbela Katliamı ve Yavuz Sultan Selim’in işlediği katliamlar. “Alevilik Bellek Şahsiyetleri” 

incelendiğinde, İslami figürler, aşıklar ve ozanlar, mistik karakterler, günümüz yakın tarihindeki ozanlar-

sanatçılar ile politik kimi figürler görülmektedir. Olumlu şekilde hatırlanan kişiler (Pir Sultan Abdal, 

Hasret Gültekin, Hüseyin, vb.), nispeten olumsuz kişilerden daha fazla (Yavuz Sultan Selim, Mehmet 

Güven, Muaviye, vb.); fakat olumlu-olumsuz olarak imlenemeyen veya iki açıdan da değerlendirilen 

kişiler de bulunmaktadır (Kemal Atatürk, İzzettin Doğan, vb.). Dahası, hatırlanan kişi özelinde, örneğin 

baskın olarak ifade edilen Ali’nin kolektif bellekte temsili farklılaşabilmektedir. §  Kolektif bellek 

olaylarında yakın döneme ait içerik göze çarpmaktayken, bellek şahsiyetlerinde aksi söz konusudur.  

Kolektif bellek olay ve kişileri için anımsanmayan ve az kişi tarafından hatırlananlar üzerinden 

çıkarsamalar yapılabilir: Hüseyin’e Su Verilmemesi, Kerbela Katliamı gibi baskın kolektif bellek 

olaylarına karşılık, Gadir-i Hum olayı, Muaviye ve Yezid kişileri söylem hacmi itibariyle zayıftır. Buna 

karşın, örneğin “Yezid” lafzı kötücül olanı imleyen bir anlamda görüşme metinlerinde yer yer geçmekte, 

tarihin bir döneminde kimi acı olayların faili olmaktan daha aşkın bir psikolojik pahaya karşılık 

gelmektedir. Bununla beraber, kolektif bellek olay ve kişileri birlikte değerlendirildiğinde, olumsuz 

olayların söylem sıklığına karşın bellek şahsiyetlerinde bu olayların faillerinin ön planda yer almadığı 

görülmektedir. Buna göre; sosyal kimlik açısından çatışmalı kimlik yapısından uzak bir kimlik inşası 

olduğu, diğer bir deyişle grup kimliğinin çatışmalı tarzda kurulmadığı ifade edilebilir. 

 

§ Çeşitli biçimlerde, kimisi birbirini dışlayan kimisi birbiriyle uyumlu olan; Hz. Muhammed’in damadı Hz. Ali, insan-ı kamil Ali, 
yiğit-savaşçı Hz./Ali, ezilen Ali gibi farklı temsiller söz konusudur. (Burada ve ilgili kısımlarda katılımcıların söylemlerinde “Hz.” 
ifadesinin kullanılıp kullanılmayışına sadık kalınmıştır. Bunun sebebi, bu terimin kullanım tercihinin de sosyal temsil açısından bir 
gösterge olmasıdır.) 



S. Karlıdağ ve M. Göregenli / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 339 

Kaynakça 
Aydın, E. (2013). Kimlik mücadelesinde Alevilik (5. baskı). İstanbul: Literatür Yayınları. 
Aydın, S. (2015). Sunuş: Bir etno-dinsel kimlik olarak Alevilik. Y. Çakmak ve İ. Gürtaş, (Ed.), Kızılbaşlık Alevilik 

Bektaşilik içinde (11-32). İstanbul: İletişim Yayınları. 
Bilgin, N. (2013). Tarih ve kolektif bellek. İstanbul: Bağlam Yayıncılık 
Çamuroğlu, R. (1994). Günümüz Aleviliğinin sorunları (2. baskı). İstanbul: Ant Yayınları. 
Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu (DABF). (2008). Alevi-Bektaşi inancının esasları. Danimarka: Kendi 

Yayını. 
Ecevitoğlu, P. (2011). Aleviliği tanımlamanın dayanılmaz siyasal cazibesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(3), 

137-156. 
Elcheroth, G., Doise, W. ve Reicher, S. (2011). On the knowledge of politics and the politics of knowledge: How a 

social representations approach helps us rethink the subject of political psychology. Political Psychology, 32(5), 
729-758. 

Erdemir, A. ve Harmanşah, R. (2006, Bahar). Turnanın semahı, ezoterizmin zamanı: Bektaşi ve Alevi zaman 
kavrayışları. Cogito, (46), 260-279. 

Gezik, E. (2015). Bu "yol" nereden gelir? Y. Çakmak ve İ. Gürtaş, (Ed.), Kızılbaşlık Alevilik Bektaşilik içinde (259-
267). İstanbul: İletişim Yayınları. 

Gürtaş, İ. ve Çakmak, G. (2015). Giriş. İ. Gürtaş, ve G. Çakmak, (Ed.), Kızılbaşlık Alevilik Bektaşilik içinde (33-40). 
İstanbul: İletişim Yayınları. 

Howarth, C. (2006). A social representation is not a quiet thing: Exploring the critical potential of social 
representations Theory. British Journal of Social Psychology, 45(1), 65-86 

İrat, A. M. (2009). Modernizmin erittikleri: Sünniler, Şiiler ve Aleviler. İstanbul: Kırmızı Yayınları. 
Mélikoff, I. (1993). Uyur idik uyardılar: Alevilik-Bektaşilik araştırmaları. İstanbul: Cem Yayınevi. 
Moscovici, S. (1984). Sosyal psikoloji: özgüllüğü ve gerilimleri. (N. Bilgin, Çev.) Seminer(2-3), 165-175. (Orijinal 

çalışma basım tarihi 1970). 
Moscovici, S. (1984). The Phenomenon of Social Representations. Social Representations içinde (18-77). Cambridge 

University Press, UK. 
Ocak, A. Y. (2015). Türk ve Türkiye tarihinde İslâm'ı çalışmak yahut “arı kovanına çomak sokmak”. Y. Çakmak ve 

İ. Gürtaş, (Ed.), Kızılbaşlık Alevilik Bektaşilik içinde (55-70). İstanbul: İletişim Yayınları. (Orijinal çalışma basım 
tarihi 2001) 

Paker, O. (2004). Batı dışı toplumlarda sosyal psikolojiyi yeniden düşünmek: İnşacı yaklaşımların imkânları üzerine 
bir deneme. Doğunun ve batının yerelliği içinde (ss. 203-248). S. Arkonaç (Ed.), İstanbul: Alfa Yayınları. 

Philogène, G. (2011). The Reach of Social Representations: Impact and Ramifications. A. Almeida, (Ed.), Teoria das 
representações sociais 50 anos içinde. 

Reicher, S. (2004). The context of social identity: Domination, resistance, and change. Political psychology, 25(6), 
921-945. 

Reicher, S., Spears, R. ve Haslam, S. A. (2010). The social identity approach in social psychology. Sage Identities 
Handbook, 45-62. 

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 
20 countries. M. P. Zanna, (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 25) içinde (1-65). NY: 
Academic Press. 

Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of Psychology, 33, 1-39. 
Tajfel, H. ve Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. W. G. Austin ve S. Worchel, (Ed.), 

The social psychology of intergroup relations içinde (33-48). California: Brooks/Cole. 
Yalçınkaya, A. (1996). Alevilikte toplumsal kurumlar ve iktidar. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları. 



I. Sosyal Psikoloji Kongresi 

Basit Kategorizasyona Karşı Çapraz Kategorizasyonun 
Gruplar Arası İlişkiler Üzerindeki Etkisi: 

Ertuşi ve Pinyanişi Aşiret Grupları 

Nuri Akdoğana*, M. Ersin Kuşdila 
aUludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, basit ve çapraz kategorizasyon durumlarında gruplar arası önyargının düzeyini, böyle bir konu 
için çok elverişli bir yapıda olan Kürt aşiret grupları örneği üzerinden karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, 
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ertuşi ve Pinyanişi aşiret gruplarının iç evlilik (108) ve dış evlilik (92) 
yapmış 200 mensubundan veri toplanmıştır. Aşiretler arasında evlilikler yoluyla kurulan özel bağların aşiret 
üyelerinin birbirlerine karşı tutumları üzerindeki etkisi sosyal kategorizasyon yaklaşımı, çapraz kategorizasyon 
modeli ve sosyal kimlik kuramı bağlamında incelenmiştir. Araştırmanın beklentileriyle örtüşecek şekilde, iç evlilik 
yapmış katılımcılar (basit kategorizasyon durumu) kendi aşiretlerini diğer aşirete kıyasla daha olumlu 
değerlendirmiştir. Diğer yandan, yine beklenildiği gibi, dış evlilik yapanlar (çapraz kategorizasyon durumu)üyesi 
oldukları her iki aşiret grubunu birbirine yakın olumlulukta değerlendirmiştir. Öte yandan, beklenilenin aksine, iç 
grupla özdeşleşme düzeyinin iç grubu değerlendirmede anlamlı bir etkisi görülmezken; dış grubu değerlendirmeyle 
negatif bir ilişki sergilemiş. Sosyal temas kalitesi ve sıklığının çeşitli durumlarda iç ve dış grubu değerlendirmede 
etkili olduğu elde edilen bulgular arasındadır. 
 
© 2016 Bu tam metin, 17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde, Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
evsahipliğinde düzenlenen I. Sosyal Psikoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Basit Kategorizasyon, Çapraz Kategorizasyon, Ortak Üst Grup Kimliği, Özdeşleşme, Sosyal Mesafe, Sosyal 
Temas, İç Evlilik / Dış Evlilik, İç Grup / Dış Grup 

  

 

* Yazışma Adresi: Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü  
 



N. Akdoğan ve M. E. Kuşdil / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 341 

Basit Kategorizasyona Karşı Çapraz Kategorizasyonun Gruplar Arası İlişkiler Üzerindeki Etkisi: 
Ertuşi ve Pinyanişi Aşiret Grupları 

Sosyal psikoloji alanında önyargı ve ayrımcılığı grup düzeyinde ele alan ilk araştırmacılardan olan 

Muzafer Sherif’in (1966) uzun yıllar boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya attığı Gerçekçi Grup 

Çatışması Kuramına göre önyargı ve çatışma kısıtlı kaynaklar üzerindeki rekabetten kaynaklanır (Tajfel 

ve Turner, 1979, s. 33). Bir grubun kazancına neden olan şeyin diğer grubun zararına olduğu koşullarda 

grupların gerçekleştirmeye çalıştığı hedefleri çatıştığından önyargı kaçınılmaz hale gelmektedir (Hogg ve 

Abrams, 1998: 41). Kuramın varsayımlarını doğrulayan çok sayıda çalışma bulunsa da herhangi bir 

rekabet ilişkisinin olmadığı (örn., Ferguson ve Kelley, 1964) ve grupların hedeflerinin çatışmadığı (örn., 

Rabbie ve Horwitz, 1969, s. 276) durumlarda da gruplar arası önyargının ortaya çıktığını gösteren çalışma 

bulgularına rastlanmaktadır. Bilişsel psikoloji alanındaki gelişmelerden etkilenen Tajfel ve arkadaşları 

Sherif’in kuramının açıklayamadığı bu bulguları inceledikten sonra önyargının daima ortaya çıktığı asgari 

şartların neler olduğunu tespit etmek amacıyla 1971’de bir laboratuar deneyi hazırladılar ve bu deneyden 

elde ettikleri bulgulardan hareketle “minimal grup paradigmasını” (MGP) ortaya attılar (Hogg ve 

Abrams, 1998, s. 41). Bu paradigma adı altında yapılan tüm deneylerde benzer bir prosedür izlenerek 

gruplar arası önyargıyı etkileme potansiyeli olan tüm birey içi (kişilik gibi) ve bireyler arası (etkileşim 

gibi) faktörler kontrol edilip sadece sosyal kategorizasyon (biz-onlar) sürecinin etkisi bağımsız değişken 

olarak incelenmiştir (Tajfel ve Turner, 1979, s. 41). Tajfel ve arkadaşlarının çalışması dahil MGP isimli 

düzenlemeyi içeren onlarca laboratuar deneyi, insanların sadece farklı kategoriler içinde 

sınıflandırılmasının bile gruplar arası önyargının ortaya çıkması için yeterli olduğunu göstermektedir 

(Messick ve Maskie, 1989, s. 59). Çoğunlukla bu önyargı “grup üyelerinin kendi gruplarının lehine tutum 

ve yargılar geliştirmesi” anlamına gelen (Bilgin, 2003, s. 158) iç grup kayırmacılığı (in-group favoritism) 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada hipotezleri sınanan önyargının sebebi ve bunu azaltılması ile 

ilgili her dört model de MGP düzenlemesini içeren çalışmalardan edinilen bulgulara dayanarak 

oluşturulmuştur.  

Önyargının Sebebini Açıklamaya Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar 

Sosyal Kategorizasyon Yaklaşımı ve Sosyal Kimlik Yaklaşımı 

Sosyal psikoloji alanında egemen olan bilişsel yaklaşıma göre önyargı insan zihninin “kategorik 

düşünme eğiliminden” kaynaklanır (İlhan ve Çevik, 2013, s. 54). İnsanları belirli özellikler temelinde 

sınıflara ayırma anlamına gelen sosyal kategorizasyon sürecinin en önemli özelliği kategori içi 

benzerliklerin ve kategoriler arası farklılıkların abartılarak kategorilerin mümkün olduğu kadar 

birbirinden ayrıştırılmasıdır (Oakes ve Turner, 1980, s. 295). Sosyal kategorizasyon yaklaşımı bu süreçte 

kişinin bazı kategorileri diğerlerinden farklılaştırma ihtiyacının öne çıktığını söyler. Ama neden bunu hep 
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iç grup lehine ve dış grup aleyhine yaptıkları sorusunu cevapsız bırakır. SKT bu soruyu kişinin grupla 

bağı anlamına gelen özdeşleşmenin gruplar arası ilişkilere yansımasına dikkat çekerek cevaplandırır (bkz. 

Tajfel ve Turner, 1979). 

Önyargıyı Azalymaya Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar 

Çapraz Kategorizasyon Modeli 

Sosyal kategorizasyon sürecinde kategorilerin zihinsel temsillerinin değişmesi, bunlarla ilişkili bazı 

tutum ve davranış değişikliklerini de beraberinde getirir. Gruplar arası önyargıyı azaltmaya yönelik 

çalışmalar yapan araştırmacılar iç grup-dış grup ayrımının ön planda olmasını azaltan işlemlerin 

önyargıyı da azaltacağını öne sürmüşlerdir. Araştırmacılar insanların aynı anda birden fazla sosyal 

kategoriye ait olması anlamına gelen çapraz kategorizasyonun gruplar arası ilişkileri olumlu yönde 

geliştirmede bir araç olarak kullanılabileceğini söyler (bkz. Deschamps ve Doise, 1978). Çapraz 

kategorizasyon durumunda belli bir boyut üzerinden bakıldığında kişi bir kategoride iken diğer boyut 

üzerinden bakılınca kişi kendini öteki grubun üyesi olarak algılamaktadır. Kişi aynı anda her iki gruba 

üye olduğundan birini diğerine karşı kayırmaz, ikisini benzer olumlulukta değerlendirir (Doise, 1976, s. 

147). 

Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda basit ve çapraz kategorizasyon durumlarında önyargı düzeyi 

karşılaştırılmıştır. Deschamps ve Doise (1978:141-5) tarafından renk ve cinsiyet kategorileri 

çaprazlanarak yapılan çalışma bu grupların kişi için eşit psikolojik anlam taşımayacağı yönünde 

eleştirilmiştir (Brown ve Turner, 1979). Vanbeselaere’nin (1987) birbirine denk grupları (renk / 

benzerlik) çaprazlayarak yaptığı çalışmada katılımcılar yapay olan dört grubu değerlendirmek zorunda 

olduğundan bilişsel olarak karmaşık olduğu yönünde eleştirilmiştir (Diehl, 1990, s. 264). Ayrıca 

laboratuar ortamında yapılan çalışmalarda yapay gruplar kullanıldığından katılımcıların bu grupları 

benimsemediği eleştirisi almıştır. Gerçek hayattan gruplarla yapılan çalışmalarda da cinsiyet ve yaş (bkz. 

Arkonaç, 1999; Curun ve Yurtdaş, 2015) ya da etnik köken ve din (Oudenhoven, Judd ve Hewstone, 

2000) gibi yapısal olarak birbirinden farklı ve toplumsal bağlamda birbirine denk gruplar olarak 

görülmediğinden bunların karşılaştırılmasının uygun olmayacağı eleştirili yöneltilmiştir.  

Ortak Üst Grup Kimliği Modeli 

Hewstone ve Greenland’ın (2000) önyargıyı azaltmaya yönelik geliştirdiği bu modele göre, basit bir 

şekilde yapılmış “biz ve ötekiler” ayrımını ortadan kaldıran ve önceki dış grubu da kapsayan bir ortak üst 

kimlik algısı bu grupların birbirine karşı önyargılı tutumunu olumlu yönde etkilemektedir. 
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Sosyal Temas Hipotezi 

Allport’un (1954) geliştirdiği bu hipoteze göre uygun Koşullar altında gerçekleşen gruplar arası sosyal 

temas, dış grup, onun değer yargıları ve yaşam tarzları hakkında ilk elden bilgi sağlayarak karşıdaki 

bireylerin daha derin ve detaylı bir şekilde tanınmasını sağladığından o gruba karşı önyargıyı azaltır 

(Paluck ve Green, 2009, s. 345). 

Aşiret Sistemi 

Kürt aşiret gruplarının kendi içinde yapılan iç evlilikleri ve aşiretler arası yapılan dış evlilikler bu 

çalışmada incelenen basit ve çapraz kategorizasyonun olası tüm durumlarını oluşturmaktadır. Ayrıca 

aşiretin kendi içinde hiyerarşik bir yapıda olması ve toplumsal bağlamla ilişkili olarak alt birimlerin üst 

kimlik altında bir araya gelip birleşmesi bu çalışmanın ortak üst grup kimliği durumun oluşturur.  

Dolayısıyla laboratuar ortamında yapay gruplar üzerinde yapılan deneysel çalışmalara dayanarak 

oluşturulan sosyal psikolojik yaklaşımların hipotezlerinin sınanması için aşiret yapısı çok ideal bir yapıda 

görüldüğünden bu çalışmada bahsedilen modellerin sınanması için özellikle seçilmiş bir örneklemdir. 

Aşiretin Hiyerarşik Yapısı ve Aşiret İçi İlişkiler 

Kürtlerde halen yaygın bir toplumsal örgütlenme biçimi olan aşiret sistemi kan bağı üzerinden gelişen 

ve töre-geleneklerle yaşatılan sosyal/politik bir birliktir. Kültürel ve tarihi temelleri olan aşiretin yapısı 

hiyerarşik olarak kendi içinde mal, kabile ve aşiret olmak üzere üç farklı düzeyden oluşmaktadır 

(Bruinessen, 2003). Aşiret hiyerarşisinin en alt düzeydeki birimler olan mal baba soyuna dayanan saf bir 

akraba topluluğudur. Kan bağına göre birbirine en yakın ortalama 4 ile 8 mal’ın bir araya gelmesiyle bir 

üst düzeydeki örgütlenme biçimi olan kabile oluşur. Aşiret sisteminin üçüncü düzeyindeki örgütlenme 

şekli olan aşiret ise birbirine en yakın ortalama 10-12 kabileden oluşan en üst düzeydeki örgütlenme 

biçimidir (Heckmann, 2012, s. 133-135).  

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; yapısal olarak farklı düzeylerden oluşan aşirette 

bazılarının hiyerarşik olarak üstte diğerlerinin altta olmadığıdır. Aşiret içindeki her üyenin mal, kabile ve 

aşiret olmak üzere sosyo-kültürel yapı içerisindeki yeri ve mensubiyetini gösteren üç farklı kimliği vardır. 

Akrabalık dereceleri aşiretler arası ve aşiret içindeki ilişkilerde önemsenen ve dolayısıyla ön planda 

tutulan değerlerdir (Özer, 2003, s. 126). Aynı mal’daki kişiler diğer mal’lara, aynı kabiledeki mal’lar 

diğer kabiledekilere, aynı aşiretteki kabileler de diğer aşiretlere karşı birlik olur. Kabileler arası ilişkilerde 

kabile kimliği ön plana çıkarken; aşiretin dışındaki tehditlere karşı bütün kabileler en üst düzey olan aşiret 

kimliği altında kenetlenerek tek vücut olur. 
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Aşiret İçi ve Aşiretler Arası Evlilikler 

Aşiret evlilikler yoluyla oluşan akrabalıklar bütünüdür (Özer, 2003, s. 107). Sosyologların yaptığı 

incelemelere göre iki tür evlilik vardır. Bunlardan biri aşiretin kendi içinde yaptığı evlilik anlamına gelen 

iç evlilik iken; diğeri aşiretler arası evlilikler olan dış evliliktir. Belli bir kabilenin sürekli kendi içinde 

yaptığı iç evlilikler onu homojen kılıp diğer kabilelerden uzaklaştırırken; kabileler arasında gerçekleşen 

evlilikler kabileleri birbirine bağlayıp aşireti tek bir varlık haline getirir. Benzer şekilde farklı aşiretler 

arasında yapılan dış evlilikler de bu aşiretler arasında özel bağlar oluşturur ve onlar arasında bir yakın 

kurar (Beşikçi, 1968, s. 224). Dış evlilikler kişiye ikinci bir aşiret kimliği kazandırarak bu kişinin aynı 

anda çift aşiret kimliğine sahip olmasını beraberinde getirir. Aşirete yeni katılan bir gelin hem köken 

olarak içinden geldiği aşiretin mensubu hem de evlendikten sonra katıldığı yeni aşiretin üyesi 

sayılmaktadır. Ama aşiretçilikte baba üzerinden gelişen kan bağı dikkate alındığından bu gelinin asıl 

kimliği sonradan kazandığı bu yeni aşiret kimliğidir (Özer, 2003, s. 25). Dış evlilik yoluyla oluşan 

hısımlık kan davası gibi anlaşmazlıkların çözümüne hizmet eder ve bu aşiretleri birbirine yaklaştırır 

(Özer, 2003, s. 115). 

Çalışmanın Amacı, Önemi ve Hipotezler 

Önyargı konusunun toplumsal bağlamdan izole edilerek laboratuar ortamında yapay ve geçici gruplar 

üzerinde incelenmesi yoluyla edinilen bulgulara dayanarak oluşturulan bazı sosyal psikolojik 

yaklaşımların gerçek hayattan gruplar üzerinde sınanması önemli bir ihtiyaçtır. Bu çalışmanın temel 

amacı, gücünü bilişsel yaklaşımdan alan ve önyargı konusunda sosyal kategorizasyon yapısının rolüne 

vurgu yapan dört tane modelin bazı hipotezlerini toplumsal bağlamda yer alan gerçek hayattan gruplar 

olan Kürt aşiret grupları örneği üzerinden sınamaktır. Bunlardan ikisi önyargının sebeplerini açıklamak 

amacıyla oluşturulan sosyal kategorizasyon modeli ve sosyal kimlik modeli iken; diğer ikisi 

kategorizasyonun yapısından kaynaklandığı öne sürülen bu önyargıyı azaltmaya yönelik geliştirilen 

çapraz kategorizasyon modeli ve ortak üst grup kimliği modelidir.  

Çapraz kategorizasyon araştırmalarının önemli bir kısmında laboratuar ortamında araştırmacı 

tarafından manipüle edilerek çaprazlanan yapay gruplar kullanıldığı için deneklerin grubu benimsemediği 

ve araştırmanın deneysel düzeninin katılımcılar için fazla karmaşık olduğu yönünde eleştiriler almıştır. 

Dolayısıyla bu çalışmalardan edinilen bulgular kuşkuyla karşılanmaktadır. Gerçek hayattan gruplarla 

yapılan çalışmalara da, katılımcı için eşit psikolojik önem taşımadığı düşünülen etnik köken ile din gibi 

birbirinden farklı yapı, nitelik ve baskınlıktaki gruplar kullanıldığı için bu grupların birbiriyle 

kıyaslanmasının uygun düşmeyeceği şeklindeki eleştiriler yöneltilmiştir.  
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Yapısal olarak birbirine benzer, toplumsal bağlamda birbirine denk ve kişi için eşit psikolojik anlama 

sahip gerçek hayattan grupların kullanılması, bu çalışmanın en önemli yanlarından biridir. Bu araştırma 

alanda yapılan çalışmaların eksiklerini bu yönüyle giderecek yapıda bir araştırma desenine sahiptir. Bu 

araştırmanın önemli olduğu düşünülen diğer güçlü bir yönü de, özel bir amaçla oluşturulmuş bir koşul 

dışındaki diğer tüm (basit/çapraz kategorizasyon ve ortak üst grup kimliği) koşullarının araştırmacı 

tarafından manipülasyon yoluyla yaratılması yerine halihazırda toplumsal bağlamda var olan sosyal 

yapıların kullanılmasıdır. Araştırmada incelenen mevcut iç ve dış evlilikler hipotezlerin sınanması için 

gerekli tüm koşulları oluşturmaktadır. Bir aşiretin kendi içindeki üyelerin birbiriyle evlenmesi anlamına 

gelen iç evlilikler o aşireti homojenleştirip diğer aşiretlerden izole etmektedir. Bu araştırma desenindeki 

iç evlilik yapmış katılımcıların grup üyeliği basit kategorizasyon durumunu oluşturmaktadır. Bu 

katılımcılar için kendi aşireti iç grup diğer aşiretler dış grup konumundadır.  

D.1. İç evlilik yapan aşiret üyeleri, kendi aşiretlerini tanımlarken kullandıkları özellikleri diğer aşireti 

tanımlarken kullandıkları özelliklere kıyasla daha olumlu değerlendirecektir. 

Bir aşiret üyesinin dış aşiretten bir kişiyle evlenmesi anlamına gelen dış evlilikler kişiye ikinci bir 

aşiret üyeliği kazandırmaktadır. Kişi için eşit psikolojik anlam taşıyan ve yapısal olarak birbirine benzer 

bu çift grup üyelikleri de çapraz kategorizasyonun örtüşen üyelikler (crossed-categorization) durumunu 

oluşturmaktadır.  

D.2. Dış evlilik yapan aşiret üyelerinin bağlı oldukları her iki aşiret grubuna yönelik tanımlamalarında 

kullandıkları özelliklerin olumluluk düzeyleri birbirinden anlamlı düzeyde farklı olmayacaktır. 

D.3. Aşiretlilerin kendi aşiret grubuyla özdeşleşme düzeyi ile kendi aşiretini tanımlarken kullandıkları 

özelliklerin ne ölçüde olumlu olduğu arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon vardır. 

Araştırmada kullanılan bu özel aşiret örnekleminin sağladığı en önemli avantajlardan biri de 

aşiretlerin kendi içinde hiyerarşik olarak üç farklı düzeyden oluşması ve toplumsal bağlamla ilişkili 

olarak dışarıdaki aşirete karşı alt birimlerin üst kimlik altında doğal olarak kenetlenmesidir. Bu yapı; alt 

birimler arasındaki sınırlar ortadan kalktığında üst kimlik altında birleşen bu grupların birbirine yönelik 

önyargılı tutumunun nasıl değiştiğini inceleme imkanı vermesi bakımından değerlidir.  

D.4. Aşiretin ortak üst grup kimliği altında birleşen aşiret üyelerinin; iç-dış grup algısının oluşmadığı 

durumlarda, bu üst grup kimliği altında birleşen kabilelere yönelik tanımlamalarında kullandıkları 

özelliklerin olumluluk/benzerlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Önceki araştırmacıların çapraz kategorizasyon durumunda ve ortak üst grup kimliği altında birleşme 

esnasında ortaya çıkan sosyal temasın etkisini gözden kaçırması önemli bir eksikliktir. Bu araştırmada 
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hem bahsedilen durumlarda ortaya çıkan sosyal temas hem de mesafenin etkisi de incelenerek bu eksik 

giderilmeye çalışılmıştır.  

D.5. Aşiret üyelerinin diğer aşiretle temaslarının sıklığı ve kalitesi arttıkça, onlara yönelik 

değerlendirmelerinin olumluluk düzeyi artacaktır. 

D.6. Aşiret üyelerinin diğer aşirete karşı algıladığı sosyal mesafe arttıkça, onlara yönelik 

değerlendirmelerinin olumluluk düzeyi azalacaktır. 

Sonuç olarak hem basit kategorizasyon hem çapraz kategorizasyon hem de ortak üst grup kimliğinin 

gruplar arası tutum üzerindeki etkisinin incelenmesi için oldukça elveriş yapıda görüldüğünden aşiret 

grupları özellikle seçilmiştir. 

Yöntem 

Örneklem 

Bu araştırmaya Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ertuşi ya da Pinyanişi aşiretinin üyesi olan 

200 kişi (102 kadın ve 98 erkek) katılmıştır. Katılımcıların 108’i iç evlilik, 92’si dış evlilik yapmıştır 

(bkz., Tablo 1). Katılımcıların eğitim durumu da sıklık itibariyle şöyledir: Okuryazar değil (30), İlkokul 

(55), Ortaokul (25), Lise (55) ve Üniversite (35). 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetlere, Aşiretlere ve Evlilik Durumuna (İç veya Dış) Göre Dağılımları 

 Ertuşi Pinyanişi 

 İç evlilik Dış evlilik İç evlilik Dış evlilik 

Kadın 29 (%14.5) 28 (%14.0) 25 (%12.5) 20 (%10.0) 

Erkek 29 (%14.5) 24 (%12.0) 25 (%12.5) 20(%10.0) 

Toplam 58 (%29.0) 52 (%26.0) 50 (%25.0) 40 (%20.0) 

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama işlemi psikometrik özellikleri aşağıda ifade edilen ölçüm araçları sırasıyla uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin açıklanan toplam varyans miktarları ve alfa 

güvenirlik katsayıları Tablo 1’de verilmiştir.  

Demografik Bilgi Formu. Demografik bilgi formu genel demografik bilgileri elde etmek amacıyla yaş, 

cinsiyet, eğitim durumu, kişinin ne kadar süredir evli olduğu, mensup olunan kabile ve aşiret, ailenin 

ortalama aylık geliri ve kişinin dini yönelimi ile ilgili sorular içermektedir. 
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Sosyal Kimlik Envanteri. Zavalloni’nin (1973) geliştirdiği ve Bilgin’in (1995) Türkçeye çevirdiği 

sosyal kimlik envanteri katılımcıların kendi kabilesindeki ve diğer kabilelerdeki kişileri algılama ve 

değerlendirme şeklini hem nitel hem de nicel yöntemle ölmeyi mümkün kılmaktadır. İfadeleri çalışmanın 

amacına uygun şekilde değiştirilen bu envanter 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada 

katılımcılardan sırasıyla kendi kabilesini ve diğer kabileleri en iyi ifade eden 3’er özellik yazmaları 

istenir; ikinci aşamada katılımcıların kabileler için yazdığı özelliklerin her birinin kendileri için ne kadar 

değer taşıdığını 7’li skala üzerinden derecelendirmeleri istenir; son aşamada da kabileler için yazdığı bu 

özelliklerin kişisel olarak kendisini ne kadar ifade ettiğini 7’li skala üzerinden derecelendirmesi istenir. 

Böylelikle kişi nitel ve nicel şekilde hem iç ve dış kabileleri hem de bir birey olarak kendisini 

değerlendirmiş olur. 

Grupla Özdeşleşme Ölçeği. Grupla özdeşleşme düzeyi ölçeği kişinin mensup olduğu aşirete olan 

bağlılık duygusunun güçlülüğünü ve aşiret üyeliği farkındalığını ölçer. Kirchler, Palmonari ve 

Pombeni’nin (1994) geliştirdiği bu ölçek Hortaçsu tarafından Türkçeye uyarlanmıştır (Hortaçsu, 2000, s. 

738). 

Sosyal Mesafe Ölçeği. Bogardus’un (1925) farklı din ve etnik kökenden insanların birbiriyle 

arkadaşlık, komşuluk ve evlilik gibi konularda ilişki kurmaya ne düzeyde istekli olduklarını ölçmek 

amacıyla geliştirdiği ve Akbaş’ın (2010, s. 72) Türkçeye uyarladığı bu ölçek katılımcıların kendi aşireti 

ve diğer aşiretle ne düzeyde mesafeli olduğunu ölçmek için kullanılmıştır. 

Sosyal Temas Sıklığı ve Kalitesi Ölçeği. Islam ve Hewstone (1993) tarafından geliştirilen ve Akbaş 

(2010, s. 63) tarafından Türkçeye uyarlanan iki boyutlu bu ölçek Ertuşi ve Pinyanişi aşiret üyelerinin iç 

ve dış grup üyeleriyle kurdukları sosyal temasın sıklığı ve kalitesini ölçmek amacıyla kullanılmıştır. 

Araştırma Deseni 

2 (Ertuşi/Pinyanişi) X 2 (İç evlilik/Dış evlilik) faktöriyel düzene sahip bu araştırmada her katılımcı 

dört koşuldan sadece birinde yer almaktadır (bkz. Tablo 2). 
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Tablo 2. Araştırma Koşulları 

  Katılımcının Evlilik Sonrası Aşiret Grubu 

Ertuşi (E) Pinyanişi (P) 

Evlilik 
Öncesi 
Aşiret  
Grubu 

Ertuşi (E) 
1. hücre 

29kadın+29erkek 
EE 

2. hücre 
20kadın+20erkek 

EP 

Pinyanişi (P) 
3. hücre 

28kadın+24erkek 
PE 

4. hücre 
25kadın+25erkek 

PP 

İç Evlilik Yapmış Katılımcıların Yer Aldığı Koşul (Basit Kategorizasyon Durumu). Tablo 2’deki 

birinci ve dördüncü hücrelerde iç evlilik yapmış (kendi aşiretinden biriyle evlenmiş) kadınlar ve onların 

eşleri yer almaktadır. Evlilikten önceki ve evlendikten sonraki “kabile” kimliği aynı olan (akraba evliliği 

yapmış) bu katılımcılar tek bir kabile (veaşiret) kimliğine sahip olduğundan kendi kabilesi dışındaki tüm 

kabileler normal şartlarda dış aşiret konumundadır. Bu katılımcıların oluşturduğu koşul basit 

kategorizasyon durumudur.  

Dış Evlilik Yapmış Katılımcıların Yer Aldığı Koşul (Çapraz Kategorizasyon Durumu). Tablo 2’deki 

ikinci ve üçüncü hücrelerde dış evlilik yapmış (dışarıdaki aşiretten biriyle evlenmiş) kadınlar ve onların 

eşleri yer almaktadır. İkinci hücredeki kadınlar Ertuşi aşiretinde doğmuş ve bir dış grup olan Pinyanişi 

aşiretinden bir erkekle evlenmiştir. Üçüncü hücredeki kadınlar da Pinyanişi aşiretinde doğmuş ve Ertuşi 

aşiretinden bir erkekle evlenmiştir. İkinci ve üçüncü hücredeki katılımcılar çift aşiret kimliğine 

(Ertuşi/Pinyanişi) sahip olduğundan örtüşen üyelikler (crossed-categorization) durumunu temsil eder. Dış 

evlilik yapmış bu koşuldaki kadınlar için basit şekilde iç grup-dış grup ayrımı yoktur. Kişi aynı zamanda 

her iki aşirete üye olduğundan iki aşiret de kişinin iç grubudur.  

Ortak Üst Grup Kimliği Koşulu. Girişte ayrıntılı şekilde bahsedildiği gibi hiyerarşik yapıdaki aşiretin 

alt birimleri; dış aşiretlere karşı aynı aşiretin üyesi olma algısının ön plana çıktığı durumlarda bir üst 

kimlik olan aşiretin ortak üst grup kimliği altında kenetlenirler. Böyle bir durumda kabileler arasındaki 

sınırlar ortadan kalktığından kişiler aşiretin diğer kabilelerinin mensuplarını da dış grup üyesi olarak değil 

kendisiyle aynı aşiretin ortak üyeleri olan iç grup üyeleri olarak değerlendirir.  

Bu çalışmada ortak üst grup kimliğinin gruplar arası ilişkiler üzerindeki etkisini farklı durumlarda 

incelemek için Jirki kabilesinden olan katılımcılara ilk olarak “Ertuşi aşiretinin bir üyesi olarak Pinyanişi 

aşiretini nasıl tarif edersiniz?”sorusu sorulmuştur. Aşiret kimliğini ön plana çıkarma amacıyla sorulan bu 

sorudan sonra belli bir kabile adından bahsedilmeden katılımcılara şu soru yöneltilmiştir:“Ertuşi aşiretinin 

bir üyesi olarak 12 kabileden oluşan Ertuşi aşiretini nasıl ifade edersiniz?” Katılımcılar bu 
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değerlendirmeyi yaptıktan sonra aynı katılımcılara Jirki kabilesinin bir üyesi olarak Jirkilileri nasıl tarif 

edersiniz? Sorusu yöneltilerek aşiret içindeki kabileler arası algı ön plana çıkarılmak istenmiştir. Son 

olarak katılımcılara“Ertuşi aşiretinin bir üyesi olarak Ertuşi aşiretinin diğer bir kabilesi olan Alan 

kabilesini nasıl tarif edersiniz?” sorusu ve “Ertuşi aşiretinin bir üyesi olarak Jirki kabilesiyle aşiretin aynı 

kolundan olan Mamxura kabilesini nasıl tarif edersini?” sorusu sorulmuştur. Bu sorularla katılımcılardan 

bir yandan basit kategorizasyon durumunu temsil eden aşiretler arası ve aşiret içindeki kabileler arası 

değerlendirmeler yapmaları istenirken; diğer yandan ortak üst grup kimliğinin bu kimlik altında birleşen 

kabileler arasındaki ilişkiyi ne şekilde etkilediği incelenmiştir. Bu sorulara cevap veren Jirki kabilesinin 

dış evlilik yapmış katılımcıların ortalamaları iç evlilik yapmış olanlarınkiyle karşılaştırılarak çapraz 

kategorizasyon durumunda da gruplar arası ilişkilerin ne şekilde etkilendiği incelenmiştir. Pinyanişi 

aşiretinden katılımcılara da başka gruplarla ilgili (üst kimlik hariç) benzer sorular sorulmuştur. 

İşlem 

Veri toplama işlemi etik onayı alındıktan sonra iki ay içinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 

tamamlanmıştır. Veri toplama sürecinde araştırmacıyla beraber Ertuşi ve Pinyanişi aşiret mensubu olan 

üniversite mezunu ikişer anketör (3 kadın, 1 erkek) de görev almıştır. Katılımcılara “Kartopu 

(Zincirleme) Örnekleme” yöntemiyle ulaşılmıştır. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan katılımcılara 

bilgilendirilmiş onam formundan sonra sırasıyla; demografik bilgi formu, grupla özdeşleşme düzeyi 

ölçeği, sosyal kimlik envanteri, sosyal mesafe ölçeği ve sosyal temas ölçeğinde yer alan toplam 78 soru 

araştırmacı (ya da anketörler) tarafından soruldu. Katılımcıların her bir soru için verdiği yanıt araştırmacı 

(ya da anketör) tarafından ilgili yerler işaretlenerek kayıt edilmiştir. Türkçesi iyi olmayan katılımcılara 

sorular anketör tarafından Kürtçe sorulmuştur. Soruların her bir katılımcıya uygulanması ortalama 55 

dakika sürmüştür. 

Bulgular 

Ölçeklerin Güvenirlik ve Geçerlik Analizleri 

Araştırmanın analiz bölümünde öncelikle, kullanılan tüm ölçeklerin güvenirlilik ve geçerlilik 

analizleri yapılmıştır (açıklanan toplam varyans miktarları ve alfa güvenirlik katsayıları için Tablo 3’e 

bakınız. 
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Tablo 3. Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin Cronbach Alfa Katsayıları ve Açıklama Varyansı 

Ölçekler Madde Sayısı 

Orijinal 
Çalışma 

Cronbach 
Alfa 

Bu Çalışma 
Cronbach 

Alfa 

Açıklanan 
Varyans 

İç Grupla Özdeşleşme Ölçeği 10 .91 .93 %63.75 

Dış Grupla Özdeşleşme Ölçeği 10 .91 .89 %53.00 

İç Grupla Sosyal Mesafe Ölçeği 8 .90 .92 %64.82 

Dış Grupla Sosyal Mesafe Ölçeği 8 .90 .92 %65.41 

İç Grupla Sosyal Temas Sıklık Ölçeği 5 .88 .70 %49.39 

Dış Grupla Sosyal Temas Sıklık Ölçeği 5 .88 .84 %62.52 

İç Grupla Sosyal Temas Kalite Ölçeği 5 .88 .61 %48.09 

Dış Grupla Sosyal Temas Kalite Ölçeği 5 .88 .87 %69.69 

Tekrarlı Ölçüm ANOVA Analizleri 

Katılımcıların iç ve dış aşiret grubuna yönelik olumluluk değerlendirmelerinin incelenmesi amacıyla 2 

(grup türü: iç grup ve dış grup) X 2 (cinsiyet: kadın ve erkek) X 2 (evlilik türü: iç evlilik ve dış evlilik) X 

2 (evlilik sonrası aşiret: Ertuşi ve Pinyanişi) karışık dizayn varyans analizi (Mixed-Design ANOVA) 

yapılmıştır. Analiz sonuçları, grup türünün aşirete ilişkin olumluluk değerlendirmesi üzerindeki temel 

etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir (F1,192 = 44.02, p < .001). Katılımcıların iç gruplarını (Ort. = 

1.75, S = 1.43) dış gruplara (Ort. = 0.51, S = 2.33) kıyasla anlamlı düzeyde daha olumlu 

değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Bu bulgu Denence 1’i desteklemektedir. Benzer şekilde evlilik 

türünün de katılımcıların aşirete ilişkin olumluluk değerlendirmeleri üzerindeki temel etkisinin anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir (F1,192 = 6.89, p < .01). Diğer yandan, cinsiyet ve evlilik sonrası aşiret 

değişkenlerinin katılımcıların gruplara yönelik olumluluk değerlendirmeleri üzerinde anlamlı bir temel 

etkisinin olmadığı görüldü. 

Değişkenler arasındaki etkileşim etkileri incelendiğinde, sadece evlilik türü (iç/dış evlilik) ve grup 

türü (iç/dış grup) arasındaki etkileşim etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (F1,192 = 16.14, p < .001). İç 

evlilik yapanların ortalamaları incelendiğinde dış grupları (Ort. = -.06, S = 2.62), iç gruba (Ort. = 1.81, S 

= 1.48) nazaran daha olumsuz değerlendirdiği görülmektedir. Diğer yandan dış evlilik yapanların iç grup 

(Ort. = 1.66, S = 1.38) ve dış grup (Ort. = 1.20, S = 1.70) değerlendirmelerinin benzer olumlulukta olduğu 

bulunmuştur (ayrıca, bkz. Şekil 1). Bu bulgular araştırmanın 1. ve 2. denencelerini destekler niteliktedir.  

Denence 4’ün sınanması amacıyla katılımcıların üst grup kimlik koşulu ile basit kategorizasyon 

koşulu değerlendirmeleri arasında fark olup olmadığının incelenmesi amacıyla bir tekrarlı ölçüm varyans 

analizi (Repeated Measures ANOVA) gerçekleştirilmiştir. Bulgular üst grup kimliğine yönelik (Ort. = 
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1.36, S = 1.63) değerlendirmenin kabileler arası algının ön plana çıktığı aşiret içi kabile 

değerlendirmesinde (Ort. = 0.87, S = 1.95) anlamlı düzeyde daha olumlu olduğunu görülmektedir (F1,101 

= 4.12, p <  .05). Bulgular Denence 4’ü destekler yöndedir. 

Değişkenler Arasındaki İlişki Analizleri 

Son olarak İç/dış grupla sosyal temasın, sosyal mesafenin ve grupla özdeşleşme düzeyinin bu 

grupların olumluluk değerlendirmesiyle ne tür bir ilişkisi olduğunu incelemek amacıyla Pearson 

korelasyon yöntemi kullanılmıştır (bu değişkenlere ait korelasyon katsayıları için Tablo 4’e bakınız. 

Tablo 4. Araştırma Değişkenlerine Ait Korelasyon Tablosu 

Değişkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 

İç Grup Olumluluk (1) .13 .02 -.10 -.09 -.03 -.03 .13 .07 

Dış Grup Olumluluk (2)  -.15* .08 -.32** -.07 .17* -.07 .31** 

İç Grupla Özdeşleşme (3)   -.13 .02 .16* .02 -.05 -.12 

İç Grupla Mesafe (4)    .11 -.48** -.13 -.64** .07 

Dış Grupla Mesafe (5)     .09 -.66** .10 -.72** 

İç Grupla Temas Sıklık (6)      .01 .31** -.17* 

Dış Grupla Temas Sıklık (7)       -.03 .57** 

İç Grupla Temas Kalitesi (8)        -.06 

Dış Grupla Temas Kalitesi (9)        - 
*p < .05, **p < .01 

Tartışma 

Bu araştırmada sınanan hipotezlerden ilki olan; aşiret mensuplarının kendi aşiretlerini ifade etmede 

kullandıkları özelliklerin diğer aşireti ifade etmede kullandıkları özelliklere kıyasla daha olumlu olacağı 

şeklindeki hipotez; iç evlilik yapmış katılımcıların oluşturduğu basit kategorizasyon koşulunda sınandı ve 

hipotezi destekleyen bulgular elde edildi. Bu hipotezle ilgili araştırma bulguları insanları sadece iki farklı 

grup şeklinde kategorize etmenin önyargı ve ayrımcılığın ortaya çıkması için yeterli şart olduğunu 

gösteren MGP çalışma bulgularıyla örtüşmektedir. 

İç evlilik yapan katılımcıların grupları değerlendirmede kullandığı ifadelerin içeriğine bakıldığında, 

dış grupların birbirinden ayrıştırılmasına pek ihtiyaç duyulmadığı halde; kendi grubunu mümkün oldukça 

olumlu anlamda diğer gruplardan farklılaştıran ve onun biricik olduğunu ima eden sıfatlar görülmektedir. 

Örneğin cahil, kavgacı, fesat, menfaatçi, karaktersiz gibi olumsuz sıfatlar dış grupları tarif etmede sıkça 
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kullanılan ifadelerken; kendi grubu için çokça kullanılan kültürlü, bilinçli, yurtsever, ahlaklı, güvenilir, 

cesur kabiliyetli gibi olumlu ifadelerin dış grupları tarif etmede çok nadir şekilde kullanıldığı göze 

çarpmaktadır. Aynı katılımcı tarafından birden fazla dış grup için sıkça kullanılan sakin, saygılı, efendi, 

zararsız gibi sıfatlar kişinin bu dış grupları birbirine benzer gördüğü ve onları olumlu kılmaktan ziyade 

kendisi için tehdit olarak algılamadığı durumları betimler gibi görünmektedir. Bu bulgular SKT’nin 

olumlu bir kimlik için benliğin dahil olduğu iç grubun diğer gruplardan pozitif anlamda ayırt ediciliğini 

ön plana çıkarılması ihtiyacı ile ilgili varsayımını doğrular niteliktedir. Olumlu bir benliğe sahip olmada 

kabilelerin birbirinden farkının bir yararı olmadığından kişi bu grupları olumlu görmediği gibi, 

birbirinden farklılaştırma ihtiyacı da hissetmediği anlaşılmaktadır. 

Bu araştırmada sınanan hipotezlerden bir diğeri olan, dış evlilik yapmış aşiret mensuplarının üyesi 

oldukları her iki aşiret grubunu tarif etmede kullandıkları sıfatların olumluluk düzeyleri arasında anlamlı 

bir farkın olmayacağı şeklindeki hipotezi, çapraz kategorizasyon modelinin örtüşen üyelik (crossed-

categorization) koşulunu temsil eden çift aşiret kimliğine sahip katılımcılardan edinilen bulgular 

doğrulamaktadır. Dış evlilik yapmış katılımcılar aynı anda iki aşirete birden mensup olduklarından birini 

diğerine karşı kayırma ihtiyacı hissetmemişler ve evlilik yoluyla ergenlik döneminden sonraki yaşlarda 

edindikleri kimliği evlilikten önce yıllar boyunca içinde yaşadığı birinci kimlikle neredeyse eşdeğer 

öneme sahip olarak değerlendirmişlerdir. Bunun en önemli sebebi oldukça yüksek düzeyde özdeşleştikleri 

bu aşiretin ikisinin de benliğinin önemli bir parçasını oluşturmasıdır. Daha olumlu bir benlik için her iki 

aşiret kimliğinin olumlu algılanması önemlidir. Burada ilginç olan bir bulgu, iç güveylik tarzı bir evlilik 

türü yapmadıkları bilinen ve dış evlilik yapsalar da önceki aşiretlerinde yaşamaya devam eden erkeklerin; 

dış aşiretten biriyle evlendikten sonra zamanının büyük bir kısmını bu yeni aşiret içinde geçiren 

kadınlardan evlilik sonrası grubu değerlendirme konusunda anlamlı bir farkı çıkmamış olmasıdır. 

Kadınların evlilik yoluyla kazandığı ikinci kimliği erkeklere kıyasla daha fazla benimseyip ona yönelik 

değerlendirmelerinin daha olumlu olması beklenirdi. Beklenmeyen bu bulgunun Kürtlerde hısımlığa 

verilen değerle ilgili olduğu düşünülmektedir. 

Ortak üst grup kimliğiyle ilgili bulgular incelendiğinde, kabile kimliğinin önemini arka plana iten ve 

aşiret kimliği düzeyinde aynı aşiretin üyesi olma algısını ön plana çıkaran aşiretler arası bağlamda bu 

kimlik altında birleşen kabilelerin birbirine yönelik tutumunun olumlu yönde geliştiği görülmektedir. Bu 

önyargıyı azaltmaya yönelik önerilen ortak üst grup kimliği ile ilgili denenceyi doğrulamaktadır. Ancak 

kabileler arası algının ön plana çıktığı aşiret içi bağlamda araştırmacının yaptığı ortak üst grup kimliği 

manipülasyonun etkili olamadığı görülmektedir. Büyük ihtimalle bu durumda değerlendirme yapan Jirki 

kabilesi üyeleri yöneltilen soruda Alan kabilesi ismini duyduklarında kabileler arası sınırlar öne çıkmış ve 

üst kimlik olan aşiret kimliği yerine alt kimlik olan Jirki kabile kimliği baskın hale gelmiştir. Haliyle Alan 
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kabilesi öteki kabile konumunda görülmüş ve manipüle edilen üst kimlik algını ön plana çıkamamış, 

önemsiz kalmıştır. Aynı katılımcılardan kendisiyle aşiretin aynı kolundan olan Mamxuran kabilesini 

değerlendirmesi istendiğinde de benzer bir sonuç çıkmıştır. Bulgulardan anlaşıldığı kadarıyla belirleyici 

olan bağlam ve hangi grup (kabile-aşiret) sınırının ön planda olduğudur. Daha önce ortak üst grup 

kimliğinin gruplar arası ilişkiler üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalarda (örn., Hüsnü, 2006) üst grup 

kimliğinin gruplar arası ilişkiler üzerinde olumlu bir etkisinin görülmemesinin en önemli sebebi burada 

araştırmacı tarafından yapılan manipülasyonda olduğu gibi uygun şartların oluşmamış olmasından 

kaynaklanıyor olabilir. Yüzlerce yıllık tarihi ve yerleşmiş kültürel değerleri olan gruplar arasında 

araştırma esnasında yapılan ufak bir manipülasyonun etkili olması doğal karşılanmalıdır. 

Korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde iç grupla özdeşleşmenin iç grubu değerlendirmeyle bir 

ilişkisine rastlanmazken dış grup olumluluk değerlendirmesiyle 353 negatif bir ilişki sergilediği 

görülmektedir. Katılımcıların iç aşiretle özdeşleşme düzeyi arttıkça dış aşirete (ve kabilelere) karşı 

tutumu olumsuz yönde değişmektedir. Bu bulgu sosyal kimlik kuramının özdeşleşme hipotezi ile ilgili 

iddialarına dayanarak oluşturulan denence 4’ü desteklememektedir. SKT çerçevesinde yapılan 

çalışmalarda çoğunlukla özdeşleşme arttıkça iç grup değerlendirmesi olumlu yönde gelişirken; dış grubu 

değerlendirmede özdeşleşmenin bir etkisine rastlanmaz. Dış grup olumluluk değerlendirmesiyle anlamlı 

ilişkisi olan 353diğer iki değişken de dış grupla temas sıklığı ve temas kalitesidir. Tahmin edildiği gibi dış 

grupla temas sıklığı ve kalitesi arttıkça dış grup daha olumlu değerlendirilmektedir. Ayrıca, korelasyon 

analizi sonuçları dış grupla sosyal mesafe arttıkça bu grupla temas kalitesi ve sıklığının azalmakta 

olduğunu, temas sıklığı arttıkça da temas kalitesinin de arttığını göstermektedir. 
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Öz 

Türkiye-Ermenistan arasındaki gergin ilişkilerin kökleri Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar uzanmaktadır. 
Bu süreç dönem dönem sessizlikle, şiddet eylemleriyle ve normalleşme çabalarıyla günümüze kadar devam etmiştir. 
Ermeni meselesi etrafında şekillenen ilişkiler çoğu kez tarih, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi disiplinleri 
açısından ele alınmaktadır ancak psikoloji alanında bu konu üzerine çalışmalar hemen hemen yok denecek kadar 
azdır. Bu çalışmanın amacı, Ermeni meselesi özelinde Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair algı ve değerlendirmeleri 
Q yöntemiyle, Zorlu Çatışmalar kuramı (Bar-Tal, 2007) ve Sosyal Kimlik kuramı (Tajfel ve Turner, 1979; Reicher, 
Haslam ve Rath, 2008) açısından incelemektir. Q yöntemi herhangi bir konu hakkında bireyler arasındaki benzerlik 
ve farklılıkları bireylerin bakış açıları temelinde incelemek için kullanılmaktadır (Brown 1980; Watts ve Stenner 
2005). Ayrıca Q yöntemi bir olguya dair toplumsal olarak paylaşılmış görüşleri öğrenmek için elverişli bir yöntemdir. 
Buna göre bu çalışma, farklı ideolojik ve dini görüşlerden 45 akademik çalışanla ve üniversite öğrencisiyle Ermeni 
meselesine ilişkin hazırlanmış 41 fikir kartı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar fikir kartlarını en çok 
katıldıkları noktalardan hiç katılmadıkları noktalara doğru sıralamışlardır. Fikir kartlarının hazırlanmasında Ermeni 
meselesine dair görüşlerin sistematik olarak açıklanması için, yapılandırılmış ve kapsamlı bir çerçeve analizine 
(frame analysis) ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda fikir kartları, Entman’ın (1993) dört kategoride önerdiği çerçeve 
analizinin araştırmanın amaçlarına göre dönüştürülmesiyle 3 kategori olarak, şu temaları kapsayacak biçimde 
hazırlanmıştır: (a) “Ermeni meselesine ilişkin tanımlar ve nedenler”, (b) “Ermeni meselesine ilişkin ahlaki 
değerlendirmeler” ve (c) “Ermeni meselesine ilişkin çözüm önerileri ve çözüme yönelik engeller”. Uygulamalardan 
elde edilen veriler, PQMethod 2.35 programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre Ermeni meselesine dair farklı bakış 
açılarını temsil eden 3 faktör tanımlanmıştır: (1) “Soykırım olarak Ermeni Meselesi ve Sorumlu olarak Türkiye”; (2) 
“Acıların Ortaklaştırılması ve Sorumluluğun Dışsallaştırılması olarak Ermeni Meselesi” ve (3) “Soykırımın Reddi 
olarak Ermeni Meselesi ve Resmi Anlatı”. Ayrıca katılımcıların hem hangi ifadelerde uzlaştığı hem de hangilerinde 
ayrıştığı da bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Buna göre, katılımcıların Ermeni meselesini işbirliği ve sağduyu 
temelinde çözüme kavuşturma yönündeki ifadelerde uzlaştığı ancak Ermeni meselesine dair politikleşmiş ahlaki 
değerlendirmeleri içeren ifadelerde ve çözüm önerilerinde ayrıştığı gözlenmiştir. Sonuçlar katılımcıların sosyo-
demografik özellikleri temelinde zorlu çatışmalar, sosyal kimlik ve çatışma çözümleri literatürleri çerçevesinde 
tartışılmıştır. 
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Ermeni Meselesinde Öznelliğin Açığa Çıkarılması: Bir Q Yöntemi Çalışması 

Türkiye-Ermenistan arasındaki gergin ilişkinin kökleri Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar 

uzanmaktadır. Bu süreç dönem dönem sessizlikle, şiddet eylemleriyle ve normalleşme çabalarıyla 

günümüze kadar devam etmiştir. İki ülke arasında Ermeni meselesi etrafında şekillenen ilişkiler çoğu kez 

tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri açısından ele alınmaktadır. Bununla birlikte, son 

yıllarda bu meseleye ilişkin çeşitli sosyal bilim disiplinlerinde yapılan çalışmalar (örn., bkz. Bilali, 2013; 

Papazian, 2016) ve diğer yandan 1990’lardan bu yana sivil toplum kuruluşlarının attığı adımlar Ermeni 

meselesinin, sosyal olanlar başta olmak üzere farklı yönleriyle ele alınmasını kolaylaştırmaktadır. 

1915 olayları özelinde düğümlenen ilişkilerin çözümlenmesi ve barışçıl ortamın kalıcı hâle dönüşmesi 

için iki ülke arasında yaşanan zorlu çatışma süreçlerinin gruplararası ilişkiler düzeyinde değerlendirilmesi 

bu sebeple önemlidir. Bu amaçla, araştırmanın kuramsal ve metodolojik arka planında yer alan Zorlu 

Çatışmalar ve Sosyal Kimlik kuramları ile Q yöntemi özetlenerek aşağıda sunulmuştur. 

Zorlu Çatışmalar Kuramı 

Zorlu çatışmalar (intractable conflicts), varoluşsal ve kimlik, değerler, güvenlik, toprak talebi gibi 

sosyal psikolojik nedenlerle tetiklenerek sürdürülen; en az bir neslin müdahil olduğu, içinde şiddeti 

barındıran ve taraflar için ya hep ya hiç tutumunu içine alan süreçlerdir (Bar-Tal, 2007). Zorlu çatışmalar, 

devletlerarasında, bir devletle bir grup arasında ya da iki grup arasında ortaya çıkabilir ve her zorlu 

çatışmanın kendine özgü yanları olduğu gibi birbirleri arasında bazı ortak yanları da söz konusudur. Zorlu 

çatışmayı yaşayan gruplar tehdit, stres, güvensizlik, acı, belirsizlik gibi sert koşulları tecrübe 

etmektedirler. Kurama göre, insanlar zorlu çatışmalarda ortaya çıkan zorluklarla başa çıkmak için 3 öğeli 

bir sosyal psikolojik altyapı geliştirirler: Kolektif bellek, çatışma etosu ve kolektif duygusal yönelim.  

“Kolektif bellek”, insanlara zorlu çatışmanın tarihini sunan ve zorlu çatışmayı inşa eden toplumsal 

inançlardır  (Cairns ve Roe, 2003). Kolektif belleği oluşturan bilgilerin her zaman doğru ve gerçek olması 

gerekmemektedir; aksine kolektif bellek zorlu çatışmanın tarihini basit, hızlı, net ve anlamlı bir resim 

içinde sunduğu için çoğu zaman hatalı, seçici, bozulmuş bir içeriğe sahiptir (Bar-Tal, 2007). “Çatışma 

etosu”, zorlu çatışmanın yayılması ve sürdürülmesinde kullanılan hâkim söyleme katkı sağlayan 

paylaşılmış toplumsal inançlardır. Dahası çatışma etosu çatışmanın şimdisi ve geleceğine ilişkin güvenlik, 

vatanseverlik, barış gibi temalardan oluşmaktadır (Bar-Tal, 2000; 2013). “Kolektif duygusal yönelim” 

ise; çatışma sürecinde çatışmanın taraflarını nefret, korku, öfke gibi duygular etrafında kolayca bir araya 

getirme işlevi taşıyan sosyal psikolojik bir altyapıdır (Bar-Tal, 2007). Bu üç öğeli sosyal psikolojik 

altyapı hep birlikte çatışma kültürünün oluşmasını ve sürdürülmesine neden olmaktadır (Bar-Tal, 2013). 

Sosyal psikolojik altyapı, insanların bireysel ve kolektif ihtiyaçlarını karşılamasının yanında, çatışmanın 
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devam etmesinde toplumsal hareketliliği ve doğrudan şiddeti ortaya çıkaran sosyal psikolojik bir 

repertuar olarak iş görmektedir (Bar-Tal, 2013). Bu repertuar çatışmaya ilişkin gelen enformasyonların, 

deneyimlerin ve diğer tüm gerçekliklerin değerlendirildiği bir prizma işlevi taşımaktadır (Bar-Tal, 2007). 

Barışçıl bir ortam söz konusu olduğunda aynı repertuar barışın önündeki en büyük engellerden biri 

olmaktadır (bkz. Bar-Tal ve Halperin, 2011).  

Türkiye-Ermenistan arasında süregelen çatışmalı ilişki yukarıda bahsedilen zorlu çatışma özellikleri 

ile değerlendirildiğinde, günümüzde görece şiddet içermeyen bir boyutta işlemesine rağmen, zorlu 

çatışma kategorisi içinde değerlendirilebilir. Her zorlu çatışmalı ilişkinin kendine özgü yerel 

dinamiklerinden hareketle, iki ülke ve halk arasındaki kırgınlıklar, kaygılar, güvensizlikler ve acılara 

bağlı yaşanmamışlıklar pek çok yönden farklı tarzda bir zorlu çatışma dinamiğine işaret etmekte, 

ilişkilerin hâlâ bu sorunlar üzerinden inşa edildiğini göstermektedir. 

Sosyal Kimlik Kuramı 

Sosyal kimlik insanların kendilerini çeşitli bilişsel ve motivasyonel ihtiyaçlar (düzen arama, bireyin 

kendisi hakkında olumlu bir imaja sahip olma vb.) nedeniyle sınıflandırarak bir gruba (veya gruplara) 

dâhil olması ve o grupla özdeşleşmesiyle oluşur (Tajfel, 1979; Tajfel ve Turner, 1986). İnsanlar sosyal 

kimliklerini diğer grupların sosyal kimlik özellikleriyle karşılaştırarak olumlu sosyal kimlikler oluşturma 

eğilimindedirler (Tajfel, 1982). Buna göre özdeşim kurulan grubun olumlu özellikleri arttıkça, olumlu bir 

sosyal kimlik meydana gelmekte ve insanlar kendilerini daha değerli hissetmektedirler (Tajfel ve Turner, 

1986).  

Bir grupla özdeşim kurarak grup üyeliğini benliklerinin bir parçası hâline getiren insanlar kendilerini 

ve diğerlerini özdeşleştikleri gruba referansla değerlendirmektedirler (Tajfel, 1982). Değerlendirme 

süreçleri ait olunan grubun kolektif olarak paylaştığı birtakım bilişsel, davranışsal ve duygusal içerikler 

yoluyla gerçekleştirilmektedir. Sosyal kimlik, kolektif düzeyde ortaya çıkan bu içerikler sayesinde zorlu 

çatışma sürecine epistemik bir zemin sağlamaktadır (Oren, Bar-Tal ve David, 2004). Zorlu çatışmalarda 

insanların aidiyet, güvenlik gibi ihtiyaçlarının artması, ‘ortak bir kader’ etrafında toplanmanın çatışmalara 

karşı insanları güçlü kılması ve çatışmalara karşı dayanışmaya duyulan ihtiyaç insanların kendi 

toplumuyla (iç-grup) özdeşleme eğilimini artırarak sosyal kimliğin biçimlenmesini de sağlamaktadır 

(Bar-Tal, 2007). Zorlu çatışmalı süreçler birey ve grup düzeyinde çok yönlü etkileri olan süreçlerdir. Bu 

etkiler sosyal psikolojik bir eksende iç-grup aidiyetini keskinleştirerek, dış-gruba karşı ayrımcı ve şiddet 

içeren davranışları “erdemli eylemler” hâline getirme sürecinde önemli rol oynamaktadır (Bar-Tal ve 

Teichman, 2005; Reicher, Haslam ve Rath, 2008). 



M. Karasu ve M. Göregenli / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 358 

Q Yöntemi 

Q yöntemi, ilk kez İngiliz psikolog ve fizikçi William Stephenson tarafından 1935’te Nature† 

dergisinde ileri sürülen ve herhangi bir konu hakkında bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıkları 

bireylerin bakış açıları açısından incelemek için kullanılan bir yöntemdir (Brown 1980; Watts ve Stenner 

2005a). Q yöntemi, temel olarak niceliksel ve niteliksel araştırma geleneklerinin güçlü yanlarını 

birleştirmektedir (Dennis ve Goldberg, 1996, s. 104) ve bir özne olarak insanın öznelliğini (kişisel bakış 

açısı, fikri, inancı, tutumu vb.) açığa çıkarması bakımından nitel; insanı ölçülebilir boyutlarıyla ele alması 

açısından ise nicel bir yöntemdir. Q yöntemi sağlık (örneğin; Stainton Rogers, 1991; Stenner, Dancey ve 

Watts, 2000), psikoloji (örneğin; Rogers ve Rogers, 1992; Stenner ve Stainton Rogers, 1998; Capdevila 

ve Stainton Rogers, 2000; Watts ve Stenner, 2005b), siyaset bilimi (örneğin; Sullivan, Fried ve Dietz, 

1992) gibi çeşitli çalışma alanlarında kullanılmaktadır. 

Q yöntemi niceliksel yöntemlerde sıkça kullanılan faktör analizinin bir ölçüde dönüştürülmesiyle 

oluşturulmuştur. Bilinen faktör analizi, değişkenlere uygulanırken; Q yönteminde katılımcıların bir bütün 

olarak düşüncelerine uygulanmaktadır Bir bakıma değişkenler arası yerine, katılımcılar arasında 

korelasyon kurulmaktadır. Klasik faktör analizinde birkaç madde için birçok katılımcıdan veri 

toplanırken, Q-faktör analizinde birçok test maddesi görece daha az katılımcıya verilir. Diğer bir deyişle 

Q faktör analizinde maddeler ya da boyutlar yerine kişilerin birbiriyle olan korelasyonuna bakılır. Bu 

korelasyonlar daha sonra benzer ya da farklı bakış açılarını belirlemek için kullanılır (Van Exel ve De 

Graaf, 2005). 

Q yönteminin birtakım avantajları bulunmaktadır: Q yöntemi insan öznelliğini sistematik biçimde 

araştırmak için elverişli bir yöntemdir (Brown, 1993). Nitel ve nicel yöntemlerin birleşiminden 

oluştuğundan araştırmacıya incelenen olgu hakkında bütüncül bir değerlendirme olanağı sunmaktadır 

(Watts ve Stenner, 2012). Ayrıca incelenen olguyla ilgili bireyler ya da gruplar arasındaki uzlaşma ve 

uyuşmazlıkların açık bir şekilde ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır (Brown, 1980). Dahası, farklı 

gruplar arasında uzlaşma noktalarını keşfederek ortak bir zemin oluşturmaya katkıda bulunmakta; 

problemin çözümüne yardım etmektedir (Uluğ, 2016). Buradan hareketle bu çalışmada, Q yöntemi, 

Ermeni meselesinin akademik çalışanlar ve üniversite öğrencileri arasında nasıl değerlendirildiğini 

anlamak; meselenin çözümünde farklı bakış açıları arasında ortaklıklar bulmak; Ermeni meselesindeki 

öncelikleri ve kaygıları anlamak için kullanılmıştır. 

 

 

†  Stephenson, W. (1935). Technique of Factor Analysis. Nature 136 (3434). 
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Yöntem 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini farklı ideolojik ve dini yönelimlerden 22 akademik çalışan ve 23 üniversite 

öğrencisi olmak üzere 45 katılımcı (26 kadın, 19 erkek) oluşturmaktadır. Veriler İzmir kentinde 

toplanmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Sosyo-Demografik Bilgi Formu. Katılımcıların yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey ve en uzun süre 

yaşadıkları yere ilişkin bilgilerin öğrenildiği formdur. Ayrıca katılımcıların dini yönelimleri, “Dini 

görüşleriniz gündelik hayattaki davranışlarınız üzerinde ne kadar etkili?” (1: hiç etkili değil – 7: tamamen 

etkili) sorusuyla, siyasi yönelimleri “Siyasi görüşünüzü aşağıdaki ölçek üzerinde belirtiniz” (1: sol – 7: 

sağ) sorusuyla ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair görüşleri ise “Türkiye-Ermenistan ilişkileri 

hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?” açık uçlu sorusuyla araştırılmıştır. 

Q Yöntemi Uygulama Materyalleri. Ermeni meselesine ilişkin tanımlara, nedensel açıklamalara, 

ahlaki değerlendirmelere, meselenin çözülmesi için önerilere ve çözümün önündeki engellere (çerçeve 

analizi için bkz. Entman, 1993)‡ dair görüşleri içeren settir. Set, ifadelerin ayrı ayrı kartlara yazılarak 

oluşturulan 41 fikir kartı ve bu kartları bir skala üzerinde sıralamak için hazırlanmış bir adet mukavvadan 

(50x70) oluşmaktadır.   

Q ifadelerinin belirlenmesi için ilk aşamada, Türkiye ve Ermenistan üzerine hazırlanmış araştırma 

raporlarından, makalelerden, gazete köşesi yazılarından, açık oturum tartışmalarından vb. elde edilen 

bilgiler aracılığıyla araştırmacılar tarafından bir ifade havuzu oluşturulmuştur. İkinci adımda, ifade 

havuzundaki tüm ifadeler (76 adet) araştırma konusu ve/veya yöntemi konusunda uzman 7 kişiye 

gönderilerek açıklık, atlanmış içerik, kapsamlılık, anlam hatası, tekrara düşme, dâhil olduğu kategoriye 

uygunluk, gereksiz olup olmama gibi parametrelere dayalı olarak değerlendirilmeleri istenmiştir. Üçüncü 

aşamada ise, uzman görüşlerine göre yeniden gözden geçirilen ifadeler 41’e indirilmiştir. İfade seti Q 

ifadeleri yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalara göre hazırlanmıştır (bkz. Webler ve ark., 2009; 

Demir ve Kul, 2011).  

 

‡ Entman’ın (1993) çerçeve analizi a) problem tanımı, b) nedensel açıklama c) ahlaki değerlendirme ve d) müdahale önerisi olmak 
üzere 4 kategoriden oluşmaktadır. Ancak bu çerçeve analizine Uluğ (2016) ve Karasu ve arkadaşlarının (2016) çalışmalarından 
hareketle problemin çözümüne ilişkin engeller adında yeni bir kategori daha eklenmiştir. Problemin tanımı ve probleme ilişkin 
nedensel açıklamalar kategorileri ile problemin çözülmesi için müdahale önerileri ve problemin çözümüne ilişkin engeller 
kategorileri içlerindeki ifadelerin birbirine yakın olması ve ifadeleri değerlendiren hakemlerin de bu yakın anlamlılığa dair görüş 
bildirmeleri nedeniyle birleştirilmiştir.  
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İşlem 

Uygulamalar yüz yüze olarak, birbiri arasında tutarlılığın sağlandığı ilk yazarın kendisi ve 1 Psikoloji 

Bölümü mezunu olmak üzere 2 ayrı araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Örnek bir uygulama şu 

adımlardan oluşmaktadır: Sessiz ve bire bir uygulama yapılabilecek bir ortamda, araştırmanın katılımcıya 

dikkatli ve anlaşılır bir şekilde anlatılmasının ardından bilgilendirilmiş onam formu imzalatılarak 

uygulama başlamıştır. İlk adımda karışık hâlde sunulan fikir kartlarının, katılımcı tarafından a) 

“katılıyorum”, b) “katılmıyorum” ve c) “fikrim yok/nötr” şeklinde ayrılması istenmiştir. İkinci adım 

araştırma desenine uygun olarak seçilen skala (-4 /+4) üzerine fikir kartlarının dizilmesidir. Bu amaçla, 

“tamamen desteklenen” fikir kartının +4 kısmına; “hiç desteklenmeyen” fikir kartının ise -4 kısmına 

yerleştirilmesi istenmiştir. Sırayla bütün fikir kartlarına aynı işlem yapılmıştır. Bu işlemin ardından, 

katılımcıya “sıralaması üzerinde değişiklikler yapabileceği” söylenerek gerekli süre tanınmıştır. 

Sonrasında katılımcıya sıralamada uç noktalara yerleştirdiği fikir kartlarının nedenleri, araştırma 

konusuyla ilgili önemli bulduğu ancak araştırmada yer verilmeyen konuların olup olmadığı ve sunulan 

fikir kartlarında onu inciten bir ifadeye rastlayıp rastlamadığı sorulmuştur. Ardından, katılımcıdan sosyo-

demografik bilgi formunu doldurması istenerek, araştırma sonlandırılmıştır.     

İfadelerin yazılı olduğu kartların arkasındaki numaralar bilgisayar uygulamalı analiz için 

kaydedilmiştir. Elde edilen veriler PQMethod 2.35 (Schmolck, 2014)  programı ile analiz edilmiştir. 

Analizler boyunca ortaya çıkan farklı sayıdaki faktörler, sadelik (simplicity), açıklık (clarity), farklılık 

(distinctness) ve kararlılık (stability) ölçütlerine (Webler ve ark., 2009) göre değerlendirilmiştir. Ayrıca 

her bir faktörü en az iki veya üç kişinin paylaşmış olmasına dikkat edilmiştir (Webler ve ark., 2009). 

Katılımcıların demografik bilgileri, uygulama esnasında ve sonrasında not edilen yorumları, ortaya çıkan 

her bir faktörün (bakış açısının) yorumlanmasında kullanılmıştır. 

Bulgular 

Faktörler, Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) kullanılarak çıkarılmış ve 

varimaks tekniğiyle döndürülmüştür. Elde edilen iki faktörlü çözüm, toplam varyansın %59’unu 

açıklamaktadır.§ Ancak Faktör 1, hem pozitif hem negatif yüklerden oluşan iki kutuplu bir yapıdan 

(bipolar factor) oluştuğu için ikiye bölünerek incelenmiştir. Buna göre analiz sonucunda toplamda 3 

faktör (bakış açısı) tanımlanmıştır. 45 katılımcıdan 41’i üç faktörden birine yüklenmiştir.** Geriye kalan 4 

 

§ Birinci faktör toplam varyansın %33’ünü; ikinci faktör ise %26’sını açıklamaktadır. Ancak bu değerler Q yönteminde, R 
yöntemlerine kıyasla, daha az önem arz etmektedir (bkz. örn., Uluğ ve Cohrs, 2016, s.113; Cuppen, Breukers, Hisschemöller ve 
Bergsma, 2010, s. 584). 
** Faktör yükü 0.39’dan yüksek olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Anlamlı olan faktörler için kullanılan 
formül şöyledir: Standart Hata = (1/√ifade sayısı) x 2.58 (bkz. McKeown ve Thomas, 1988). 
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katılımcı ise birden fazla faktöre yüklenmiştir.†† Bu katılımcıların görüşleri aşağıda açıklanan bakış 

açılarının birleşimini temsil etmektedir (faktör yükleri ve katılımcı özellikleri için bkz. Ek 1). Ayrıca 

Faktör 1 ve Faktör 2 arasındaki korelasyon değeri düşük düzeydedir (.04)‡‡. Her bir faktör, ifadelerin z 

değerlerine göre yorumlanmıştır (z değerleri için bkz. Ek 2). 

Faktör 1. “Soykırım olarak Ermeni Meselesi ve Sorumlu olarak Türkiye” 

Faktör 1, Ermeni meselesinde Türkiye’nin bütünüyle sorumlu olduğu ve Ermeni meselesinin 

“soykırım”a dayandığı görüşünü paylaşan bakış açısıdır. Faktör yükleri .62 ile .90 arasında değişen 18 Q 

sıralamasını içermektedir. Katılımcıların (10 kadın, 8 erkek; 8 akademik çalışan, 10 üniversite öğrencisi) 

yaş aralığı 22 ile 65 arasındadır (Ort. = 31.56, S = 13.29). Dinin gündelik hayata etkisi (Ort. = 2.06, S = 

1.77; 1 = hiç etkili değil, 7 = tamamen etkili) ve siyasi görüşleri (Ort. = 2.39, S = 1.04; 1 = sol, 7 = sağ) 

1’den 7’ye değişmektedir.  

Faktör 1 içindeki katılımcılar Ermeni meselesini, inkâr edilen ve yaşananların sorumluluğunun çeşitli 

yollarla dışsallaştırıldığı bir mesele olarak ele almaktadır (bkz. ifade 14, 18, 30 ve 9) ve pek çok Türk’ün 

Ermenilere karşı önyargılı olduğu görüşüne katılmaktadır (bkz. ifade 4). Bu gruptaki katılımcılar 

meselenin çözümü için Ermeni meselesinin “soykırım” olarak tanınması, yaşananlara ilişkin kolektif 

olarak sorumluluk ve suçluluk hissedilmesi, her iki ülkenin araştırma kurumları ve sivil toplum 

kuruluşlarının, bilimsel çalışmalar ve çeşitli faaliyetler yapması ve Türkiye’nin ulus-devlet ideolojisini 

terk etmesi gerektiği gibi görüşleri desteklemiştir (bkz. ifade 40, 39, 3, 21).   

Faktör 2. “Acıların Ortaklaştırılması ve Sorumluluğun Dışsallaştırılması olarak Ermeni Meselesi” 

Faktör 2, Ermeni meselesinde acıların ortaklaştırılmasının gerektiğini düşünen ve 1915 olaylarında 

Türkiye’nin sorumluluğunu dışsallaştırarak yaşananları ve dolayısıyla failleri belirsizleştiren bakış 

açısıdır. Faktör yükleri .46 ile .86 ranjında tanımlanmış olan 21 Q sıralamasını içermektedir. 

Katılımcıların (6 kadın, 15 erkek; 11 akademik çalışan, 10 üniversite öğrencisi) yaş aralığı 20 ile 54 

arasındadır (Ort. = 29.00, S = 9.15). Dinin gündelik hayata etkisi (Ort. = 3.91, S = 1.87; 1 = hiç etkili 

değil, 7 = tamamen etkili) ve siyasi görüşleri (Ort. = 4.00, S = 1.22; 1 = sol, 7 = sağ) 1’den 7’ye 

değişmektedir. 

Faktör 2 içindeki katılımcılar Ermeni meselesini savaş koşullarının bir sonucu olarak değerlendirerek 

her iki halkın da bu savaş koşullarında çok acı çektiği fikrini paylaşmaktadırlar (bkz. ifade 2, 7). Diğer 

 

†† Birden fazla faktöre anlamlı düzeyde yüklenen katılımcıların bir faktör içinde değerlendirilmesi sürecinde, faktör yükleri arasında 
en az .20 değerinde bir fark olması gözetilmiştir (bkz. örn., Uluğ ve Cohrs, 2016, s. 112-113).  
‡‡ Faktör 1 ve Faktör 3 arasındaki korelasyon değeri, -.71; Faktör 2 ve Faktör 3 arasındaki korelasyon değeri ise .48’dir. 
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yandan bu katılımcılar Ermeni meselesini hem “dış güçlerin kışkırtmalarına” hem de “bir grup 

Ermeni’ye” bağlayan görüşleri destekleyerek (bkz. ifade 9, 14) meselenin “soykırım” olarak 

tanımlanmasına karşı çıkmaktadırlar (bkz. ifade 35). Meselenin çözümü için ise, azalan önem derecesine 

göre, her iki ülkenin araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının, bilimsel çalışmalar ve çeşitli 

faaliyetler yapması, çift taraflı çözüm komisyonlarının kurulması, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 

kurulması ve tarih derslerinde her iki tarafın görüşlerinin anlatılması gerektiği gibi görüşler 

desteklenmiştir (bkz. ifade 3, 1, 11, 15).  

Faktör 3. “Soykırımın Reddi olarak Ermeni Meselesi ve Resmi Anlatı” 

Faktör 3, Faktör 1’de temsil edilen bakış açısının tam karşısında yer alan ve Türkiye’nin Ermeni 

meselesindeki resmi anlatısını katı biçimde benimseyen görüşü temsil etmektedir. Faktör yükleri .71 ile 

.76 olan 2 Q sıralamasını içermektedir. Katılımcıların (1 kadın, 1 erkek; 2 üniversite öğrencisi) yaşları 

sırasıyla 20 ve 21’dir (Ort. = 20.50, S = 0.71). Dinin gündelik hayata etkisi (Ort. = 5.50, S = 0.71; 1 = hiç 

etkili değil, 7 = tamamen etkili) ve siyasi görüşleri (Ort. = 6.00, S = 0.00; 1 = sol, 7 = sağ) 1’den 7’ye 

değişmektedir.   

Faktör 3 içindeki katılımcılar Ermeni meselesinin ortaya çıkmasını Osmanlı Devletinin son 

döneminde yaşayan “Ermeni çetelerine” ve meselenin başlangıcından günümüze devam etmesini ise “dış 

güçlerin kışkırtmalarına” bağlayan görüşleri desteklemektedirler (bkz. ifade 29, 9). Bu katılımcılar 

Ermeni meselesinde Türkiye’nin haklılığının dünyaya daha etkili bir şekilde anlatılması gerektiği 

görüşünü savunmakta ve 1915 olaylarının asıl mağduru olarak Türkleri gören yaklaşımı 

paylaşmaktadırlar (bkz. ifade 13, 25). Ayrıca bu gruptaki katılımcılar Ermeni meselesini “soykırım” 

olarak nitelendiren fikre karşı çıkmaktadır (bkz. ifade 35). Meselenin çözümü için Ermeni meselesinin 

“soykırım” olarak tanınması fikrinden vazgeçilmesi, Ermenilerin yaşananlardan dolayı tazminat talep 

etmemesi gerektiği gibi görüşler desteklenmiştir (bkz. ifade 6, 10). 

Tartışma 

Ermeni meselesine ilişkin algı ve değerlendirmelerin incelendiği bu araştırmada katılımcıların temel 

olarak birbirinden farklı üç bakış açısı etrafında kümelendiği gözlenmiştir. İlki, Ermeni meselesinde 

Türkiye’nin bütünüyle sorumlu olduğu ve Ermeni meselesinin “soykırım”a dayandığı görüşünü paylaşan 

görüştür. İkincisi Ermeni meselesinde iki tarafın da acılar yaşadığı düşüncesine dayanan ve 1915 

olaylarında Türkiye’nin sorumluluğunu dışsallaştırarak yaşananları ve dolayısıyla failleri belirsizleştiren 

bakış açısıdır. Üçüncüsü ise Ermeni meselesinin “soykırım” olarak kabul edilmesine karşı çıkarak Ermeni 

meselesinde Türkiye’nin resmi anlatısını katı biçimde benimseyen görüştür. Genel olarak Ermeni 

meselesinde bütün sorumluluğu Türkiye’ye yükleyen ifadelerde ciddi bir ayrışmanın olduğu (bkz. ifade 
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kartları 40, 35, 34, 32 vb.); ancak meselenin çözüme kavuşması için atılacak ‘normalleşme ve kalıcı 

çözüm adımları’nı içeren ifadelerde (bkz. ifade 1, 3, 12, 23 vb.) ise uzlaşmanın olduğu görülmektedir. 

Uzlaşmaya ilişkin bu bulgu, sosyal psikoloji ve çatışma çözümleri literatürlerinde (bkz. Hameiri ve 

Halperin, 2015; Kelman, 2008; Nadler, Malloy ve Fisher, 2008) öngörülen normalleşme ve uzlaşma 

süreçleriyle uyumludur. Bu çalışmaların sonuçlarına göre de bu adımlar meseleyi her iki taraf için 

ortaklaştırarak kalıcı çözüme giden yolda gerçekleşmesi muhtemel girişimlerin hayata geçirilmesini 

kolaylaştıracaktır.  

Faktör 1’de yer alan katılımcılar için en önemli konu, Ermeni meselesinin “soykırım” olarak 

tanınması gerektiği görüşü iken, Faktör 2’deki katılımcılar için en önemli konu, çözüm için her iki 

ülkenin araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının, bilimsel çalışmalar ve çeşitli faaliyetler 

yapması gerektiği görüşüdür. Ancak Faktör 2’deki katılımcılar için en önemli olan bu konu, Faktör 1’deki 

katılımcıların da en çok önem verdikleri konular arasındadır. Ayrıca üç ayrı faktördeki katılımcılar, 

sorunun çözümü için ABD ya da Rusya veya Avrupa Birliğinin arabulucu olması gerektiği görüşüne ortak 

bir şekilde katılmamaktadır. Bu bulguların uzlaşılan konular arasında yer alması, uzlaşma süreçleri 

açısından önemli görünmektedir (bkz. Bar-Tal ve Bennink, 2004).  

Bilali’nin (2012) bir araştırmasına göre Ermeni meselesinde Türkiye’nin resmi anlatısıyla uyumlu 

olan Türk katılımcılar, 1915’te yaşananlara ilişkin iç-grup sorumluluğunu en aza indirerek yaşananların 

sorumluluğunu Ermenilere ve dış faktörlere (üçüncü taraflar ve Birinci Dünya Savaşı’nın ağır koşullarına 

vb.) yüklemişlerdir. Faktör 2 ve özellikle Faktör 3 içindeki katılımcıların görüşleri Türkiye’nin Ermeni 

meselesine ilişkin resmi anlatısıyla büyük ölçüde uyumlu görünmektedir. Bu katılımcılar da 1915’te 

yaşananlar hakkında iç-grubun sorumluluğunu en aza indirerek, sorumluluğu dış faktörlere (örn. savaş 

koşulları, “dış güçler”) yüklemişlerdir. Buna göre iki çalışmanın bu meseleye ilişkin bulgularında ciddi 

benzerlikler göze çarpmaktadır. Bilali, Tropp ve Dasgupta’nın (2012) gerçekleştirdikleri bir başka 

araştırmaya göre, Türkler 1915’te yaşanan şiddet eylemlerini Ermenilerin kışkırtmalarına bir tepki olarak 

görmekte ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak Ermenilerin yaşananlardan acı çektiğini kabul etmektedirler 

ancak Balkan Savaşları süresince kendilerinin de mağdur edildiklerini vurgulamaktadırlar. Ayrıca bu 

katılımcılar tarafından Ermenilerin Türklere zarar verdiğine dair anlatılar da üretilmektedir. Bu bulgu 

benzer şekilde Faktör 2 ve özellikle Faktör 3 içindeki katılımcıların bu konudaki görüşleriyle uyumlu 

görünmektedir.    

Faktör 1 ve Faktör 2 içindeki katılımcıların, Ermeni meselesinin çözüme kavuşması konusu üzerinde 

Dağlık-Karabağ çatışmasının etkili olmadığı fikrinde buluşması, Ermenistan’da gerçekleştirilen bir 

araştırmanın (CRRS, 2015) bu konuyla ilgili bulgusundan farklılaşmaktadır. Çalışmaya göre 

Ermenistan’daki katılımcılar “Türkiye-Ermenistan ilişkileri hakkında sizi en çok neler ilgilendirir?” 
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sorusuna, “Ermeni soykırımının tanınması” (%85) ve “Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılması” 

(%51) temalarını ifade ettikten sonra “Dağlık-Karabağ çatışmasının çözümünde Türkiye’nin etkisi” 

(%32) görüşünü belirtmişlerdir. Yine Ermenistan’da gerçekleştirilen bir başka araştırmaya göre (ACNIS, 

2005); Ermeni meselesinde en büyük sorumluluk “bütünüyle Türkiye devletine” (%61.1) yüklenmiştir. 

Faktör 1 içinde yer alan katılımcılar da sorumluluğu bütünüyle Türkiye devletine yüklemiş, ek olarak 

Ermenilere yapılanlar karşısında kendilerini sorumlu ve suçlu hissetmişlerdir. Bu bulgu kolektif suçluluk 

literatürü (bkz. Branscombe ve ark., 2002; Wohl ve ark., 2006) açısından onarım/telafi mekanizmalarının 

işlemesi sürecinde önemli bir basamak olarak görülmektedir. Araştırmanın sonuçları, Ermeni meselesine 

ilişkin yaygın medya ve gündelik söylemde sıklıkla ifadesini bulan kutuplaşmaları bir ölçüde yansıtsa da, 

üç farklı kategoride yer alan katılımcıların, çözüm için ortaklaştıkları görüşlerin varlığı, ilişkilerin 

normalleşmesi açısından umut verici olarak değerlendirilebilir. 

Yazar Notu 

Bu araştırma, ilk yazarın yüksek lisans tez çalışması olup, hâlen devam etmektedir. Araştırmanın 

uygulama safhasındaki katkıları için Sercan Karlıdağ’a ve araştırma süresince geribildirimleriyle 

yaptıkları katkılar için Özden Melis Uluğ, Mehmet Kul ve Ahmet Çoymak’a teşekkür ederiz. 
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Öz 

İlişki Modelleri Kuramı’na (İMK) göre (Fiske, 1992) dört farklı ilişki modeli vardır: Herkesin birlik içinde ve 
birbirini gözeterek yaşadığı müşterek paylaşım; hiyerarşik ilişkilerin ön planda olduğu otorite düzeni; eşit dağılım ve 
karşılıklılığın ön planda olduğu eşit ilişki ve oransal dağılıma bağlı düzenlenen arz-talep ilişkisi düzeni. Ahlak ise, bu 
ilişkileri düzenleme işlevini içerir ve ahlaki yargı ilişki modeline göre değişmektedir. Farklı ilişki modellerinde 
meydana gelen ihlaller farklı duygusal tepkilere sebep olabilir (Simpson, Laham ve Fiske, 2016; Sunar, 2009). Bu 
çalışmada, ahlaki yargının, mağdura ve ihlalciye yönelik duyguların ilişki ihlalinin türüne göre değişip değişmediği 
incelenecektir. Toplam 190 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmada, İMK çerçevesinde araştırmacılar 
tarafından geliştirilen 20 ahlaki ihlal senaryosu kullanılmıştır. Katılımcılardan, ihlalin ahlaka ne kadar aykırı 
olduğuna dair yargılarını ve ihlalciye ve mağdura karşı hissedebilecekleri duyguları derecelendirmeleri istenmiştir. 
Eşit ilişki modeli, arz-talep ilişkisi modeli ve hiyerarşide üstte olanın ihlal ettiği ilişki modeli, ihlal edilmesi en yanlış 
bulunan ilişki modelleri olmuştur. Bütün ilişki modellerinde gözlemci tarafından mağdurlara yönelik olarak en fazla 
hissedilen duygular üzüntü ve acıma olmuştur ancak bu duygular en fazla müşterek paylaşım ilişki modelinde 
karşımıza çıkmaktadır. İhlalciye yönelik olarak en fazla hissedilen duygular ise kızgınlık, iğrenme, hor görme, hayal 
kırıklığı ve şaşkınlıktır. Kızgınlık, bütün ilişki modellerinde en yoğun duygu iken, hiyerarşide üstte olanın ihlal ettiği 
ilişki modelinde ve müşterek paylaşım ilişki modelinde iğrenme puanları da oldukça yüksektir. Duyguların ahlaki 
yargıyı ne kadar yordadığını görmek için yapılan regresyon analizlerinde, müşterek ilişki modeli, hiyerarşide üstte 
olanın ihlal ettiği ilişki modeli ve arz-talep ilişkisi modelinde ahlaki yargıyı yordayan duygu, kızgınlık olmuştur. 
Hiyerarşide alta olanın ihlal ettiği ilişki modelinde ahlaki yargıyı, ihlalciye yönelik iğrenme ve kızgınlık duyguları 
yordarken; eşit ilişki düzeninde ise mağdura yönelik üzüntü ve ihlalciye yönelik kızgınlık duyguları yordamıştır. Bu 
sonuçlar her ilişki modelinde ahlaki yargıyı şekillendiren en önemli duygunun ihlalciye yönelik olarak hissedilen 
kızgınlık olduğunu ve kızgınlığın yanı sıra hissedilen diğer duyguların ilişki modeline göre değiştiğini 
göstermektedir. 
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İhlal Edilen İlişki Modelleri Çerçevesinde Duyguların Ahlaki Yargı İle İlişkisi 

İlişki Modelleri Kuramı’na (İMK) göre (Fiske, 1992), ahlakın işlevi ilişkileri düzenlemektir (Rai & 

Fiske, 2011). Ve bu kurama göre dört farklı ilişki modeli vardır: Müşterek paylaşım düzeni, otorite 

düzeni, eşit ilişki düzeni ve arz-talep ilişkisi düzeni. 

Bu ilişki modellerini özetlemek gerekirse (Fiske, 1992; Simpson ve Laham, 2015);  

Müşterek paylaşım (Communal Sharing) bireylerin paylaştıkları bir kimlik ve ortak bir kader 

duygusuyla ait oldukları gruplar içindeki yaşamlarını düzenler. Bu ilişki düzeninde “Birimiz hepimiz, 

hepimiz birimiz” için anlayışı vardır; aileler, yakın ilişkilere sahip gruplar, topluluklar bu ilişki düzenine 

örnek sayılabilir. Müşterek paylaşım yapıları; paylaşma, empati, ihtiyaç temelli verme, dayanışma ve 

topluluk değerlerini vurgulamaktadır.  

Otorite düzeni (Authority Ranking) astların üstlere saygı gösterdiği, üstlerin astlara rehberlik ettiği ve 

koruduğu bir sosyal düzene işaret etmektedir. Patronlarla çalışanları, öğretmenlerle öğrenciler veya 

hükümetle vatandaşlar arasındaki ilişkiler otorite düzeni çerçevesinde anlaşılabilir. Bu ilişki düzenindeki 

yapılar; düzen, hiyerarşi, saygı, görev anlayışı ve koruma değerlerini vurgulamaktadır.  

Eşit ilişki düzeni (Equality Matching) ilişkileri; karşılıklılık ve denge üzerine kurar. Eşit dağılım ve 

eşit fırsatlar bu ilişki modelinde ön plandadır. Bu ilişki modeline iş arkadaşları, ev arkadaşları veya 

sporda rakip olanlar arasında rastlanabilir.  

Arz-talep ilişkisi düzeninde (Market Pricing) arz-talep hesaplamaları veya girdi-çıktı oranları 

üzerinden oranlılık hesabı yapılır (örneğin ne oranda verirsen o oranda alırsın). İş ortakları arasındaki 

ilişkiler, maaşlarını karşılaştıran çalışanlar veya aldıkları cezaların adil olup olmadığını tartışan 

mahkumlar arasında ilişkiler bu model içinden anlaşılabilir.  

Doğruluk veya yanlışlık kararları, diğer bir deyişle ahlaki yargılar, ilişki modeline göre değişebildiği 

gibi (Rai ve Fiske, 2011), farklı ilişki modellerinde meydana gelen ihlaller farklı duygusal tepkilere sebep 

olabilir (Laham, Chopra, Lalljee ve Parkinson, 2010; Roccas ve McCauley, 2004; Sunar 2009). 

Bu araştırmada ilişki ihlalleri, ahlaki yargı ve çeşitli duygular arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ekman 

ve Cordaro’ya (2011) göre, yedi duygunun evrensel olduğuna dair kanıtlar vardır. Bunlar, kızgınlık, 

korku, şaşkınlık, üzüntü, iğrenme, hor görme, mutluluktur. Aşağıda özelde ahlaki duygular olarak ifade 

edilen duygulardan da bahsedilmektedir. Bu duygulardan üçü ahlak ihlallerinden ortaya çıkan kızgınlık, 

iğrenme ve hor görme duygularıdır. Shweder, Much, Mahapatra ve Park (1997) ahlaki temellerin üç ‘etik’ 

ilkede toplanabileceğini ileri sürmüşlerdir: Otonomi, toplum ve kutsallık etiği. Rozin, Lowery, Imada ve 

Haidt (1999) ise yaptıkları çalışmada, bu üç etiğin ihlalinde belirli bazı ötekini suçlayıcı duyguların 
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ortaya çıktığını göstermişlerdir. Otonomi etiği ihlallerinde ortaya çıkan duygu kızgınlık, Toplum etiği 

ihlallerinde hor görme ve Kutsallık etiği ihlallerinde ortaya çıkan duygu ise iğrenmedir. 

Yukarıda bahsedilen ötekini suçlayıcı duygular kadar, bu çalışmanın konusu olmamakla birlikte utanç 

ve suçluluk gibi kendini suçlayıcı duygular da ahlak literatüründe incelenen duygular arasındadır. Üç etik 

ihlalinde, ihlalciye yönelik olarak hissedilebilecek kızgınlık, hor görme ve iğrenme duygularının 

karşılığında, ihlalcinin de utanç ve suçluluk duyabileceği yönünde işaretler vardır (Sunar, Tosun ve 

Tokuş, 2015). Ayrıca utanç ve suçluluğun birbirlerinden ayrıldığı noktalar, bu duyguların psikobiyolojik 

yönleri, bu duygularla baş etme stratejileri gibi konular da oldukça yoğun bir şekilde incelenmektedir 

(örn., Tangney, Stuewig ve Mashek, 2005).  

Bu çalışma, ilişki modellerinin ahlaki yargılar üzerindeki etkisini ve dört ilişki modeli çerçevesinde 

gerçekleşen çeşitli ihlallere yönelik olarak hissedilen duyguları incelemeyi amaçlayan kapsamlı bir 

projenin parçasıdır. Bu proje iki aşamalı olarak gerçekleşmiştir. İlk çalışmada dört ilişki modelindeki 

ihlallerin ahlaki yanlışlık derecesi ve gözlemcinin ihlalci ve mağdura yönelik duyguları incelenirken, 

ikinci çalışmada ise gözlemciler yerine ihlalci ve mağdurların birbirlerine yönelik ahlaki duygularını 

incelemek amacıyla aynı hikayeler farklı bir yönergeyle farklı katılımcılara sunulmuştur. Şimdiki 

çalışmanın amacı, katılımcıların ahlaki yargılarıyla mağdura ve ihlalciye yönelik duygularının ilişki 

ihlalinin türüne göre değişip değişmediğini incelemektir. 

Yöntem 

Katılımcılar 

Katılımcılar 165 kadın, 24 erkek ve cinsiyeti belirtilmemiş 1 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır 

(Ort.yaş = 22.15, S = 3.29). İstanbul’daki beş farklı üniversitede okumakta olan katılımcılara, araştırmaya 

katılımları karşılığında ekstra puan verilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

İMK İhlal Senaryoları. Araştırmacılar tarafından, dört ilişki modelindeki çeşitli ihlalleri içeren 20 kısa 

senaryo hazırlanmıştır. Bu senaryolardaki ihlaller, gündelik hayatta bireylerin kişisel olarak 

karşılaşabileceği, başkalarından veya medyadan duyabilecekleri durumları içermektedir.  Bu durumlar, 

dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilecek türdendir; çok aşırı veya “garip” ihlaller değildir (Gray ve 

Keeney, 2015). Daha sonra yapılan analizlerin, diğer ilişki modellerine nazaran hiyerarşi ilişki modelinde 

daha fazla değişkenliğin olduğunu göstermesinin, hiyerarşi ilişki modelinde ihlalcinin pozisyonunun 

önemli olduğuna işaret ettiğinin düşünülmesiyle, bu ilişki modeli hiyerarşi-üst ve hiyerarşi-alt şeklinde 

ikiye ayrılmıştır.  
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İlişki Modelleri Kuramı’na aşina (Yüksek lisans veya doktora tezlerinde bu kuramı kullanmış olan) üç 

kişilik bir jüriden, rasgele olarak kendilerine sunulmuş olan senaryoları ilişki modellerinden uygun olan 

birine yerleştirmeleri istenmiştir. Değerlendirmeler arasındaki güvenirlik katsayısı .91 olarak 

hesaplanmıştır (her bir ihlal türüne dair örnek bir senaryo için Ek 1’e bakınız). 

Katılımcılardan her bir ihlalin yanlışlık derecesini, 1’den (ahlaken tamamen yanlış) 7’ye (ahlaken 

tamamen doğru) arasında değerlendirmeleri istenmiştir. 

Ahlaki ihlallere yönelik olarak hissedilebilecek duyguları elde edebilmek amacıyla bir pilot çalışma 

yapılmıştır. Katılımcılara İMK ihlal senaryoları verilmiş ve bu ihlaller sonucunda ne hissettikleri açık 

uçlu olarak sorulmuştur ve katılımcılardan bu duyguları derecelendirmeleri istenmiştir. Bu pilot çalışma 

sonucunda elde edilen listede beş ahlaki duygu (kızgınlık, hor görme, iğrenme, suçluluk ve utanç) ve 10 

başka duygu (hayal kırıklığı, kıskançlık, acıma, korku, hayranlık, mutluluk, kayıtsızlık, gurur, üzüntü ve 

şaşkınlık) bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, katılımcılardan eğer böyle bir olaya tanık olmuş olsalardı, ihlali yapan kişiye karşı ve 

bu ihlalin mağduruna karşı, 15 duyguyu ne kadar hissedebileceklerini derecelendirmeleri istenmiştir (0-

hiç hissetmem, 6-aşırı derecede hissederim). Elde edilen veriler doğrultusunda ihlalciye ve mağdura 

yönelik duygu derecelendirmelerinin ortalamaları alınmıştır. İhlalciye yönelik olarak en fazla hissedilen 

duygular;  kızgınlık, iğrenme, hor görme, hayal kırıklığı ve şaşkınlıktır. Mağdura yönelik olarak en fazla 

hissedilen duygular da acıma ve üzüntü olmuştur. Bulgular kısmında, bu yedi duyguya yönelik 

analizlerden bahsedilecektir. Bu duyguların bazıları literatürde de ahlaki duygular olarak oldukça yoğun 

bir şekilde çalışılmaktadır (Gill, Cerce ve Andreychik, 2014; Giner-Sorolla ve Espinosa, 2011; Gutierrez, 

Giner-Sorolla ve Vasiljevic, 2012; Rozin ve ark., 1999; Sunar, Tosun ve Tokuş, 2015; Tangney, Stuewig 

ve Mashek, 2005). 

İşlem 

Veriler, Survey Monkey yoluyla toplanmıştır. Katılımcılardan bilgilendirilmiş onam formunu 

onaylamaları istenmiştir. Katılımcılardan üniversite adı, yaş ve cinsiyet haricinde herhangi bir kişisel bilgi 

alınmamıştır.  

Senaryoların sunuluş sırası rasgele belirlenmiştir. Aynı zamanda sıralama etkisini kontrol etmek 

amacıyla,  duygular örneklemin yarısına alfabetik sırayla, diğer yarısına da tam tersi bir sırayla 

verilmiştir.. 
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Bulgular 

Yapılan analizler, duyguların örneklemin iki yarısına farklı sıralarla verilmiş olmasının bir sıra etkisi 

ortaya çıkarmadığını göstermiştir.   

Her bir ilişki modeli için ahlaki yanlışlık puanı ortalaması hesaplanmıştır, düşük puanlar daha fazla 

yanlışlığa işaret etmektedir.  Ahlaki yanlışlık için elde edilen ortalama puan 7 üzerinden 1.78’dir.  

İhlal edilmesi en yanlış bulunan ilişki modelleri sırasıyla Eşit ilişki (Ort. = 1.38, S = .51), Arz-talep 

ilişkisi (Ort. = 1.49, S = .58), Hiyerarşi-üst (Ort. = 1.56, S =.79), Müşterek paylaşım (Ort. = 1.78, S = .62) 

ve Hiyerarşi-alt (Ort. = 3.02, S = 1.01) ilişki modelleridir. Bu ortalamalar, Hiyerarşi-alt ilişki modeli 

haricinde ihlallerin genel olarak oldukça yanlış bulunduğunu göstermektedir (bkz. Şekil 1). 

 

Şekil 1. İlişki Modellerine Göre İhlalin Ahlaken Yanlışlığı 
Not. Düşük puanlar, ihlalin ahlaken daha yanlış bulunduğunun işaretidir. 

Gözlemci tarafından ihlalciye yönelik olarak en fazla hissedilen duygular kızgınlık, iğrenme, hor 

görme, hayal kırıklığı ve şaşkınlıktır.  

Kızgınlık, bütün ilişki modellerinde en yoğun hissedilen duygu iken, hiyerarşide üstte olanın ihlal 

ettiği ilişki modelinde ve müşterek paylaşım ilişki modelinde iğrenme puanları da oldukça yüksektir.    

Gözlemci tarafından mağdura yönelik olarak en fazla hissedilen duygular ise üzüntü ve acımadır. 

Üzüntü ve acıma en fazla müşterek paylaşım ilişki modelinde karşımıza çıkmaktadır (bkz. Tablo 1). 
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Tablo 1. Katılımcıların İhlalciye ve Mağdura Yönelik Duygularının Her Bir İlişki Modelindeki Ortalama 
ve Standart Sapmaları  

  Müşterek 
İlişki Hiyerarşi-üst Hiyerarşi-alt Eşit 

İlişki 
Arz-Talep 
İlişkisi 

  Ort. (S) Ort. (S) Ort. (S) Ort. (S) Ort. (S) 

İhlalciye  Kızgınlık 4.95 (1.349) 4.92 (1.45) 3.19 (1.65) 5.10 (1.33) 4.81 (1.38) 

Yönelik İğrenme 4.25 (1.51) 4.30 (1.66) 1.80 (1.17) 3.85 (1.48) 4.01 (1.57) 

Duygular Hor görme 3.28 (1.51) 3.05 (1.71) 1.97 (1.24) 2.96 (1.61) 3.02 (1.62) 

 Hayal kırıklığı 4.16 (1.53) 3.32 (1.77) 3.57 (1.68) 3.75 (1.59) 3.57 (1.66) 

 Şaşkınlık 3.86 (1.50) 3.31 (1.63) 2.30 (1.48) 3.63 (1.58) 3.35 (1.66) 

Mağdura Yönelik  Üzüntü 4.82 (1.39) 1.77 (1.20) 3.17 (1.47) 3.58 (1.34) 3.80 (1.23) 

Duygular Acıma 4.18 (1.62) 3.72 (1.50) 2.28 (1.15) 3.18 (1.42) 3.34 (1.35) 

 

 

Şekil 2. İlişki Modeline Göre Ihlalciye Yönelik Olarak Hissedilen Duygular 

Katılımcıların ilişki modellerine göre yanlışlık değerlendirmeleri ile ihlalci ve mağdura yönelik 

duyguları arasındaki ilişkiler Pearson Çarpım Momentleri Korelasyon Katsayısı vasıtasıyla 

hesaplanmıştır (bkz. Tablo 2). 

Duyguların ahlaki yargıyı ne kadar yordadığını görmek amacıyla, her bir ilişki modelindeki yanlışlık 

puanı yordanan değişken ve bu puanla anlamlı korelasyon gösteren duygular da yordayıcı değişkenler 

olarak analize sokulduğu regresyon analizleri yapılmıştır.  
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Şekil 3. İlişki Modeline Göre Mağdura Yönelik Olarak Hissedilen Duygular 

Müşterek ilişki modelinde bütün duygular regresyona sokulmuş ve modelin anlamlı olduğu (R2 = .27, 

p < .0001) ve bu modele katkısı bulunan duygunun kızgınlık (B = -.24, SH = .05, β = -.50) olduğu 

görülmüştür. Hiyerarşi-üst ilişki modelinde (R2 = .16, p < .0001) ve Arz-talep ilişki modelinde (R2 = .21, 

p < .0001) de modele katkıda bulunan duygunun kızgınlık olduğu görülmüştür (sırasıyla, B = -.18, SH = 

.05, β = -.33;  B = -.19, SH = .04, β =-.46). 

Tablo 2. Katılımcıların Her Bir İlişki Modelindeki Yanlışlık Değerlendirmeleri ile İhlalciye ve Mağdura 
Yönelik Duyguları Arasındaki İlişkiler 

İlişki Modellerine 
Göre Yanlışlık 

İhlalciye Yönelik 
Duygular 

Mağdura Yönelik 
Duygular 

Kızgınlık İğrenme Hor görme Hayalkırıklığı Şaşkınlık Üzüntü Acıma 

Müşterek İlişki -.51** -.38** -.26** -.23** -.15* -.32** -.22** 

Hiyerarşi-üst -.39** -.31** -.19** -.07 -.09 .14 -.13 

Hiyerarşi-alt -.45** -.43** -.37** -.35** -.27** -.10 -.18* 

Eşit ilişki -.31** -.17* -.01 -.16* -.11 -.30** -.06 

Arz-talep ilişkisi -.46** -.27** -.21** -.20** -.13 -.29** -.18* 

Hiyerarşi-alt ilişki modelinde ahlaki yargıyı, ihlalciye yönelik iğrenme ve kızgınlık duyguları (R2 = 

.25, p < .0001; iğrenme için B =  -.17, SH = .08, β = -.19; kızgınlık için B = -.17, SH = .06, β = -.28) 

yordamıştır. Eşit ilişki düzeninde ise ahlaki yargıyı yordayan duygular, mağdura yönelik üzüntü ve 
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ihlalciye yönelik kızgınlık duygularıdır (R2 = .12, p < .0001; üzüntü için B = -.07, SH = .03, β = -.18; 

kızgınlık için B = -.08, SH = .04, β = -.21). 

Tartışma 

İhlal edilmesi en yanlış bulunan ilişki modelleri sırasıyla Eşit ilişki, Arz-talep ilişkisi, Hiyerarşi-üst, 

Müşterek paylaşım ve Hiyerarşi-alt ilişki modelleridir. Hiyerarşi-alt ilişki modeli haricinde, ihlaller genel 

olarak oldukça yanlış bulunmuştur.  

En Yanlış Bulunan Ilişki Modelleri 

Yukarıda da belirtildiği gibi ihlallerin en yanlış bulunduğu ilişki modelleri Eşit ilişki ve Arz-talep 

ilişkisidir. Diğer ilişki modellerine nazaran bu iki ilişki modelinde “adalet” daha temel bir yer 

tutmaktadır.  Sosyal Alan Kuramı çerçevesinde yürütülen araştırma bulgularına göre (Smetana, 2006; 

Turiel, 1983), ahlak ile sosyal uzlaşım arasında yapılan tercihlerde, ahlak ihlallerinin daha ciddi 

görüldüğü bulgulanmıştır. Bu sonuçlar bizim çalışmamızda da ihlal edilmesi en yanlış bulunan ilişki 

modellerinin eşit ilişki ve arz talep ilişkisi modeli olması bulgusuyla tutarlıdır.  Ayrıca Ahlaki Temeller 

Kuramı çerçevesinde de “zarar”, ahlaki yargılarda herkes için en temel meselelerden biridir (Graham, 

Haidt ve Nosek, 2009). Öte yandan zararın ahlaki yanlışlığının, onun ne derece adil olup olmadığıyla 

ilişkili olduğu iddia edilmektedir (Berniūnas, Dranseika ve Sousa, 2016). Bu noktada, ahlaki meselelerin 

toplumdan topluma değişebileceğini öne süren Haidt, Koller ve Dias’ın (1993) önerilerini dikkate alarak 

bu çalışmanın örneklemine ilişkin bazı tespitler yapmak gerekebilir. Batılı toplumların daha çok zarar 

temelli ve otonom ahlaki etikleri benimsediğini öne süren Haidt ve diğerlerinden yola çıkarak, üniversite 

öğrencilerinin ve yüksek/orta sosyo ekonomik düzeye sahip katılımcıların da benzer ahlaki etikleri, 

benimseyebileceğinin altını çizmek gerekir. Katılımcılarımızın sadece üniversite öğrencilerinden 

oluşması, belirli türde bir ahlaki doğruluk tercihinin ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Bu sebeple bu 

tarz çalışmalarda örneklem çeşitliğinin sağlanması ileriye yönelik yapılması gerekenlerden biri olarak bu 

çalışmanın bir önerisidir.   

İhlalciye Yönelik Kızgınlık Duyguları 

Gözlemci tarafından ihlalciye yönelik olarak en fazla hissedilen duygular sırasıyla kızgınlık, iğrenme, 

hor görme, hayal kırıklığı ve şaşkınlıktır. Kızgınlık, beklenebileceği gibi en fazla eşit ilişki modelinde 

ortaya çıkmışken diğer bütün ilişki modellerinde de en yoğun duygu olmuştur.  Kızgınlık en temel ahlaki 

duygulardan biridir (Prinz ve Nichols, 2010). İnsanlar kuralları ihlal ettiklerinde kızgınlık hissederiz. 

Kızgınlık hissedilen durumlara dair kişisel beyanlara bakılan bir çalışmada, yaşanılan durum meşru 

bulunmuyorsa, yanlışsa, adaletsiz olduğu ve olması gerekenin tersine olduğu düşünülüyorsa öfke 
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hissedildiği bulgulanmıştır (Shaver ve ark., 1987, akt. Prinz ve Nichols, 2010). Kızgınlık hissedilen bu 

durumlar, esasen sadece eşit ilişki modeline has durumlar değildir, diğer ilişki modellerinde de karşımıza 

çıkabilecek ihlal türleridir. Eşit ilişki düzeninde ahlaki yargıyı yordayan duygular, ihlalciye yönelik 

kızgınlık ve mağdura yönelik üzüntü olmuştur, ancak regresyon analizi sonuçlarına göre Müşterek ilişki, 

Hiyerarşi-üst ilişki modelinde ve Arz-talep ilişki modelinde de ahlaki yargıyı yordayan temel duygunun 

kızgınlık olduğu bulgulanmıştır. 

Hiyaraşide Üstte ve Altta Olan İhlalciye Yönelik Duygular 

Hiyerarşide üstte olanın ihlal ettiği ilişki modelinde ve müşterek paylaşım ilişki modelinde ihlalciye 

yönelik iğrenme puanları da oldukça yüksektir. Literatürde kızgınlık ve iğrenme duygularının oldukça 

yüksek korelasyon gösterdiği bulunmuştur (Gutierrez, Giner-Sorolla ve Vasiljevic, 2012). Müşterek 

paylaşım ve eşit ilişki modellerinde görülen kızgınlık duygusunun da esasen ihlallerin ortaya çıkartmış 

olduğu iğrenme duygusunu yansıttığı söylenebilir.  

Hiyerarşide üstte olandan beklenenler arasında, hiyerarşinin altındakileri korumak, otorite konumunu 

yozlaştırmadan görevlerini yerine getirmek sayılabilir (Fiske, 1992). Bu çalışmada konumunun 

gereklerini yerine getirmeyen otoriteye, yani hiyerarşide üstte olana yönelik olarak en fazla hissedilen 

duygu kızgınlık olmuştur. Diğer taraftan hiyerarşi-alt ilişki modelinden de ahlaki yargıyı, ihlalciye 

yönelik kızgınlık ve iğrenme duyguları yordamıştır. Hiyerarşide altta olanın ihlaline yönelik en fazla 

hissedilen duygu ise hayal kırıklığı olmuştur. Görevini yerine getirmeyen otoriteye yönelik hissedilen 

duygu ise kızgınlıktır.  Bu bulgulardan yola çıkarak hiyerarşide altta olandan ziyade hiyerarşide üstte 

olana otonomi atfedildiği, bunun da ihlal durumunda otoriteye yönelik kızgınlık duygularını ortaya 

çıkardığı söylenebilir.   

İster hiyerarşinin üstünde isterse hiyerarşinin altında yer alsın, ihlalciye yönelik olarak hissedilmesi 

beklenen duygulardan biri de hor görmedir (Sunar, 2009). Ancak hor görme her iki durumda da ihlalciye 

yönelik olarak en az hissedilen duygulardan olmuştur.  

Mağdura Yönelik Olarak Hissedilen Duygular 

Gözlemci tarafından mağdura yönelik olarak en fazla hissedilen duygular ise üzüntü ve acımadır. Bu 

duygular, en fazla müşterek paylaşım ilişki modelinde karşımıza çıkmaktadır.  Müşterek paylaşım (Fiske, 

1992), ortak bir kader duygusunu, empatiyi ve dayanışmayı vurgulamaktadır. Dolayısıyla bu ilişki 

modelindeki mağdurun düştüğü durumun algılanıp ona yönelik üzüntü ve acıma hissedilmesi beklenebilir 

bir durumdur. 
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Sonuç ve Öneriler 

Bu sonuçlar her ilişki modelinde ahlaki yargıyı şekillendiren en önemli duygunun ihlalciye yönelik 

olarak hissedilen kızgınlık olduğunu ve kızgınlığın yanı sıra hissedilen diğer duyguların ilişki modeline 

göre değiştiğini göstermektedir. Ahlak, sosyal ilişkileri düzenleyen bir sistem olmakla birlikte (Fiske, 

1992), ahlakın içeriğinin yani farklı ilişki modellerindeki ihlallerin duyguların yönünü de etkileyebileceği 

anlaşılmaktadır.  

İlişki modelleri ile ahlaki duygular arasındaki ilişkilerin incelendiği araştırmaların, sadece öğrenci 

örneklemiyle değil farklı örneklemlerle tekrar edilmesi ve özellikle de otorite düzenindeki ihlallerle hor 

görme duygusu arasındaki ilişkinin daha farklı yaklaşım ve yöntemlerle ele alınması yerinde olacaktır. 
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EK 1. İMK İhlal Senaryolarınden Örnekler 

Müşterek Paylaşım:  

Cemal ile Gönül nişanlı bir çifttir. Ancak bir gün Gönül bir trafik kazası sonucu tek kolunu kaybeder.  

Bunu öğrenen Cemal nişanı atar. 

Hiyerarşi-üst: 

Polis memuru, hızlı giden arabayı durdurup ceza yazmaya başlar. Sürücü, “Sen benim kim olduğumu 

biliyor musun? Ben bakanın oğluyum, ceza yazamazsın” der. 

Hiyerarşi-alt:  

Savaşta hücum emri verilmiştir. Ancak Engin korkusundan saklanır. Sonra komutanı onu saklandığı 

yerde bulur. 

Eşit İlişki: 

Beraber taksi çalıştıran Kamil ve Tekin kazançlarını eşit bölüşürler. Sonradan Kamil’in kazandığı parayı 

eksik söylediği ortaya çıkar. 

Arz-talep ilişkisi: 

İş ilanına başvuran Gökçe sınavı geçer ve mülakata girmeye hak kazanır, ama sonra yöneticinin sınava 

bile girmeyen bir kişiyi işe aldığını öğrenir. 
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Öz 

Bir kişinin diğer kişilerin kendisine yönelik algılarını etkilemeyi amaçlayan davranışları izlenim yönetimi olarak 
adlandırılmaktadır. İzlenim yönetimi davranışı genel olarak düşük izlenim ayarlama ve yüksek izlenim ayarlama 
olarak ikiye ayrılır. Bu çalışmada katılımcılara yüksek izlenim ve düşük izlenim ayarlama davranışları bir iş 
görüşmesi kaydı kurgulanarak izletilmiştir ve kayıttaki kişinin görüşme sonucunda işe alınıp alınmadığı söylenmiştir. 
İzlenim ayarlama davranışlarının bir karar verme durumunda (iş başvurusu sonucu işe alınıp alınmama) karşısındaki 
kişiyi etkilemesinin izleyiciler tarafından ne kadar adil algılandığı araştırılmıştır. Araştırmanın hipotezi, yüksek 
izlenim ayarlama koşulunda kişinin davranışı sonucunda olumlu sonuçla (işe alınma) karşılaşması adil 
algılanmayacak; düşük izlenim ayarlama koşulunda olumlu sonuçla (işe alınma) karşılaşması adil algılanacaktır. 
Araştırmanın bağımsız değişkeni izlenim ayarlama düzeyi ve işe alınma koşullarıdır, bağımlı değişkeni ise adalet 
algısıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, katılımcılardan bulundukları deney koşulunu ne kadar adil 
algıladıklarını 1’den 10’a kadar bir değerle ifade etmeleri istenmiştir. Verilerin analizi 2 (izlenim ayarlama: düşük, 
yüksek) x 2 (verilen karar: işe alındı, işe alınmadı) faktörlü ANOVA ile yapılmıştır. Sonuçlara göre, izlenim 
ayarlama düzeyi ve işe alınma koşulunun adil algılama derecesi üzerindeki ortak etkisi istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Yüksek izlenim ayarlama düzeyi ve işe alınmayan koşulda alınan puanlar, yüksek izlenim düzeyi ve işe 
alınma koşulunda alınan puanlardan daha yüksektir. Alan yazında kişilerin izlenim ayarlama davranışı ile kazanımlar 
ve ödüller elde ettikleri bildirilmektedir. Bu davranışların örgütsel adalet algısı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu 
gösteren çalışmalar vardır. 
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Aktörün Sahip Olduğu İzlenim Ayarlama Düzeyinin 
Verilen Kararı Etkilemesinin İzleyicilerin Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi 

İzlenim oluşturma, bir kişiyle kurulan iletişim boyunca kişinin algılanan özelliklerinin 

değerlendirilerek onun hakkında bir fikir oluşturma sürecidir. İnsanlar karşısındaki kişinin en çarpıcı 

özellikleri ile onu başkalarından ayıran, farklı tutan özelliklerini kullanarak izlenim oluştururlar ve bu 

izlenimler bir insan hakkında değerlendirme sağlar (Cemalcılar ve Kağıtçıbaşı, 2015).  

Sosyal bir varlık olan insan diğer insanlarla karşılıklı etkileşimlerde bulunmakta ve bu etkileşimler 

sonucunda karşısındaki kişi hakkında izlenimler edinmektedir ve karşısındakinde kendisi hakkında 

izlenimler oluşturmaktadır (Doğan ve Kılıç, 2009). Bu izlenimler bireyin diğer kişilerle ilişkilerini, 

kendine ve diğerlerine yönelik algılarını, yapılan değerlendirmeleri ve alınan kararları etkileyeceğinden 

dolayı birey, karşısındaki insanlar kendisi hakkında izlenim edinirken bu izlenimleri yönlendirme 

girişiminde bulunabilir (Hisli Şahin, Tatar ve Basım, 2006). Bir kişinin diğer kişilerin kendisine yönelik 

algılarını etkilemeyi amaçlayan bu tip davranışlarını Goffman izlenim yönetimi olarak adlandırmıştır 

(akt., Doğan ve Kılıç, 2009).  

Kişiler genelde izlenim yönetimini çevrelerindeki önemli insanlardan daha fazla sosyal ödül almak ve 

daha az sosyal ceza almak için yaparlar (Çetin ve Basım, 2010). Kişinin kendini ifade edeceği 

davranışları düzenlemesi ve kontrol edebilme becerisi gerek toplumsal gerekse kişilerarası iletişimde 

oldukça önemlidir. Bu noktada izlenim ayarlamacılığı kavramından söz etmek gerekir. Bu kavram 

bireylerin farklı durumlarda farklı benlikler sergileyeceğini ifade eden benlik kuramları arasında yer alır 

(Bacanlı, 1990).  

Benlik ayarlamacılığı kuramına (akt., Oğuzhan ve Sığrı, 2014) göre bireylerin sosyal ipuçlarının 

farkında oluş dereceleri duruma uygun davranışı ve benlik sunumu davranışlarını kontrol yeteneklerini 

etkiler. İzlenim ayarlamacılık düzeyi yüksek olanlar benlik davranışlarını kontrol etmede daha 

bilinçlidirler ve ipuçlarına daha duyarlıdır. İzlenim ayarlamacılık düzeyi düşük olan kişilerin durumlara 

gösterdiği tepkiler daha içsel yönelimlidir ve kendilerine karşı dürüst olmayı önemserler (Yiğitoğlu, 

2009). Bireylerin yüksek veya düşük izlenim ayarlamacı yönelimde olmalarında içinde bulundukları 

kültür, yetiştikleri sosyal çevre, yaşları, genetik gibi faktörler etkili olmaktadır (Aktaş, 1997).  

Yüksek düzeyde izlenim ayarlamacı kişiler başkaları üzerinde bıraktıkları izlenimlerle çok ilgilidirler 

ve sosyal hayatlarında etkileşimde bulundukları kişilerin isteklerine uygun olarak davranma 

eğilimindedirler (Bacanlı, 1990). Düşük düzeyde izlenim ayarlamacılar ise çevrelerindeki ipuçlarına bu 

denli hassas olmayıp bu şekilde bir izlenim ayarlama becerisine sahip değillerdir (Aktaş, 1997). 
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Adalet, sadece maddi olarak değil özgürlük, sahip olunan haklar gibi tüm konularda ödül ve cezayı 

dağıtırken herkese hak ettiğinin verilmesiyle alakalı bir kavramdır (Ashford, N.,çev., 2015). Bu kavramın 

en çok iki anlamda kullanıldığı görülmektedir: birincisi; adil olma veya adil davranma toplumsal, 

ekonomik bir durumun değil de bireylerin sahip olduğu bir özellik olarak görülmüştür. İkinci olarak da 

kuralları uygularken tarafsızlık ilkesini ve tekdüzeliği ifade eder.  (Erdoğan, 1998). Adaletle anlatılmak 

istenen haksızlığı düzeltme ile görevlendirilmiş olmaksa, bu bağlamda adalet daha çok bireyin 

davranışlarıyla alakalıdır (Erdoğan, 1998).  

Adalet içinde hak edişi barındır ve hak ediş, insanların neyi hak ediyorlarsa onu almalarını ifade eder. 

Hak ediş çabaya, performansa bağlıdır bazen de kişinin doğal yeteneklerine, yaşama ilk başladığı yere, 

eline geçen fırsatlara ve edindiği deneyimler gibi çabalarından bağımsız özelliklerine bağlıdır ve insanlar 

hak edişi gerekçelendirirken karakter, çaba ve başarı kavramları üzerine durmaktadır (Schmidtz, D., çev., 

2010).  

Adalet kavramının içeriğini belirlemek zordur ve bundan ötürü genel bir adalet tanımı yapmak güçtür 

(Yılmaz, 2012). Yapılan tanımlamaların ortak noktasına bakıldığında adaletin, kişilerin diğerleriyle 

ilişkilerinde var olduğu görülmektedir (Yılmaz, 2012). Adalet her zaman insanların hayatında var 

olmuştur ve kişiler farkında olmasalar bile adaletle ilgilenmektedirler (Kılınç ve Torun, 2011). Adil 

dünya inancı, kişilerin adil ve hakça bir dünyada yaşadıklarını düşünmesidir ve bu inancı savunmak için 

kişiler, diğerleri hakkındaki algılarını çarpıtırlar (Kılınç ve Torun, 2011). Bu kuram, dünyanın adil bir yer 

olduğu ve kişilerin başlarına gelenleri hak ettiklerine yönelik inancı ifade etmektedir (akt., Çetinalp 

Şahin, 2014). Başlarına gelenin layık olduğunu düşünen kişiler bu düşünceleri doğrultusunda dünyanın 

adaletli bir yer olduğunu düşünecek ve çevrelerini düzenli, durağan algılayacaklardır (Coşgun, 2010).  

Araştırma, literatürdeki bu bilgiler doğrultusunda aktörün sahip olduğu düşük ya da yüksek izlenim 

ayarlamacı kişilik özelliğinin, verilen bir kararda gözlemcilerin adalet algısında bir değişime yol 

açacağını beklemektedir. Araştırmanın hipotezi şöyledir: aktör yüksek izlenim ayarlamacı koşulundayken 

ve karar sonucu işe alındığında, gözlemci kişi verilen kararı adil algılamayacaktır.   

Yöntem 

Araştırmada 2 (izlenim ayarlama: düşük, yüksek) x 2 (verilen karar: işe alındı, işe alınmadı) faktörlü 

deney deseni kullanılmıştır. 2x2 faktörlü deney deseninin her bir koşuluna 10 denek seçkisiz olarak 

atanmıştır. 
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Katılımcılar 

Bu çalışmada; Ankara’daki bir devlet üniversitesinde çeşitli bölümlerde okumakta olan 15’i erkek, 

25’i kadın olmak üzere toplamda 40 gönüllü öğrenci deney koşullarına seçkisiz olarak atanmıştır. 

Demografik Bilgi Formu’ndan alınan verilere göre; katılımcıların yaşlarının 18-24 arasında, yaş 

ortalamalarının 21.02 ve yaşlarının standart sapmasının 1.4 olduğu bulunmuştur. Demografik Bilgi 

Formu’ndan alınan bilgilere göre katılımcıların 14’ünün mülakat deneyimi olmuştur ve 26’sı mülakat 

deneyimi yaşamamıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Aydınlatılmış Onam Formu. Deneye başlamadan önce, gelen katılımcılara deneyin içeriği hakkındaki 

bilgi vermek ve deneye gönüllü katılımlarının esas olduğunu belirtmek için araştırmacı tarafından 

hazırlanmıştır.  

Demografik Bilgi Formu. Araştırmacının hazırladığı Demografik Bilgi Formu katılımcılara 

Aydınlatılmış Onam Formu’ ndan sonra verilmiştir. Katılımcıların cinsiyet, yaş, bölüm dağılımı bilgileri 

ve mülakat deneyimlerinin olup olmadığı bilgisi buradan elde edilmiştir. 

Kamera Kaydı Görüntüsü. Araştırmacı, çalışma konusu olan İzlenim Ayarlama ile ilgili hipotezini test 

etmek için amatör oyuncuları kullanarak içeriğini kendisinin yapılandırdığı görüntüleri yine kendisi kayıt 

altına almıştır. İki farklı görüntü kaydı mevcuttur. Her iki kayıtta da iki erkek aktör oynamaktadır. 

Kayıtlarda kişiler, kişilerin rolleri, kıyafetleri, ortamın özelikleri sabittir ve kayıt süreleri birbirine eşittir. 

Birinci kayıttaki hikaye, bir iş mülakatı anını göstermektedir. Aktörlerden biri mülakata gelen, diğeri de 

mülakatı gerçekleştiren kişidir. Başvuruda bulunan kişi yüksek düzeyde izlenim ayarlamacıdır. Yüksek 

izlenim ayarlamacı kişilerin sahip olduğu özellikleri sergiler. İkinci kayıtta da hikaye aynıdır. Bu sefer 

değişen tek şey mülakata gelen kişinin düşük izlenim ayarlamacı özelliklere sahip olmasıdır ve bu 

özellikler doğrultusunda hareket etmesidir. Her iki görüntü kaydında da mülakatı gerçekleştiren kişinin 

tavrı, sergilediği davranış aynıdır. Farkı oluşturan mülakata gelen kişinin davranışlarıdır. Mülakat 

esnasında her iki kayıtta da aynı sorular sorulmuştur. Aktör, yüksek izlenim ayarlamacı rolündeyken daha 

atılgandır, ortamdaki ipuçlarına daha duyarlıdır. Sorulan sorulara göre kendi olumlu özelliklerine vurgu 

yaparak, niteliklerini överek ve olumsuz özelliklerini gizleyerek cevap vermektedir. Şiiri sevmemesine 

karşın görüşmeye geldiği odanın duvarında asılı duran şiiri gördüğü için “Hobileriniz nelerdir?” sorusuna 

“Şiiri severim” diye cevap verir. Düşük izlenim ayarlamacı rolündeyken olanı söylemekte, belli bir çaba 

içine girmeksizin soruları yanıtlamaktadır. Sorular karşısında kendini beğendirmek için kitap okumayı 

sevmediği halde seviyormuş gibi göstermez. Olanı olduğu gibi anlatır. Her iki kayıtta da aktörün verdiği 
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yanıtlar bazı sorularda aynıdır. Hangi okulda hangi bölümü ne dereceyle bitirdiği sorularına verdiği 

yanıtlar iki kayıtta da aynı olacaktır.  

Mülakata Gelen Kişinin Biyografisi. Araştırmacı tarafından kurgusu yapılan hikayede iş başvurusunda 

bulunan kişinin sahip olduğu özelliklerden, hakkındaki özel bilgilerden, severek ve sevmeyerek yaptığı 

işlerden kısaca bahsedilmiştir. Amaç, katılımcının; görüşmeye gelen kişinin özellikleri hakkında genel 

bilgi sahibi olmasını ve görüşmeye gelen kişinin mülakatı yapan kişiye verdiği yanıtları analiz 

edebilmesini sağlamaktır. Katılımcıya deneyle ilgili yönerge verildikten sonra ilgili kişinin biyografisi 

okunmuş, ardından biyografi katılımcıya verilmiş ve deney sonuna kadar katılımcıda kalmıştır. 

Deney Sonrası Görüşme Formu. Sorularını araştırmacının hazırladığı deney sonrası görüşme formu, 

katılımcıların izlediklerini ne kadar adil algılayıp algılamadıklarıyla ilgilidir. İlk soru, katılımcının 

izlediği kişiyi nasıl bulduğuyla ilgilidir ve “ Sizce izlediğiniz kişi nasıl biriydi?” sorusu sorularak 

araştırmacının üzerinde değişimleme yaptığı durumun katılımcı tarafından algılanıp algılanmamasına 

ilişkindir. İkinci soruda, verilen kararın ne kadar hakça olduğu sorulmuş ve 1’den 10’ a kadar bir değerle 

bunu ifade etmeleri istenmiştir. Üçüncü soruda da neden bu şekilde değerlendirdikleri sorulmuştur. 

Dördüncü soruda müracaatta bulunan kişinin işe alınıp alınmamasının katılımcı açısından sebepleri 

sorulmuştur. Bu soruda araştırmacının kontrolü dahilinde değişimlenen değişkenlerin mi etkili olduğu 

yoksa araştırmacının kontrolü dışındaki bir değişkenin mi bu cevaba sebep olduğu araştırılmıştır. Beşinci 

soruda katılımcının, mülakatı gerçekleştiren konumunda olursa kişiyi işe alıp almayacağı ve verdiği 

kararın nedenleri sorulmuştur. Katılımcının eklemek istediği başka bir şey varsa söylemesi istenerek 

görüşme sonlandırılmıştır. 

İşlem 

Araştırma Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda 

gerçekleştirilmiştir. Deneysel uygulamalar için sosyal psikoloji laboratuvarındaki masaüstü 

bilgisayarların bulunduğu odalar ayarlanmıştır. Katılımcılar bireysel olarak deneye alınmışlardır. 

Katılımcı laboratuvara alındıktan sonra kendisine deney hakkında kısa bilgi verilmiş ve ardından sırasıyla 

aydınlatılmış onam formu, demografik bilgi formu verilerek çalışmaya katılmayı kabul ediyorsa bunları 

doldurması istenmiştir.  

Katılımcı odaya alındıktan sonra kendisine yönerge verilmiştir. “Ekranda yaklaşık dört dakikalık bir 

kamera kaydı izleyeceksiniz. Dikkatle izlemenizi ve sonrasında size yönelteceğim sorulara samimiyetle 

cevap vermenizi isteyeceğim. Görüntüler bir iş mülakatından alınmıştır. Mülakata gelen kişi işe alınması 

için gerekli koşulları sağlamaktadır. Mülakat sonucuna göre işe alınıp alınmayacağına karar verilecektir.” 

Katılımcı odada sadece kendisi varken kaydı izlemiştir. Bulunulan koşula göre yüksek izlenim veya 
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düşük izlenim ayarlamacı bir kişi ve aynı kişinin yine koşul olarak mülakat sonunda işe alındığı ya da 

alınmadığı görüntüler izletilmiştir. Koşullar: yüksek izlenim ayarlamacı bir kişi ve mülakat sonunda işe 

alınıyor, yüksek izlenim ayarlamacı bir kişi ve mülakat sonunda işe alınmıyor, düşük izlenim ayarlamacı 

bir kişi ve mülakat sonunda işe alınıyor, düşük izlenim ayarlamacı bir kişi ve mülakat sonunda işe 

alınmıyor. Katılımcı araştırmacıya görüntünün bittiğini haber verdikten sonra araştırmacı odaya girmiştir 

ve deney sonrası görüşme formundaki soruları katılımcıya sözel olarak sorup yanıtları kendisi kalemle 

yazmıştır. Görüşme formu doldurulduktan sonra araştırmacı, katılımcıya deneyin gerçek amacını 

açıklamış ve araştırmanın gerçek amacı hakkında bilgilerin yer aldığı, katılımcının da bu duruma rızasını 

ve onayını içeren Aydınlatılmış Onam Formu’ nu vermiştir. Katılımcı durumu onaylıyorsa onam formunu 

imzalaması istenmiş ve onam formunun bir kopyası kendisine verilerek katılımcı uğurlanmıştır. 

Bulgular 

İlk olarak izlenim ayarlama düzeyi ve işe alınma durumunun, adil algılama üzerinde etkili olup 

olmadığını test etmek için 2 faktörlü (2x2) ANOVA kullanılmıştır. Her grubun ortalama ve standart 

sapmaları Çizelge 1’de görüldüğü gibidir. 

Çizelge 1. Grupların Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

İzlenim Ayarlama Düzeyi İşe Alınma Durumu  Ort. S 

Yüksek  
Alındı  4.5 2.01 

Alınmadı 6.6 1.95 

Düşük 
Alındı 6.9 1.52 

Alınmadı 4.3 2.41 

Çizelge 2’deki ANOVA sonucuna göre, izlenim ayarlama düzeyinin temel etkisi anlamlı değildir, 

F1,36 = .01, p > .05; işe alınma durumunun temel etkisi anlamlı değildir, F1,36 = .16, p > .05 ve bu iki 

değişken arasındaki etkileşim anlamlıdır, F1,36 = 13.82, p < .05, η2 = .28. Buna göre, izlenim ayarlama 

düzeyi ve işe alınma koşulunun adil algılama derecesi üzerindeki ortak etkisi anlamlıdır. 
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Çizelge 2. İki Yönlü ANOVA Tablosu 

 S sd MS F p 

İzlenim Ayarlama .02 1 .02 .006 .94 

İşe Alınma  .62 1 .62 .16 .7 

İzlenim Ayarlama*İşe Alınma  55.22 1 55.22 13.82 .001 

Hata  143.9 36 3.99   

Toplam 1443 40    

İkinci olarak iki bağımsız değişken arasındaki etkileşim anlamlı olduğundan basit temel etkiler için 

ortalamalar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu analizlerin sonuçlarına göre, işe alınma koşulu ile 

izlenim ayarlama düzeyi için yapılan karşılaştırma ve işe alınmama koşulu ile izlenim ayarlama düzeyi 

arasındaki fark anlamlıdır. Yüksek izlenim düzeyi ve işe alınmayan koşulda alınan puanlar, yüksek 

izlenim ve işe alınma koşulundan daha yüksektir. Düşük izlenim düzeyi ve işe alınma koşulunda alınan 

puanlar, düşük izlenim düzeyi ve işe alınmama koşulundan daha yüksektir. Şekil 1’de puanların dağılımı 

gösterilemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Şekil 1. Adil Algılamanın İşe Alınma ve Izlenim Değişkenlerine Göre Dağılımları 
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Tartışma 

Kişiler arası ilişkilerin önemli bir belirleyicisi olan izlenim ayarlama yönetimi, kişilerin arzu ettikleri 

kimlikleri kazanmalarına yardımcı olmaktadır (Gümrükçü Özdemir, 2006). Bu davranışların sosyal 

yaşamda diğerlerini etkilemek için sergilendiği, bilinen bir gerçektir (Akgün, 2009). Kişinin, diğerlerinin 

kendisine yönelik fikirlerini yönlendirirken kendisini ideal tarzda sunması olarak da ifade edilebilen 

izlenim ayarlama yönetiminde kişi kendisiyle ilgili idealinde olmayan davranışlarını, dürtülerini 

saklamaktadır (Demir, 2002). Kişinin bu şekildeki davranışlarında başarılı olması, etkileşimde bulunduğu 

diğer kişilerin bulundukları durum tanımına uygunluk düzeyinden ve bu düzey arttıkça da kişilerin 

oluşturdukları izlenime uygun tepkiler alma olasılıklarından etkilenir (Demir, 2002). Kişi muhatabı 

olduğunu memnun etmek güdüsü ile sergilemekte olduğu izlenim ayarlama davranışında herhangi bir 

kazanç elde edebilir, bu şekilde muhatabı olduğu kişinin kendisi hakkında olumlu düşünmesini sağlayıp 

ödülleri, kazançları kontrol edebilir (akt., Gümrükçü Özdemir, 2006). Bireylerin kariyer geliştirmelerinde, 

istedikleri konuma gelebilmelerinde kişisel tarzlarının farkında olarak yarattıkları etkinin yeterli olması 

önemlidir. Görünüş, konuşma şekli, tavırlar kişinin neler yapabileceğinin dış göstergeleridir (Doğan ve 

Kılıç, 2009). Alanyazın incelendiğinde, izlenim oluşturma amaçlı davranışların genel anlamda olumlu 

görüldüğü ve doğal karşılandığı ancak; aşırı kullanıldığı durumda güvenilirliği ve inandırıcılığı 

azaltabildiği görülmüştür (Demiral, 2013).  

 Adalet, kişiler arası ve kişilerin kurumlarla ilişkisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Kişiler 

adaletiz durumlarda yalnızca haksızlığa uğradıklarını düşünmezler aynı zamanda birbirlerine ve 

kurumlara karşı olan güvenleri de sarsılır (Yılmaz, 2012). Adalet bir eylem ve diğerleriyle etkileşim 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Bunun için adalet kişilerin kişilerle olan ilişkilerinde, kurumların kişilerle 

olan ilişkilerinde ve kurumların diğer kurumlarla ilişkilerinde aranmaktadır (Yılmaz, 2012). Alanyazında 

örgütsel adalet ve izlenim ayarlama yönetimi ile ilgili çalışmalara rastlanmaktadır. İzlenim ayarlama 

davranışının örgütsel davranışı gizli olarak etkilediği söylenmektedir. Performans değerleme sürecinde bu 

taktiklerin olumlu sonuçlar ortaya çıkarması örgüt içinde yaşanan bir adaletsizlik algısı olduğunu 

göstermektedir (Demiral, 2013). 

İzlenim ayarlama pek çok faktörden etkilenmektedir. Kişisel özelliklerin yanı sıra çevre, örgüt, kültür 

gibi toplumsal özelliklerden de etkilenmektedir (Şeşen, Soran ve Balkan, 2014). Hofstede’nin 

araştırmalarına göre toplumlar temelde bireycilik ve toplulukçuluk özellikleri bakımından farklılaşırlar. 

Bireycilik, bireyin kimliğinin grup kimliğinden daha önemli olduğu bir kültür eğilimiyken toplulukçuluk, 

grubun ihtiyaçlarının bireyin ihtiyaçlarından üstün tutulduğu bir kültür anlayışını ifade eder (Akt., Şeşen, 

Soran ve Balkan, 2014). Toplulukçu kültürlerde rekabet, yarışma, hırs gibi durumların çok 
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beklenmemesinden ötürü izlenim yönetimi taktiklerinden kendini ön plana çıkarma, yeteneklerini överek 

dikkat çekme gibi taktiklerin olumlu karşılanmaması beklenebilir.  

Bunlardan hareketle araştırma sonucu anlamlı çıkmış ve bir değerlendirme sürecinde aktörün sahip 

olduğu izlenim ayarlama düzeyinin verilecek kararı etkilemesinin izleyicilerin adalet algısında bir 

değişime sebep olduğu bulunmuştur. Bu sonucun çıkmasında bir yönlendirme olmaması için aktöre hem 

olumlu hem olumsuz özellikler atfedilmiştir. Yine de kontrol altına alınamamış birtakım değişkenlerden 

ötürü bu sonuç yaşanmış olabilir. Katılımcıların deney sonrası alınan görüşme formunda bildirdiklerinden 

hareketle, aktörün işe alınacağı konumun bilgisinin verilmemesi bu araştırmanın bir sınırlılığıdır. Aktörün 

işe alınmak için her koşulu sağladığı ve sadece mülakat değerlendirmesinin kararı etkileyeceği 

söylenmiştir ancak hangi görev ve konumda iş başvurusunda bulunulduğu bilgisi verilirse daha sağlıklı 

sonuçlar elde edilebilir. Mülakata başvuran diğer kişilerin de verilen kararı etkileyeceği açıktır. 

Katılımcılar diğer başvuranları da sormuştur. Yapılan pilot çalışma sonucunda işe başvuran her kişinin 

bireysel bir şekilde değerlendirilmeye alınacağı ve zaten başvuran kişi sayısının az olduğu ve şirketin 

isterse hepsini işe alabileceği söylenmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda daha tatmin edici bir gerekçe 

sunulabilir. Kayıtların içeriği daha yapılandırılmış olabilir. İzlenim ayarlama genel özellikleriyle 

değişimlenmiştir. Çeşitli izlenim yönetimi taktiklerine göre kayıtlar yeniden çekilebilir. Deneysel 

koşullara düşen kişi sayısı daha da artırılmalı, daha fazla kişiye ulaşılmalıdır. Bir başka kısıtlılık da 

çalışmanın bağımlı değişken ölçümünde tek bir soru kullanılmasıdır. Bu şekilde çalışmanın güvenirliği 

düşmüştür. Bundan sonraki çalışmalarda geçerlik, güvenirlik çalışmaları yapılmış ve yapılandırılmış 

ölçekler kullanılmalıdır.  

Böyle bir çalışmaya araştırmacı tarafından alanyazında rastlanmadığından çalışma orijinal bir 

çalışmadır. Başka çalışma bulgularıyla kıyaslanamamıştır. Uygulama açısından geliştirilmesi gereken 

noktaları bulunmaktadır. 

Yazar Notu 

Bu çalışmayı tasarlarken ve uygulamaya koyarken her konuda rahatlıkla danışabildiğim hocam Yrd. 

Doç. Dr. Yasemin Abayhan’a; deney materyali hazırlarken oyunculuklarıyla oldukça yardımı dokunan 

Kaan Bilgehan, Gürhan Ançel ve her zaman destek olan ablam Saadet Zoraloğlu’na çok teşekkür ederim. 
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Öz 

Ahlaki Temeller Kuramı (Haidt, 2007) son yıllarda ahlak psikolojisi alanında paradigmatik bir değişiklik yaparak 
daha önceleri muhakemeye dayalı olduğu düşünülen ahlaki yargıların sezgilerimize dayalı olduğunu ve her bir ahlaki 
boyutun da evrimsel bir adaptasyona karşılık geldiğini söylemektedir. Kurama göre ahlak en az beş alt dala 
ayrılmaktadır. İlk boyut zarar/bakım boyutuna karşılık gelmektedir ve zayıfları koruma ve kollama sezgisi olarak 
tanımlanmaktadır. Adalet/hilekarlık boyutu, grup içerisinde yaşayan insanların ve diğer primatların grup içi ahengi 
bozan kaytarıcıları tespit etmek işlevi dolayısıyla evrimleştiği düşünülen bir ahlaki boyuttur ve adalete dair 
hassasiyetle tanımlanmaktadır. Son üç boyut ise gruba bağlanmakla ilgili olan ahlak ilkelerine karşılık gelmektedir ve 
iç gruba karşı sadakat (sadakat), otoriteye destek (otorite), ve namusa ve ruhani temizliğe dair hassasiyete (kutsallık) 
karşılık gelmektedir. Ahlaki Temeller Ölçeği’nin Türkçe versiyonuna uygulanan analizler, genel literatürle uyumlu 
bir şekilde beş faktörlü modelin verilere çok iyi uyum göstermese de kullanılabilir olduklarını (Yılmaz ve ark., 
2016a) ve ayrıca bu boyutların Türkiye’de politik yönelimin bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir (Yılmaz ve ark., 
2016b). Bu çalışmada 750 kişilik bir öğrenci örneklemi ile bu ölçeğe tekrar DFA uygulanmış ve önceki bulgular 
replike edilmiştir. Daha sonra Türkiye’deki politik ideolojilerin ahlaki yargılar açısından kaça ayrıldığını anlamak 
adına Kümeleme Analizi kullanılarak politik ideolojiler incelenmiştir. Ortaya çıkan ikili kümeden birinci küme zarar 
ve adalete yüksek önem verirken (“sol-kanat”), diğer küme beş boyuta birden eşit önem vermekte ve “muhafazakâr” 
kategorisine karşılık gelmektedir. Daha sonra bu kümelerin, etnik kimlik, cinsiyet, politik ve dini yönelim gibi 
özelliklerinin dağılımları incelenmiştir. Bulgular Amerikan literatürüyle tutarlıdır ancak Amerika’da ikili bir politik 
sistem olmasına rağmen Türkiye’de en az dörtlü bir sistem olduğu düşünülmektedir (bkz. Küçüker, 2007). 
Dolayısıyla Haidt, Graham ve Joseph’in (2009) çalışmaları takip edilerek dört ayrı küme elde etmek amacıyla 
algoritma yeniden çalıştırılmıştır. Sonuçlar katılımcıların %25’inin dahil olduğu birinci kümenin ön plana çıktığı alt 
ölçeklerin zarar ve adalet olduğunu göstermektedir; kümeye daha önceki analiz takip edilerek “sol-kanat” kümesi adı 
verilmiştir. İkinci küme, %19’luk bir kitleden oluşmaktadır ve zarar ve adalet ortalamaları yine yüksektir. Bu kümeyi 
sol-kanat kümesinden ayırt eden en önemli farklar sadakat, otorite ve kutsallık ortalamalarının daha yüksek olmasıdır 
ve bu küme mensuplarının “ortanın solu” olduğu söylenebilir. Üçüncü kümede de zarar ve adalet alt ölçeklerinin yanı 
sıra sadakat, otorite ve kutsallık ölçek ortalamalarının da yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların %27’sinin yer 
aldığı bu kümeye de “Muhafazakarlar” kümesi ismi verilmiştir. Katılımcıların %28’ini kapsayan “Ilımlı 
Muhafazakarlar” kümesi ise, üçüncü küme kadar olmasa da her beş alt ölçekte yüksek değerlere sahiptir. Bulgular 
literatür etrafında tartışılacak ve politik parti seçiminden diğer demografik özelliklere kadar her bir küme detaylı bir 
şekilde incelenecektir. 
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Türkiye’deki Ahlaki Temeller ve Politik İdeoloji: Bir Kümeleme Analizi Çalışması 

Ahlaki yargıların nasıl bir süreç sonucunda oluştuğu ve nasıl bir yapıya sahip olduğu psikoloji 

içerisinde son 50 yıldır en çok çalışılan konuların başında gelmektedir (Darley ve Shultz, 1990; Haidt, 

Koller ve Dias, 1993; Kolhberg, 1969; Piaget, 1965; Shweder, Much, Mahapatra ve Park, 1997). Ahlaki 

Temeller Kuramı (Moral Foundations Theory; Graham, Haidt ve Nosek, 2009; Graham ve ark., 2013; 

Haidt ve Joseph, 2004; Haidt, 2007: ATK) son yıllarda ahlak psikolojisi alanında paradigmatik bir 

değişiklik yaparak daha önceleri muhakemeye dayalı olduğu düşünülen (bkz. Kolhberg, 1969) ahlaki 

yargıların sezgilerimize dayalı olduğunu söylemekte ve her bir ahlaki boyutun da evrimsel bir 

adaptasyona karşılık geldiğini iddia etmektedir. ATK’ya göre Kolhberg’in başını çektiği daha önceki 

ahlak tanımlamaları Batıcı ve bireyselci kültürel bir önyargı içermekte ancak zarar ve adalet dışında da 

ahlak ilkelerinin olduğuna vurgu yapmaktadır. Henrich, Heine ve Norenzayan’ın (2010) analizlerine göre 

psikoloji çalışmalarında çoğunlukla kullanılan Batılı örneklemler aslında dünyada sadece küçük bir 

azınlığı oluşturmaktadır. ATK ise dünyanın çoğunluğunu oluşturan kesimin Batı’da yaşayan insanlardan 

daha geniş bir ahlaki tanımlamaya sahip olduğunu iddia etmekte ve bunu da empirik olarak gösterme 

yoluna gitmektedir. 

Bu kurama göre ahlak en az beş boyuttan oluşmaktadır. İlk boyut olan zarar/bakım, zayıfları koruma 

ve kollama sezgisi olarak tanımlanmaktadır. İkinci boyut olan adalet/hilekarlık boyutunun grup içerisinde 

yaşayan insanların grup içi ahengi bozan kaytarıcıları tespit etmek işlevi dolayısıyla evrimleştiği 

düşünülmekte ve adalete dair hassasiyetle tanımlanmaktadır. Son üç boyut ise gruba bağlanmakla ilgili 

ahlak ilkelerini vurgulamakta ve iç gruba karşı sadakat (sadakat), otoriteye destek/hiyerarşik toplumsal 

düzen isteği (otorite), ve namusa ve ruhani temizliğe dair hassasiyete (kutsallık) karşılık gelmektedir. 

Amerika’daki liberaller (çoğunlukla Demokrat parti seçmenleri) ahlakı tanımlarken zarar ve adalet 

boyutlarına ağırlık verirken, muhafazakarlar (çoğunlukla Cumhuriyetçi parti seçmenleri) 5 boyuta birden 

görece eşit önem vermektedirler. Graham ve arkadaşları (2009) zarar ve adaletin kişilerin haklarıyla ilgili 

olan Bireyselleştirici temelleri oluşturduğunu, diğer üç ahlak ilkesinin ise grubun bağlılığını güçlendiren 

ve grup içindeki bencilliği bastırma görevi gören Bağlanım temellerini oluşturduğunu söylemektedir.  

Bu çoklu yapıdaki ahlaki sezgilerin evrimsel bir altyapısı olduğu gibi evrensel olduğu varsayımı da 

vardır. Graham ve arkadaşları (2011) 5 faktörlü modelin kültürlerarası geçerliliğinin olup olmadığını 

anlamak adına Ahlaki Temeller Ölçeği (ATÖ) aracılığıyla İngilizce olarak dünyanın çeşitli yerlerinden 

toplanan verilere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapmıştır. Çıkan sonuçlar 5 faktörlü modelin 

Bireyselleştirici / Bağlanım’dan oluşan 2 faktörlü modelden ve Shweder ve arkadaşlarının (1997) ortaya 

koyduğu otonomi (zarar ve adalet), topluluk (sadakat ve otorite) ve ilahilik’den (kutsallık) oluşan 3 

faktörlü modelden daha iyi uyum değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. 
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Bağımsız standardizasyon çalışmalarında da, örneğin, Kore, İtalya, Almanya, Yeni Zelanda ve 

İsveç’te (bkz. Graham ve ark., 2013, ayrıca bkz. Yılmaz, Harma, Bahçekapılı ve Cesur, 2016a) yine 5 

faktörlü modelin geleneksel uyum kriterlerinin altında olsa da diğer modellere göre daha iyi uyum 

gösterdiği bulunmuştur. Türkiye’de de Yılmaz, Harma, Bahçekapılı ve Cesur (2016a) Ahlaki Temeller 

Ölçeği’nin (ATÖ) Türkçe versiyonuna DFA uygulamış ve genel literatürle uyumlu bir şekilde beş faktörlü 

modelin verilere çok iyi uyum göstermese de kullanılabilir olduklarını bulmuşlardır. Ayrıca Yılmaz, 

Sarıbay, Bahçekapılı ve Harma (2016b) bu boyutların Türkiye’de politik yönelimin bir yordayıcısı 

olduğunu göstermiştir. Sözü geçen her iki çalışmada da sağ-kanat politik yönelim adalete dair hassasiyetle 

anlamlı bir negatif ilişki gösterirken, Bağlanım ahlak ilkeleri anlamlı bir pozitif ilişki göstermektedir. Batı 

literatüründe ise Bağlanımla sağ-kanat politik yönelim arasında anlamlı ilişki varken, adalete dair 

hassasiyete sağ ve sol kanat da eşit derecede önem vermektedirler. Dolayısıyla Türkiye’de politik yönelim 

ve ahlaki temellerin adalet boyutuna dair olan bulgular literatüre tutarsızlık oluşturmaktadır. Bunun 

dışında, ahlaki yargıların oldukça karmaşık olması dolayısıyla ATÖ’deki düşük uyum değerleri genel 

literatürde kabul edilmektedir.  Ancak yine de biz bu çalışmada da 750 kişilik bir öğrenci örneklemi 

kullanarak bu ölçeğe tekrar DFA uyguladık ve önceki bulguları replike ettik. Bunun dışında politik 

yönelim ve ahlaki temeller ilişkisini bu örneklemde tekrar inceledik. Daha sonra asıl olarak Türkiye’deki 

politik ideolojilerin ahlaki yargılar açısından kaça ayrıldığını anlamak adına Kümeleme Analizi (Cluster 

Analysis) kullanarak Türkiye’deki politik ideolojileri ahlaki yönelimlerine göre ayrıştırmaya çalıştık  

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmaya toplam 750 Boğaziçi Üniversitesi lisans öğrencisi katılmıştır (Ort.yaş = 20.63, S = 2.13, 

452 Kadın, 256 Erkek, 2 diğer, 20 cevapsız). Katılımcılar üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan ve 

Psikoloji Giriş dersi alan 1. sınıf öğrencilerinden oluşmuştur ve araştırmaya katılımları karşılığında 

Psikolojiye Giriş derslerinden ekstra bir kredi almaya hak kazanmışlardır. 

Veri Toplama Araçları 

Graham ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilen Ahlaki Temeller Ölçeği Türkçe’ye Yilmaz ve 

arkadaşları (2016a) tarafından çevrilmiştir. Ölçeğin Türkçe versiyonu orjinalinde olduğu gibi kötü uyum 

değerleri göstermektedir (χ2(390) = 3372.87, CFI = .78, RMSEA =.06, (90% CI [.05-.07]), SRMR = .08. 

Ölçek 30 maddeden oluşan 6’lı Likert tipi bir ölçektir ve katılımcıların 5 farklı ahlaki boyutu (Cronbach 

alfa katsayısı Zarar: 0.065; Adalet: 0.63; Sadakat: 0.73; Otorite: 0.80; Kutsallık: 0.81) ne kadar 

benimsediklerini ölçmektedir ve 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılar ahlaki yargıda 

bulunmada neleri ahlak olarak tanımladıklarını derecelendirmektedirler (“Birisinin otoriteye saygısızlık 
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edip etmediği”). İkinci bölümde ise katılımcılar verilen ahlaki yargılarla ne kadar uyum gösterdiklerini 

derecelendirmektedirler (“Bence fakir çocuklar miras olarak hiçbir şey alamazken zengin çocukların 

miras olarak çok para almaları ahlaki olarak yanlıştır”). Her boyut için 6 maddenin (3 madde birinci, 3 

madde ikinci bölümden) ortalaması alınarak her boyut için bir skor oluşturulmaktadır.  

Ayrıca katılımcıların 1’den (sol) 7’ye (sağ) politik yönelim sorusunu da içeren bir demografik form 

verilmiştir. Bu formda ayrıca katılımcıların dini yönelimlerini ölçmek adına 1’den (hiç dindar değilim) 

7’ye (oldukça dindarım) tek maddelik bir soru sorulmuştur. 

İşlem 

2015 Bahar Döneminin başında Psikoloji Giriş dersi alan çeşitli bölümlerden 1. sınıf öğrencileri 

online bir bateriye katılmalarına dair bir davet e-maili aldılar. Öğrencilere bu bateriyi doldurmaları için 2 

hafta verildi ve herkese kendi hızında bateriyi doldurmasına izin verildi, ancak birden fazla seansta ankete 

girmelerine izin verilmedi. Dolayısıyla her bateri tek seferde dolduruldu. Tüm bateriyi doldurmak 

yaklaşık 40-50 dakika arası sürdü. Biz bu araştırmada bateride sorulan sorulardan sadece demografik 

değişkenleri ve ATÖ’yü beraberce analiz edeceğiz. 

Bulgular ve Tartışma 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları (DFA) 

Graham ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilen ATK’nın Türkiye bağlamında da geçerli olup 

olmadığını öğrenmek amacıyla bir dizi analiz yaptık. Bu analizlerden birincisi, gözlemlenen değişkenler 

ve bu değişkenlerden elde edilen endeks ve benzeri göstergeler arasında öngörülen ilişkilerin geçerli olup 

olmadığını öğrenmek amacıyla yapılan DFA analiziydi. ATÖ’nün bizim kullandığımız çevirisine daha 

önceden DFA yapıldığından (Yılmaz ve ark., 2016a) biz tekrar ayrıntılı bir analiz yapmadık. Bunun 

yerine en sık kullanılan uyum değerlerinden RMSEA’yı referans değeri kullandık. Daha önce yapılan 

standardizasyon çalışmasında (Yılmaz ve ark., 2016a) olduğu gibi Graham ve arkadaşlarının (2011) 

geliştirmiş olduğu şema, elimizdeki veri setinde de anlamlılık taşımaktadır. Geliştirdiğimiz modelin 

geçerliliğini gösteren RMSEA katsayısı (0.095) tavsiye edilen 0.06 değerinin üzerinde olsa da, elimizdeki 

veri setinin temsiliyet açısından kısıtlı olduğunu göz önünde tuttuğumuzda modelin geçerli olduğunu 

söylememiz mümkündür. Ölçeğin geçerlilik katsayıları orjinaline yakındır (Cronbach alfa katsayısı Zarar: 

0.65; Adalet: 0.63; Sadakat: 0.73; Otorite: 0.80; Kutsallık: 0.81; Bireyselleştirici: 0.78; Bağlanım: 0.91). 

Her bir alt ölçeğin tatmin edici bir iç tutarlılığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
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Politik / Dini Yönelim ve Ahlaki Temeller 

Sağ-kanat politik yönelimle Adalet anlamlı negatif ilişki gösterirken (r = -.120, p = .001), Sadakat (r = 

.329, p < .001), Otorite (r = .483, p < .001) ve Kutsallık (r = .514, p = .001) anlamlı pozitif ilişki 

göstermektedir. Ancak Zarar boyutuyla anlamlı ilişki bulunmamıştır (r = -.011, p = .761). Ölçek iki 

boyutlu olarak değerlendirildiğinde ise Bireyselleştirici boyutla anlamlı ilişki bulunmazken (r = -.062, p = 

.101), Bağlanım boyutuyla anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (r = .503, p < .001). Dini yönelimin ise 

Zararla anlamlı pozitif ilişkisi varken (r = .171, p < .001), Adaletle ilişkili çıkmamıştır (r = .043, p = 

.248). Ancak sağ-kanat politik yönelimde olduğu gibi dini yönelim de tüm Bağlanım ilkeleriyle anlamlı 

pozitif ilişki göstermektedir (Sadakat r = .433, p < .001; Otorite r = .522, p < .001; Kutsallık r = .644, p < 

.001). Politik yönelimin tersine dini yönelim hem Bireyselleştirici (r = .124, p = .001) hem de Bağlanım 

(r = .608, p < .001) ilkeleriyle anlamlı pozitif ilişki göstermektedir. Hem politik hem de dini yönelim 

Bağlanım ilkeleriyle anlamlı ilişki gösterdiğinden hangi değişkenin daha çok varyans açıkladığını 

anlamak adına Bağlanım ilkelerinin yordanan, politik ve dini yönelimin yordayıcı olduğu lineer regresyon 

analizi uygulanmıştır. Çıkan sonuçlar hem politik (β = .228, p < .001) hem de dini yönelimin (β = . 482, p 

< .001) Bağlanım ilkeleri üzerinde anlamlı yordayıcılık etkisi gösterdiğini söylemektedir. Ancak etkinin 

çoğunluğu dini yönelimden kaynaklanmaktadır ve iki değişken beraberce %41’lik bir varyans 

açıklamaktadır, F2,699 = 242.79, p < .001. 

Kümeleme Çalışması 

Çalışmaya katılanların sahip oldukları ahlaki temeller açısından görece homojen bir kümelenmeye 

gidip gitmediklerini anlamak amacıyla bir dizi Kümeleme Analizi yapılmıştır. Kümeleme Analizi, 

vakaları belirli değişkenlere verdikleri yanıtlardan yola çıkarak görece türdeş kümelerde toplamayı 

amaçlayan bir analiz biçimidir. İlk önce SPSS 20.0 yazılımının İki Aşamalı Kümeleme algoritması 

kullanılmış ve üretilecek küme sayısına herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. 

Analiz sonucunda biri 408 (%55.2), diğeri 331 (%44.8) katılımcı içeren iki küme elde edilmiştir. Her 

iki kümenin alt ölçeklerdeki ortalaması Şekil 1’de görülebilir. 

Her iki grubun alt ölçeklerdeki ortalamaları standart hatalarıyla birlikte Şekil 1’de sergilenmektedir. 

Analizlerimize göre, araştırma çalışmasına katılanların %55’inden oluşan KÜME 1, Zarar ve Adalet alt 

ölçeklerinde göreli olarak yüksek, diğer üç ölçekte göreli olarak düşük bir ortalamaya sahiptir. 

Dolayısıyla bu kümenin daha önce tartıştığımız tipolojiler arasında “Sol-kanat” olarak tanımlanan 

kategoriye daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. 
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Şekil 1. İki Kümeli Model 

Katılanların %45’inin dahil olduğu ikinci kümeyse hemen hemen bütün alt ölçeklerde göreli yüksek 

ortalamalara sahiptir. Haidt’ın da (2007) belirttiği üzere ATK’nın her alt ölçeğine neredeyse eşit bir önem 

vermek sağ-kanadın ortak özelliğidir. Bu nedenle bu kümenin sağ-kanat katılımcılardan oluştuğunu 

söyleyebiliriz. Kümelerin cinsiyet, etnik kimlik, dindarlık ve siyasal görüş gibi demografik değişkenlere 

göre dağılımı ise Tablo 1’de görülebilir. 

Sol-kanat ve Sağ-kanat kümeleri arasında cinsiyet dağılımı bakımından anlamlı bir fark yoktur, her iki 

kümede de yaklaşık %60 oranında kadın bulunmaktadır. 

Öte yandan, katılımcıların kendi etnik kimlik tanımlamaları açısından bakıldığında, her iki grupta 

baskın kimliğin Türklük olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Sol-kanat kümesine dahil ettiğimiz 

katılımcılar arasında kendi kimliğini Kürt olarak tanımlayanların oranı %8, Sağ-kanat kümede %5’tir. 

Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Katılımcıların dini inanç düzeyleri söz konusu olduğunda Sol-kanat ve Sağ-kanat kümeleri arasında 

kayda değer bir fark görülmektedir. Sol-kanat kümesinde “hiç dindar olmayanların” oranı %60 iken bu 

oran diğer kümede %18’tir. Buna karşılık Sağ-kanat kümesinde kendisini “çok dindar” olarak 

tanımlayanların oranı, diğer kümedekilerin dört katına yakındır (%31’e karşılık %8). Bu önemli fark, 

ATK yaklaşımının bireylerin kendi dindarlıklarına dair değerlendirmeleriyle örtüştüğünü göstermektedir. 

Anketimizde kullandığımız 7 puanlık dindarlık derecesi değerlendirmesinin ATK alt ölçeklerinden 
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Sadakat, Otorite ve Kutsallık ile arasında ortalamanın üzerinde bir korelasyon içerisinde olması da, ATK 

alt ölçeklerinin geçerliliğini doğrulayan bir bulgu olarak yorumlanabilir. 

Tablo 1. İki Kümeli Modelin Demografik Değişkenlerle İlişkisi 

Değişken Kategori 
Küme 1 

Sol-kanat 
Küme 2 

Sağ-kanat 

Cinsiyet  Kadın %64.0 %60.6 

 
 Erkek %36.02 %39.36 

Etnik Kimlik Türk %80.25 %86.60 

 
Kürt %8.02 %4.96 

 
Arap %2.16 %1.99 

 
Kafkas/Çerkez %2.78 %2.98 

Dindarlık Derecesi Hiç Dindar Değil %60.92 %18.07 

 
Orta  %30.77 %50.50 

 
Çok Dindar %8.31 %31.44 

Dini İnanç Sistemi Ateistim %18.21 %3.96 

 
Deistim %25.31 %10.15 

 
Müslümanım %38.89 %83.17 

 
Agnostiğim %8.95 %1.73 

 
Diğer %17.59 %2.72 

Parti AK Parti %1.84 %10.33 

 
CHP %19.63 %18.89 

 
HDP %19.63 %3.53 

 
MHP %2.15 %6.80 

 
Kendimi ait hissettiğim bir parti yok %49.08 %50.13 

 
Diğer %7.67 %10.33 

Siyasal Görüş (1 Sol, 7 Sağ) 2.81 3.78 

Siyasal Kimlik Anarşist %2.45 %0.75 

 
Apolitik %8.90 %6.47 

 
İslamcı %2.15 %9.45 

 
Kemalist %7.36 %11.69 

 
Liberal %8.28 %5.47 

 
Merkez sağ %0.00 %2.49 

 
Muhafazakar Demokrat %1.84 %4.73 

 
Sosyal Demokrat %13.50 %7.46 

 
Sosyalist %11.04 %4.23 

 
Ülkücü %0.92 %1.99 

 
Kendimi ait hissettiğim bir ideoloji yok %39.57 %39.80 

 
Diğer 4.0% 5.5% 
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Keza, bireylerin sahip olduklarını belirttikleri inanç sistemleri konusunda iki grup arasında anlamlı bir 

fark görülmektedir (χ2 = 159.69, sd = 7 ve p < 0.01). Sağ-kanat kümesinde “Müslümanım” yanıtı 

verenlerin oranı %83 iken, Sol-kanat kümesinde bu oran %38’dir. Buna karşılık Sol-kanat kümesindeki 

katılımcılar arasında Ateistlik (%18) ve Deizm (%25) diğer kümeye kıyasla çok daha fazladır. 

Bireylerin siyasal tercihlerine baktığımızda “kendini herhangi bir partiye yakın hissetmeyenlerin” ve 

CHP taraftarlarının oranının her iki kümede hemen hemen eşit olduğu görüyoruz. Bununla birlikte Sol-

kanat kümesinde HDP’lilerin (%19’a karşılık %3.5), Sağ-kanat kümesinde AKP’lilerin (%10.3’e karşı 

%1.8) daha yoğun olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ATK yaklaşımının bireylerin siyasal parti 

tercihleriyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Bireylerin sağ-sol ölçeğinde kendilerini konumlandırmalarıyla, hangi kümeye dâhil oldukları arasında 

da anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Beklenebileceği üzere Sol-kanat kümesine dâhil olan katılımcılar 

ortanın solunda (2.81), Sağ-kanat kümesindekiler ise ortaya yakın (3.87) konumlanmaktadır ve bu fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.01). 1-7 arasında değişen Sol-Sağ ölçeği ATÖ alt ölçeklerinden 

Adalet, Sadakat, Otorite ve Kutsallık ile istatistiksel anlamlılık taşıyan ilişkilere sahiptir. Aradaki ilişkinin 

nedensel yönü tartışmalı olsa da; bu ilişkiler ve kümeler arası anlamlı farklar ATK çerçevesinin 

geçerliliğini desteklemektedir. 

Siyasal parti tercihlerine paralel olarak, kümeler arasında kendi siyasal kimliklerini tanımlama 

açısından da fark bulunmaktadır. Sol-kanat kümesinde “sosyalist”, “sosyal demokrat” ve “liberal” 

tanımlamaları daha yüksek sıklıkta belirtilmişken, Sağ-kanat kümesinde “İslamcı” ve “Kemalist” 

tanımlamalarının daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bu farklar, ATK çerçevesinin bireylerin kendi 

ideolojik tanımlamalarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Dört Kümeli Analiz 

Kullandığımız İki Aşamalı Kümeleme algoritmasının müdahale edilmemiş çıktısının 2 ayrı küme 

olduğunu belirtmiş ve yukarıda bu kümelerin belli başlı özelliklerini göstermiştik. Haidt ve arkadaşlarının 

daha önceki çalışmalarını takip ederek, Türkiye’deki baskın politik ortamı daha iyi temsil edeceğini 

düşündüğümüz 4 ayrı küme elde etmek amacıyla algoritmayı yeniden çalıştırdığımızda Şekil 2’deki gibi 

bir dağılım ortaya çıkmıştır. 
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Şekil 2. Dört Kümeli Model 

Katılımcıların %25’inin dâhil olduğu birinci kümenin ön plana çıktığı alt ölçekler Zarar ve Adalet’tir. 

Bu kümeye daha önceki analizimizi takip ederek Sol-kanat kümesi adını verebiliriz. İkinci kümemiz 

%19’luk bir kitleden oluşmaktadır ve Zarar ve Adalet ortalamalarının yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu 

kümeyi Sol-kanat kümesinden ayırt eden en önemli farklar Sadakat, Otorite ve Kutsallık ortalamalarının 

daha yüksek olmasıdır. Dolayısıyla bu küme mensuplarının “Ortanın solu” olduğunu söyleyebiliriz. 

Katılımcıların %28’ini kapsayan üçüncü kümenin ise ikinci küme kadar olmasa da Bireyselleştirici 

ilkelerde ve özellikle Bağlanım ilkelerinde yüksek değerlere sahip oldukları görülmektedir. Bu nedenle 

bu gruba da “Ilımlı Muhafazakarlar” adı verebiliriz. Dördüncü ve son kümede de Zarar ve Adalet alt 

ölçeklerinin yanı sıra Sadakat, Otorite ve Kutsallık ölçek ortalamalarının da yüksek olduğunu 

görmekteyiz. Katılımcıların %27’sinin yer aldığı bu kümeye de Muhafazakarlar kümesi ismi verebiliriz. 

Aşağıda yer alan Tablo 2, belli başlı değişkenlerde kümeler arasındaki farkları göstermektedir. 

Öncelikle cinsiyet dağılımına bakıldığında “Ilımlı Muhafazakar” kümesi haricinde anlamlı bir fark 

gözlemlenmemiştir. Bir tek bu kümede erkeklerin oranı diğer kümelere kıyasla daha yüksektir (%46). 

Etnik köken söz konusu olduğunda, “Türk” yanıtları bütün kümelerde yüksek oranda belirtilmişken, Kürt 

yanıtlarının Sol-kanat  (%10) ve Ortanın Solu (%7) kümelerinde diğer kümelerden daha sık işaretlendiği 

görülmektedir. 
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Tablo 2. Dört Kümeli Modelin Demografik Değişkenlerle İlişkisi (tüm değerler % göstermektedir) 

 

Değişken Kategori 
Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4 

Sol-kanat Ortanın 
Solu 

Ilımlı 
Muhafazakar Muhafazakar 

Cinsiyet Kadın 64.1 63.3 54.3 67.7 

 
Erkek 35.9 36.7 45.7 32.3 

Etnik Kimlik Türk 77.5 82.6 89.9 84.1 
  Kürt 10.2 7.2 3.9 4.6 
  Arap 1.1 3.6 0.5 3.6 
  Kafkas/Çerkez 3.7 1.4 3.4 2.6 
Dindarlık Derecesi Hiç Dindar Değil 66.3 52.5 18.8 17.9 
  Orta Derece Dindar 25.1 36.7 54.3 47.7 
  Çok Dindar 8.6 10.8 26.9 34.4 
Dini İnanç Sistemi Ateistim 21.9 12.3 3.4 5.1 

  Tanrı'ya inanıyor ama bir 
dini tercih etmiyorum 24.6 26.1 9.6 10.8 

  Müslümanım 34.2 49.3 82.7 81.0 
  Agnostiğim 8.6 8.7 1.4 2.6 
  Diğer 10.7 3.6 2.9 0.5 

Yakın Hissedilen Parti AK Parti 1.6 2.9 8.8 11.5 
  CHP 17.6 19.3 24.0 15.6 
  HDP 22.5 15.0 1.5 6.3 
  MHP 2.1 3.6 7.4 5.2 

  Kendimi ait hissettiğim bir 
parti yok 49.7 47.9 48.0 52.6 

  Diğer 6.4 11.4 10.3 8.9 
Siyasal Görüş (1 Sol, 7 Sağ) 2.70 3.20 3.67 3.73 

Belirtilen Siyasal Kimlik Anarşist 3.7 0.7 0.5 1.0 
  Apolitik 8.6 8.6 8.7 4.6 
  İslamcı 1.1 4.3 6.8 11.8 
  Kemalist 7.0 8.6 12.1 10.8 
  Liberal 9.1 5.7 6.8 5.1 
  Merkez sağ 0.5 1.4 1.9 1.5 
  Muhafazakar Demokrat 1.6 2.1 4.9 4.6 
  Sosyal Demokrat 13.4 12.1 9.2 6.7 
  Sosyalist 13.4 7.9 3.4 5.1 
  Ülkücü 0.5 0.7 2.9 1.5 
  İdeoloji yok 38.0 42.9 36.4 42.6 
  Diğer 3.2 5.0 6.3 %4.6 
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Analizimiz, küme üyeleri arasında dindarlık derecelerinin de fark ettiğini göstermektedir. Kendisini 

hiç dindar görmeyenlerin oranı Sol-kanat kümesinde %66, Ortanın Solu kümesinde %53 iken; 

Muhafazakar kümesindekilerin %34’ü, Ilımlı Muhafazakar kümesindekilerinse %27’si kendisini çok 

dindar olarak tanımlamaktadır. Dindarlık derecesi bu kümeler arasındaki farklılıkların en açık görüldüğü 

bir faktör olarak yorumlanabilir. 

Keza, Muhafazakar ve Ilımlı Muhazafakar kümesinde dini kimlik olarak Müslümanlık (%81 ve %83 

sırasıyla) benimsenmişken, Sol-kanat kümesinde Ateist ve Deistlerin oranı %45, Ortanın Solu 

kümesindeyse %38’dir. İstatistiksel anlamlılık taşıyan bu farkın da üzerinde durulmalıdır (χ2 = 161.54, sd 

= 21, p < 0.01). 

    Siyasi parti tercihlerine geldiğimizde, her kümede iki katılımcıdan birinin kendisini herhangi bir 

siyasi partiye yakın hissetmediğini görüyoruz. Bu genel yabancılaşmanın haricinde kümeler arasında 

anlamlı farklar bulunmaktadır. Sol-kanat kümesinde HDP (%22) ve CHP (%18) ön plana çıkan 

partilerdir. Ortanın solu kümesinde sıralama değişmekte (CHP %19 ve HDP %15) ancak yine bu iki parti 

ön plana çıkmaktadır. Muhafazakar kümesindeyse CHP en yüksek oranda belirtilmiştir (%16) ancak AK 

Parti en yüksek oranda desteği %12 ile bu kümede almaktadır. ILIMLI Muhafazakar kümesinde CHP’yi 

destekleyenlerin oranı %24’tür. AK Parti sempatizanlarının oranı bu kümede %9, MHP’yi 

destekleyenlerin oranıysa %7’dir. Bu kümede HDP eğilimli olanların oranı sadece %1.4’tür, yani yoka 

yakındır. Bu durum Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin liberal eğilimli olmasıyla açıklanabilir. Çünkü 

AKP ve MHP’ye kendini yakın hisseden 750 kişiden sadece 81 kişi’dir ve bu da örneklemin %11’ine 

karşılık gelmektedir. Bu yüzden buradaki analizler sadece Boğaziçi gibi liberal eğilimli bir öğrenci 

örnekleminin tutumlarını yansıtmaktadır.  

    Siyasal parti düzeyindeki farklılıklar katılımcıların kendilerini siyasal yelpazede 

konumlandırmalarında da görülmektedir. Sol-kanat kümesi en solda (2.7) yer alırken, Ortanın Solu 

kümesi merkezde (3.2), Muhafazakarlar ve Ilımlı Muhafazakarlar ise ortaya yakın konumlanmaktadır 

(sırasıyla 3.67 ve 3.70). 

    Son olarak kümeler arasındaki siyasal kimlik farklılaşmasına baktığımızda da bir farklılaşma 

görmekteyiz. Sol-kanat kümesinde öne çıkan kimlikler “sosyal demokrat” ve “sosyalistler” iken, Ortanın 

Solu arasında “sosyal demokratların” oranı %13’e kadar çıkmaktadır. Muhafazakar kümesindeki 

katılımcıların en fazla belirttiği kimlik  “İslamcılık” (%12) iken, bu kümede %11’lik bir oranda 

“Kemalist” tercihine rastlanması ilginçtir. Ilımlı Muhafazakar kümesinde en fazla belirtilen kimliğin %12 

ile “Kemalist” olması; ilerici bir ideoloji olarak görülen Kemalizm’in de muhafazakar unsurlar içerdiğini 

göstermektedir. Bu açıdan ATK yaklaşımı basit bir ilerici-gerici ayrımının ötesinde bir fikir verebilmesi 

açısından değerlidir. 
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Partiler ve Ahlaki Temeller 

Örneklemde birçok farklı partiye oy vereceğini beyan eden katılımcılar olmasına rağmen düşük 

örneklem büyüklükleri dolayısıyla analizlere dahil edilmemişlerdir. Bunun yerine mecliste şu an var olan 

4 parti sempatizanlarının ahlaki temellerdeki farklılıkları incelenmiştir (AKP = 47, CHP = 139, HDP = 

78, MHP = 47). Sonuçlar Şekil 3’de görülebilir†. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Partiler ve Ahlaki Temeller 

Çıkan sonuçlar Zarar boyutunda gruplar arası farklılık olmadığını ancak Adalette anlamlı bir farklılık 

olduğunu söylemektedir (p = .007). Yapılan post-hoc testi sonucunda sadece HDP’yle AKP arasındaki 

farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür. HDP seçmenleri Adalete AKP seçmeninden daha çok önem 

vermektedirler. Sadakatte ise yine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p < .001). AKP ve MHP birbirinden 

farklılaşmazken, ikisi de hem CHP hem de HDP’den anlamlı olarak daha yüksek skorlar almışlardır 

(bütün p’ler < .034). HDP’yle CHP ise kendi aralarında farklılaşmıştır (p < .001). HDP seçmeni CHP 

seçmenine göre daha düşük Sadakat puanı rapor etmektedir. Otoritede ise yine gruplar arası anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Sadakatteki bulgulara paralel bir şekilde, AKP MHP’yle ayrışmazken, iki grup da 

CHP ve HDP’yle ayrışmış (bütün p’ler < .01), HDP ve CHP grupları da kendi aralarında ayrışmışlardır (p 

< .001). Kutsallıkta da benzer bulgular bulunmuş ve AKP’yle MHP kendi aralarında ayrışmazlarken her 

 

† Tüm analizlerde Tukey HSD post-hoc testi kullanılmıştır. 
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ikisi de hem CHP hem de HDP’yle ayrışmışlardır (bütün p’ler < .001). CHP ve HDP kendi aralarında da 

ayrışmıştır (p < .001). Dolayısıyla bulgular HDP seçmeninin Bağlanım ilkelerinde tüm partilerden 

ayrıştığını ve en düşük Bağlanım skoruna sahip olduğunu göstermektedir. CHP’nin de diğer üç partiden 

ayrışarak ortanın solunda kendine has bir yere sahip olduğu görülmektedir. AKP ve MHP ise kendi 

aralarında ayrışmayarak Bağlanım ilkeleri açısından benzer profillere sahip olduklarını göstermektedirler. 

Adalette ise HDP sadece AKP’den anlamlı şekilde ayrışmıştır. 

Sonuç 

Bu araştırmada büyük bir öğrenci örnekleminde ahlaki temellere göre politik ideolojileri ayrıştırıp 

ayrıştıramayacağımızı kümeleme analizi yöntemiyle test ettik. İlk olarak algoritma 2’li bir küme sundu ve 

ilk küme sol-kanada karşılık gelirken, 2. küme sağ-kanada karşılık geldi ve parti tercihlerinden çeşitli 

demografiklere kadar bu kümeler analiz edilerek literatüre uyumlu sonuçlar elde edildi. Daha sonra 

Türkiye’deki politik durum da hesaba katılarak algoritmayı 4 küme çıkaracak şekilde zorlayarak 4 kümeli 

bir modelin politik ideolojileri ne şekilde temsil edeceğini merak ettik. Çıkan sonuçlar Sol-kanat, Ortanın 

Solu, Ilımlı Muhafazakarlar ve Muhafazakarlar şeklinde adlandırabileceğimiz 4 ayrı küme olduğuna 

işaret etti ancak kümelerin demografiklerle olan ilişkisi 4’lü modelin çok kullanılabilir olmadığını 

gösterdi. Son olarak şu anda mecliste bulunan 4 büyük partinin seçmenlerinin ahlaki temeller açısından 

ayrışıp ayrışmadığı incelendi ve HDP seçmenlerinin Bağlanım puanlarının en düşük ve Bireyselleştirici 

puanlarının da en yüksek olması sebebiyle diğer partilere göre en solda kendilerine yer buldukları 

görüldü. CHP ise HDP’den anlamlı şekilde daha yüksek ama AKP ve MHP’den ise anlamlı şekilde daha 

düşük Bağlanım puanlarıyla ortanın solunda kendine yer bulmaktadır. AKP ve MHP ise Bağlanım 

puanları açısından birbirlerinden ayrışmamaktadır. Aynı zamanda Bağlanım puanı olarak en yüksek 

puana sahip olmaları dolayısıyla sağ-kanatta kendilerine yer bulmaktadırlar. Son olarak politik ve dini 

yönelime göre ahlaki temellerin farklılaşıp farklılaşmadığını korelasyonel olarak incedik ve sağ-kanat 

politik yönelim adaletle negatif, bağlanım ilkeleriyle pozitif ilişki gösterirken, dini yönelim zararla ve 

bağlanım ilkeleriyle pozitif ilişki göstermektedir. Bu bulgular Türkiye’de yapılan geçmiş bazı 

araştırmalarla tutarlı sonuçlar içermektedir (Yılmaz vd., 2016a, 2016b). 

Amerikan literatüründe muhafazakarlıkla Bağlanım ilkeleri pozitif ilişki göstermekte ancak 

Bireyselleştirici ilkelerle politik ideolojiler arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır (Graham ve ark., 

2013). Dolayısıyla adalet boyutu ve sağ-kanat politik yönelim arasındaki negatif ilişkiyle, HDP ve AKP 

seçmenlerinin adalete verdikleri önemde ayrışmaları bulguları literatüre ters görünmektedir. Ancak bu 

bulgu Türkiye’de daha önce bu konuda yapılan çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

Örneğin, ATÖ’nün standardizasyon çalışmasında sağ-kanat politik yönelim adaletle negatif ilişki 

gösterirken, Bağlanım ilkeleriyle pozitif ilişki göstermektedir (Yılmaz ve ark., 2016a). Farklı ideolojiler 
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ve partiler arasındaki farkların ayırtaç işlevi (discriminant function) analizi yöntemiyle incelendiği başka 

bir çalışmada ise (Yılmaz ve ark., 2016b) politik yönelim adaletle negatif, bağlanım boyutlarından otorite 

ve kutsallıkla ise pozitif ilişki göstermektedir. Ancak sadakatle politik yönelim arasında geçmiş 

araştırmaların tersine anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Dolayısıyla Türkiye’de de sadakat boyutunda 

farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır ancak diğer bulgular üç çalışmada da ortaktır. Türkiye’ye özgü olduğu 

gözüken politik yönelim-adalet boyutu ilişkisi bulgusu ileriki araştırmalar tarafından derinlemesine 

incelenmelidir.  

    Hiç kuşkusuz bu araştırmanın üniversite örneklemi, Türkiye’deki büyük resme dair bir perspektif 

sunmaya çalışmaktadır ancak politika gibi karmaşık bir konuda görece küçük örneklem sayılarıyla 

gerçekleştirilen bu tür çalışmalara genellenebilirlik açısından kuşkuyla yaklaşılmalıdır. İleriki 

araştırmalar, Türkiye nüfusunu temsil eden daha büyük bir örneklemle bu tür ilişkileri incelemeli ve 

ayrıca Türkiye’ye özgü olduğu gözüken ve literatürle uyumlu olmayan bazı meselelere özellikle 

eğilmelidir. Örneğin, parti seçmenlerinin Jost, Glaser, Kruglanski ve Sulloway’in (2003) kültürden 

bağımsız olarak tanımladıkları iki özellik olan eşitliğe karşıtlık ve değişime direnme boyutlarında nasıl 

özelliklere sahip oldukları ve temel kişilik özellikleri ve temel düşünme stilleri (analitik/sezgisel) 

açısından da farklı olup olmadıkları ileriki araştırmaların incelemesi gereken konulardan bazılarıdır 

(ayrıca bkz. Yılmaz ve Sarıbay, 2016). 
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Öz 

Lerner (1977) insanların belli biçimlerde davranmaları sonucunda istediklerini elde edebileceklerine ya da olumsuz 
sonuçlardan kaçabileceklerine dair bir yanılsama içerisinde olduklarını ve bu yanılsamayı devam ettirmek için 
dünyanın adil bir yer olduğuna inandıklarını belirtmiştir. Dolayısıyla Lerner’e göre insan yaşamak için farklı 
motivasyonlara ihtiyaç duymaktadır. Bu durum kişisel ilişkilerimizi de etkilemekte, “doğrular” ve “kurallar” bir diğer 
bireye yönelik saygıyı getirmektedir (Lerner, 2004). Bu noktada oluşturulan kurallar bütününde “kalabalık” olmak, 
dayanışmak ve örgütlenmek nasıl bir rol oynayabilir? Sunulacak olan bu çalışmada, örgütlülük durumu herhangi bir 
LGBT derneğine üye olup olmamak olarak ele alınmış ve adil dünya inancı ile cinsiyet kimliği-cinsel yönelim 
arasındaki ilişkide örgütlülük durumunun biçimlendirici rolü tartışılmıştır. Çalışmanın bütününde adil dünya inancı 
ile cinsiyet kimliği-cinsel yönelim arasındaki ilişki, hem nicel hem nitel yöntemlerle incelenmiş olup örgütlülüğün 
biçimlendirici rolü sadece çalışmanın bir problemini oluşturmaktadır. Bu bildiri kapsamında örgütlenme kavramı 
farklı açılardan ele alınmaya çalışılacaktır. Çalışmanın örneklemini 110 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcı 
geçerliliğine bakmak için yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler de yapılmıştır. Bildiri kapsamında sunulacak 
ilgili problemin bulgularında, cinsiyet kimliği-cinsel yönelimin kişisel adil dünya inancı ve örgütlülük durumu 
arasındaki ilişkiyi daha anlamlı hale getirdiği, genel adil dünya inancıyla örgütlülük durumu arasındaki anlamsız 
bulguları ise anlamlı kıldığı bulunmuştur. 
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Adil Dünya İnancı ile Cinsiyet Kimliği-Cinsel Yönelim Arasındaki İlişkide Örgütlenmenin Yeri 

Adil Dünya İnancı Kuramı 

Adil Dünya İnancı Kuramı, Lerner (1965) tarafından ortaya atılmıştır. Lerner, bu kavramın ortaya 

çıkışından önce kendisinin sürekli “adalet” kavramı üzerinde düşündüğü, neden insanların bu kavramı 

kullandığı, “adalet” kavramının nerelerde, hangi durumlarda ve ne şekilde kullanıldığı hakkında sorulara 

cevap aradığını belirtmiştir. Adil dünya inancı basitçe; dünyanın adil olduğu, iyilerin başına iyi, kötülerin 

başına ise kötü olayların geldiği inancıdır. “Adil olma” kavramı, olayları meşrulaştırmaya, geleceği daha 

iyi tahayyül edebilmeye ve yaşanılan olayları daha katlanılabilir hale getirmeye yardımcı olur. Lerner adil 

dünya inancını 'temel bir yanılsama' olarak görmektedir, çünkü bireyler tarafından yürütülen bu sistem, 

olayların adil olarak gerçekleşmesinden bağımsız olarak değerler, normlar, tutumlar ve inançlar 

tarafından inşa edilmektedir. Buna göre bireylerin yaşamlarını çelişkilerden nispeten uzak yaşamak için 

bu inanç sistemini bir tampon görevinde kullandıklarını söyleyebiliriz. Adil dünya inancı kuramına göre, 

insanlar talihsiz kurbanın başına gelen olumsuzluklara, kurbanın kendisinin neden olduğuna inanma 

eğilimindedirler. Bu eğilim, olayların olumsuz sonuçlarından etkilenme düzeyini azaltmakta işe 

yarayacağı gibi, farkında olmadan olaylara bir irade yüklenme ve dünyanın adaletli olduğunu 

meşrulaştırma ihtiyacından doğmaktadır (Dalbert ve Maes, 2004). Lerner (2004); adil dünya inancının 

nereden geldiği ve insanların kritik zamanlarında nasıl ortaya çıktığı konusunda, bunun sosyal 

bağlantıların içselleşmesi ve uygulanmasıyla ilgili olabileceğini söylemiştir. Lerner’e göre insanların neyi 

hak ettiklerini düşünmeleri toplumdan topluma ve dolayısıyla yaşanılan yerdeki toplumsal ve öğrenilen 

kurallara göre değişmektedir. Özellikle batı toplumlarında adalet inancı; özgürlüğün, yaşamın ve 

mutluluğun kurban edilmesini ve onaylama gücüne sahip tek mekanizma olmayı talep etmektedir ya da o 

toplumda yaşayan bireyler tarafından bu yönde bir talep gerçekleşmektedir (Lerner, 1971). Burada da 

“Adil Dünya İnancı Kuramı”’nda oldukça önemli bir faktör olan “kurban” kavramının  aslında “adalet” 

kelimesinin içerisinde saklı olduğu ve bir şeylerden vazgeçme anlamına gelebileceği çıkarılabilir. Bir 

başka deyişle, ‘kurban’, olaylardaki adalet ya da adaletsizliği açıklamada bir araç olmaktadır. Kişiler 

kendi dünyalarının adilliğini bozmamak adına olayın ‘kurban’ını gözden çıkarma yoluna gidebilmektedir. 

Kurbanı değersizleştirmeyi sadece kurbanın çevresi ya da kurbanı yargılayan bireyler yapmazlar. Bireyin 

kendisi de kendisini değersizleştirip ‘suç’ ya da ‘suçlu’ arayabilir. Pek çok çalışma da LGBT bireylerin 

suçu kendi bedenlerinde aradıkları ve bunun üzerine düşündükleri görülmüştür (Gürsoy, 2013).  

Ek olarak; adil dünya inancının, alanyazında bazı araştırmalarda iki yönlü incelendiği görülmüştür. Bu 

çalışma kapsamında da adil dünya inancı bireysel (kişisel) ve genel adil dünya inancı olarak iki yönlü 

incelenecektir. Bireysel adil dünya inancı; ‘dünya bana ne kadar adil?’, genel adil dünya inancı; ‘dünya 

ne kadar adil?’ sorusunun cevabını vermektedir (Kılınç ve Torun, 2011). Bireyler, ne yaptıklarına ya da 
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bir olayın sonucunu hak edip etmediklerine bireysel adil dünya inançlarıyla düşünmektedirler ve kişisel 

iyi olma hali de daha çok bireysel adil dünya inancı ile ilişkilidir (Alves ve Correia, 2010). Adalet sistemi 

asimetrik ve öznel bir şekilde ilerleyebileceğinden bu çalışma özelinde, bireylerin adil dünya inancın 

incelenirken adil dünya inancının bu iki formundan yararlanmanın uygun olduğu düşünülmektedir. 

Kitlesel Hareketler ve Örgütlenme 

Kitlesel hareketler ve örgütlenme kavramlarına geniş bir perspektiften bakmaya çalışıp daha sonra 

problemle ilişkili çalışmalar örnek verilecektir. Le Bon’a göre (2001), halkın politik hayata katılması ve 

kitle gücünün doğuşu önce zihinlere bazı düşüncelerin yayılması ile, sonra da o zamana kadar düşünüşte 

kalmış bazı kavramları uygulama sahasına çıkaran kimselerin yavaş yavaş birleşmesiyle oluşmuştur. 

Buradan hareketle örgütlenme ve kitlesel hareketler, bir uygulamaya, eyleme dayanmaktadır. Ancak Le 

Bon bu eylemlerde bireyin bilinç kaybolması yaşadığını, kalabalık güruhun hareketlerinin 

konuşulabileceğini ve bu hareketlerin vahşiliğini ele almıştır. Grup zihniyetiyle hareket eden insanları 

heyecanlı ve dürtüsel olarak tanımlamış ve kitleyi meydana getiren bireyler kim olursa olsun kalabalık 

haline gelmiş olmalarının o bireylere benzer bir ruh aşıladığını eklemiştir. Le Bon kitlelerin 

karakterlerinin oluşumundaki sebeplerden birinin, kişinin tek başına frenleyebileceği içgüdülerine karşı 

bir güç kazandığı ve bu güçten dolayı mesul sahibi olmadıklarını düşündükleri için sorumluluk 

duygularından bütünüyle uzaklaştıkları yönünde olduğunu belirtmektedir (Le Bon, 2001). Le Bon’un 

kitlesel gücün doğuşuna ve ne olduğuna ilişkin fikirlerinden sonra Tajfel ve Turner’in grup üyeliğini, 

gruplar arası ilişkileri ve grup dinamiklerini ele alan kuramı olan Sosyal Kimlik Kuramı’na değinmek 

gerekmektedir. Tajfel (1982) sosyal kimliğin, bireyin benlik algısının bir sosyal gruba ve bu gruba ait 

olmaya yüklediği değerden ve duygusal anlamlılıktan kaynaklandığını belirtmiştir.  Bu tanımdan 

anlaşılacağı gibi kişinin benlik algısı, grupla ne kadar özdeşim kurduğuna, grup üyesi olmaya ne kadar 

değer atfettiğine bağlıdır. Ek olarak, grup kavramının oluşabilmesi için bazı iç-dış kaynaklara ihtiyaç 

duyulmaktadır. İç kaynaklar grup kimliği ve özdeşim olurken, dış kaynaklar ise karşıt bir grubun varlığı 

olabilmektedir (Tajfel, 1982). Dolayısıyla Le Bon’un tanımladığı ‘kalabalık’ üzerinden bireylerin 

sorumluluklarını kalabalığa atma davranışı da Sosyal Kimlik Kuramı’na göre grup içi ve dışı dinamiklere 

bağlıdır. Yani sadece ‘kalabalık’ olmaktan öte kişinin kendinden getirdiği değerleri ya da grup 

ilişkileriyle bağlı olarak geliştirdiği dinamikler bulunmaktadır diyebiliriz. Buradan yukarıda da belirtilmiş 

olan adil dünya inancının çelişkilerden uzak bir tampon görevi görmesine bir geçiş yapacak olursak, 

acaba Le Bon’un da bahsetmiş olduğu kitlesel harekette (örgütlenmede) bireylerin sorumluluk dağıtma 

davranışının adil dünya inancını desteklemesi mümkün müdür? gibi bir problem ortaya çıkabilmektedir.  

Örgütlenme kavramı, kavramı ele alan araştırmacının nasıl bir araştırma yürüttüğüyle oldukça 

bağlantılıdır. Yapılan araştırmalarda, demokratikleşme ve çok sesliliğe destek olan bir kavram olarak 
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karşımıza çıkmakla beraber, Le Bon’un (2001) bahsettiği gibi kalabalıklaştıkça vahşileşen bir 

örgütlenmeden de bahsedilmesi mümkündür. Bu çalışma kapsamında ilişkili çalışmalara bakıldığında 

örgütlenme, kitlesel hareket ve adil dünya inancı arasındaki ilişkileri bire bir inceleyen bir çalışmaya 

rastlanamasa da; Karaçanta, Hasta, Özkan ve Cesur’un yapmış oldukları (2014) bir çalışmada, sendika 

üyesi olan ve olmayan işçilerin iş doyumları, adil dünya inançları, sistemi meşrulaştırma düzeyleri ve 

sendikaya üye olmaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, adil dünya inancı 

yüksek işçilerin çalışma koşullarını hak edip etmediklerini sorgulama eğilimlerinin düşük olacağı ve 

bunun sonucunda da bir sendikal örgütlenmeye gerek duymayacakları tahmin edilmektedir. Çalışmanın 

bulgularında; iş doyumu, adil dünya inancı ve sistemi meşrulaştırma değişkenleri arasında pozitif bir 

ilişki bulunmuştur. Bu değişkenlerin sendikaya üye olmaya ilişkin tutumlarla ilişkisi negatif yönde ve 

anlamlı olduğu gözlenmiştir. Adil dünya inancı ve sistemi meşrulaştırma değişkeni arasındaki pozitif 

yöndeki ilişki, her iki değişkenin “hak edilen sonuç” inancıyla var olan sistemin işleyişini haklı 

göstermesine bağlanmıştır. Mütevellioğlu’nun yapmış olduğu bir çalışmada (2010) sendika üyesi olan 

işçi oranının azalmasıyla beraber “Türkiye’de işçiler neden sendika üyesi olmuyor” sorusunu hem 

işverenler açısından hem de sendikaların güvenilirliği açısından ele almıştır. Bulgularda, sendikaların 

gerçek işlevlerini kazanma yolunda güçlenmesinin ve sendikal örgütlenme hakkının kullanılabilir 

kılınmasının önemi vurgulanmıştır. 

Adil Dünya İnancı Kuramı’na bakıldığında, adil dünya inancı yüksek olan bireylerin herhangi bir 

dernek ya da kuruluşa çok ihtiyaç duymayacakları sonucu çıkarılabilir. Bu çalışma kapsamında, LGBT 

derneklerine üye olup olmamanın (çalışma kapsamında “örgütlü olmak” olarak geçmektedir) dünyayı adil 

algılamak ya da karakterlerin başlarına gelen olayları adil olarak değerlendirmek arasında bir ilişki olup 

olmadığı, varsa bu ilişkide cinsiyet kimliği-cinsel yönelimin biçimlendirici rolü olup olmadığı merak 

edilmiştir.  

Dünya’da ve Türkiye’de LGBT Hareketi ve Tarihsel Gelişimi 

Türkiye'de eşcinsellerin örgütlenme seyri deyince çok uzun bir süreden bahsedilememektedir. Yıl 

bazında ifade edilmek istenirse bu hareketin yaklaşık 15-20 senelik bir geçmişi olduğu söylenebilir 

(Ertetik, 2010). LGBT bireylerin örgütlenme süreci, kendilerini ifade etme süreci olarak da özetlenebilir. 

Seksenlerden sonra örgütlenmeye başlayan LGBT bireylerin siyasi ortam gereği örgütlere negatif bir 

şekilde bakılmasının da dezavantajlarından sadece biri olduğu söylenebilir. Öncelikle bir araya gelmeye 

çalışan LGBT bireyler, izole bir birahane, sinema ya da ev ortamlarında bulaşabilmişlerdir. Doksanların 

başı gibi (93-94) Ankara ve İstanbul'da geri dönülemez ve resmi olmayan bir şekilde örgütlenme içine 

girilmiştir. 1993'ten 2003'e kadar resmi olmayan şekilde devam eden örgütlenme (Lambdaistanbul, Kaos 

GL) daha sonra Kaos GL'nin tüzük hazırlaması ve kayıtlı bir dernek olmak için Ankara Valiliğine 
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başvurması sayesinde kayıtlı bir dernek haline gelmiştir. Fakat resmi olarak eşcinselliğin suç ya da yasak 

olmamasına rağmen bu başvuru epey karışıklık yaratmıştır (Erol, 2011). Bu dönemde LGBT hareketi hiç 

bir partiden gerçek bir destek görememekle birlikte, sözde destek vermesi düşünülen partilerin de bir 

çabasını görememiştir. Yıldız Tar, 'Yoldaş ben ibneyim' isimli kitabı için partililerle röportaj yapılmış ve 

hiçbir partinin tüzüğüne LGBT haklarıyla ilgili bir başlığın girmediği görülmüştür (Tar, 2013).  

Dünya'da ise eşcinsel bireylerden toplumsal kuşatmaya karşı ilk kitlesel tepki 27 Haziran 1969 yılında 

gelmiştir. New York eyaletinde bir bara yapılan polis baskını sonucunda, eşcinsellerin karşı koyarak üç 

gün süren bir ayaklanma yaratmaları eşcinsel hareketinin miladı oldu denebilmektedir. Bu hareket 

sonrasında hukuk, tıp ve başka alanlarda eşcinselliğe yönelik kural ve yasalarda kırılma yaşanmıştır (Erol, 

2011). 

Trans, Onurlu ve Türkiye'li (2011) isimli çalışmada, yer alan trans bireylerin röportajlarının 

incelenmesi sonucu, LGBT bireyler için örgütlenmenin oldukça önemli olduğu ve bu sayede aileleri 

tarafından dışlanan bireylerin kendilerine yaşam alanı oluşturdukları, konuşacak insanlar buldukları ve 

dayanıştıklarını belirtmiş oldukları gözlemlenmiştir. 

Yöntem 

Örneklem 

Çalışmanın örneklemi, İstanbul, Ankara, İzmir ve Isparta şehirlerinde yaşayan bireylerden oluşmuştur. 

Farklı LGBT örgütleri ve okul topluluklarıyla iletişime geçilmiş ve 110 katılımcıya ulaşılmıştır. 

Kendisinin bir LGBT derneği ya da kuruluşuna üye olduğunu belirten katılımcı sayısı 16, herhangi bir 

LGBT derneğine üye olmayan katılımcı sayısı 51, bir LGBT derneği ya da kuruluşuna üye olmayan 

ancak etkinlik ya da yayınlarını takip ettiklerini belirten katılımcı sayısı ise 51dir. Katılımcıların yaşları 

19 ile 53 arasında değişmekle birlikte çok büyük bir kısmı 20 ile 30 yaş arasındadır. Ayrıca çalışmanın 

verilerine ulaşılmasını sağlayan anket formundaki materyalin yanı sıra, kendisini heteroseksüel, trans, 

biseksüel ve eşcinsel birey olarak tanımlayan dört kişi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu 

görüşmelerin uzunluğu 25 ile 60 dakika arasında değişmektedir. Görüşmeci katılımcılardan kendini 

biseksüel ve eşcinsel gay olarak tanımlayan katılımcılar herhangi bir  LGBT oluşumuna üye 

olmadıklarını belirtirken, kendini heteroseksüel bir kadın ve trans olarak tanımlayan bireyler bir 

oluşumda örgütlü olduklarını belirtmişlerdir.  

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu. Araştırmacı tarafından geliştirilen bu formda katılımcıların isimleri ya da kişisel 

bilgileri alınmadan; katılımcıların kimlik cinsiyeti, algıladıkları cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, meslek, 
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örgütlülük durumu (katılımcıların herhangi bir LGBT dernek ya da kuruluşuna üye olup olmadıkları 

sorulmuş olup cevaplarda ise “evet”, “üye değilim ama takip ediyorum” ve “hayır” seçenekleri 

bulunmaktadır.), politik yönelim bilgileri alınmış ve sadece araştırma kapsamında kullanılmıştır. 

Kişisel ( Bireysel) ve Genel Adil Dünya İnancı (Personal-General Belief in a Just World Scale). 

Dalbert tarafından 1999 da geliştirilmiş olan Kişisel Adil Dünya İnancı Ölçeği, Göregenli (2003) 

tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Yedi maddeden oluşan bu ölçek 5'li likert tipi (tamamen katılıyorum, 

katılıyorum, biraz katılıyorum, biraz katılmıyorum, katılmıyorum, tamamen karşıyım) puanlama 

sistemine sahiptir. Ölçek kişilerin kendi yaşadıkları olayları ne kadar adil değerlendirdikleriyle ilgilidir. 

Ölçekten alınan toplam puan dünyanın adil değerlendirilmediğine işaret etmektedir. Dalbert (1999) 

Kişisel Adil Dünya İnancı ölçeği için iç tutarlılık katsayısını .86 bulmuştur. Göregenli ise (2003) bu ölçek 

için güvenirlik katsayısını .85 olarak bulmuştur. Bu çalışmadaki örneklem kapsamında ise bu değer .80 

olarak hesaplanmıştır. 

Dalbert tarafından 1987 yılında geliştirilen Genel Adil Dünya İnancı Ölçeği, Göregenli (2003) 

tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Altı maddeden oluşan bu ölçek 5'li likert tipi (tamamen katılıyorum, 

katılıyorum, biraz katılıyorum, biraz katılmıyorum, katılmıyorum, tamamen karşıyım) puanlama 

sistemine sahiptir. ancak yukarıda da belirtildiği gibi bu puanlama bu çalışmada tersine çevrilmiştir. 

Ölçek kişilerin genel olarak dünyayı ne kadar adil olarak değerlendirdikleriyle ilgilidir. Dalbert (1999) 

Genel Adil Dünya İnancı ölçeği için Cronbach alfa güvenirlik katsayısını .78 bulmuştur. Göregenli ise 

(2003) Türkiye örnekleminde ölçeğin Cronbach alfa katsayısını .69 olarak bulmuştur. Bu çalışmadaki 

örneklem kapsamında ise bu değer .69 olarak hesaplanmıştır. 

Katılımcı Geçerliliği / Yarı Yapılandırılmış Görüşme. Katılımcı geçerliliği, katılımcılardan sonuçların 

anlamlılığına ilişkin geri bildirim almayı amaçlayan bir yöntemdir (Taşdemir, 2015, s. 75). Katılımcı 

geçerliliği, analiz süreci tamamlanıp sonuçlara ulaşıldıktan sonra yapılacak bir adım olmasına rağmen, bu 

çalışmada araştırmanın diğer veri toplama süreçleriyle paralel bir şekilde yürütülmüş ve araştırmanın 

bulgularını tartışmaktan ziyade görüşmecilerden araştırmanın problemlerine dair tahminleri istenmiştir. 

Katılımcı geçerliliği için yapılan görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kapsamına girmektedir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme, önceden belirlenmiş sorular ile yürütülen fakat diğer yandan görüşmenin 

seyrine göre, detay olan ya da gerekli olduğu düşünülen bilgilere ulaşmak amacıyla ek sorulara da alan 

bırakan bir görüşme tekniğidir (Kuş, 2012). 

İşlem 

Hikayeler ve anketten oluşan uygulama, katılımcılara internet ortamında veya elden verilerek 

doldurmaları sağlanmıştır. Bazı katılımcılar LAMBDA, SPOD ve KAOS-GL derneklerinden olup 
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bazıları her hangi bir dernekle ilişkisi olmayan bireylerden oluşmaktadır. Veriler katılımcılardan, 

uygunluk prensibi çerçevesinde ve gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Çalışmanın uygulama bölümü, 

çalışma hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlayıp demografik bilgiler ve sonrasında Kişisel ve Genel 

Adil Dünya İnancı Ölçeği ile sonlanmaktadır.  

Çalışma kapsamında yapılan dört derinlemesine görüşmede ise her bir kişi görüşmeye başlamadan 

önce araştırma konusu ve alınan ses kaydının sadece araştırmacı tarafından dinleneceği hususunda 

bilgilendirilmiştir. Bunu kabul eden katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler, önceden 

hazırlanan sorular çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ancak konuşmanın seyrine ya da görüşmecinin ek 

başka bir şey söyleme talebi üzerine sorular esnetilip, soru sayısı artırılmıştır. 

Bulgular 

Bildiri kapsamındaki çalışmanın problemini “örgütlülük durumu ile adil dünya inancı arasındaki 

ilişkide cinsel yönelim-cinsiyet kimliğinin biçimlendirici rolü var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu 

sorunun cevabına ulaşmak için “Moderatör Regresyon Analizi” yapılmıştır ve tüm değişkenlerin toplam 

puanları “z puan” larına çevrilmiş, bu şekli ile analize sokulmuştur. Tablo 1’de görüldüğü üzere birinci 

aşamada bireylerin örgütlülük durumunun genel adil dünya inancını açıklamadığı bulgulanmıştır. İkinci 

aşamada da cinsiyet kimliği-cinsel yönelimin tek başına genel adil dünya inancını açıklamadığı 

görülmektedir. Üçüncü adımda regresyona girilmiş olan örgütlülük durumu ve cinsiyet kimliği-cinsel 

yönelimin ortak etkilerinin genel adil dünya inancını %4 oranında ve .03 düzeyinde anlamlı olarak 

açıkladığı görülmüştür (p < .05). Dolayısıyla örgütlülük durumu ile genel adil dünya inancı arasındaki 

ilişkide cinsel yönelim-cinsiyet kimliğinin biçimlendirici rolünün olduğu bulgulanmıştır. 

Tablo 1. Örgütlülük Durumu ile Genel Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişkide Cinsel Yönelim-Cinsiyet 
Kimliğinin Biçimlendirici Rolüne İlişkin Yapılan Moderatör Regresyon Analizi Sonuçları 

Analiz Aşaması R2 B Standart 
Hata β t p 

1. Örgütlülük Durumu 0.000 -0.019 0.097 -0.020 -0.20 0.842 

2. Örgütlülük Durumu    -0.025 0.098 -0.025 -0.25 0.802 

Cinsiyet kimliği-cinsel yönelim   0.002 -0.041 0.099 -0.041 -0.41 0.682 

3. Örgütlülük durumu  -0.148 0.112 -0.149 -1.32 0.190 

Cinsiyet kimliği-cinsel yönelim    -0.042 0.097 -0.042 -0.43 0.669 

Örgütlülük Durumu X Cinsiyet 
kimliği-cinsel yönelim   0.045 0.219 0.102 0.242 2.16 0.033* 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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Grafik 1. Örgütlülük Durumu ile Genel Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişkide Cinsel Yönelim-
Cinsiyet Kimliğinin Biçimlendirici Rolüne İlişkin Grafik 

Grafik 1’de görüldüğü üzere; örgütlülük durumunun genel adil dünya inancı ile ilişkisinde cinsiyet 

kimliği-cinsel yönelimler birbirinden farklı bir seyir izlemişlerdir. Örgütlülük durumları (bağları) düşük 

olan heteroseksüel bireylerin genel adil dünya inançları, örgütlülük durumları düşük olan LGBT 

bireylerden daha yüksektir. Ancak bu durum örgütlülük durumları (bağları) yüksek olan durumda tersine 

dönmekte; örgütlülük durumları yüksek olan LGBT bireylerin genel adil dünya inançları, örgütlülük 

durumları yüksek olan heteroseksüel bireylerden yüksek olmaktadır.  Dolayısıyla örgütlülük durumunun 

genel adil dünya inancı üzerindeki etkisinde cinsiyet kimliği-cinsel yönelimin moderatör (biçimlendirici) 

bir etkisinin bulunduğunu söyleyebiliriz.  

Problemin ikinci kısmında analizin kişisel adil dünya inancı boyutu yapılmış ve analizin birinci 

aşamasında bireylerin örgütlülük durumunun kişisel adil dünya inançlarını %7 oranında ve .005 

düzeyinde açıkladığı görülmüştür (p < .05). İkinci aşamada da cinsiyet kimliği-cinsel yönelimin tek 

başına kişisel adil dünya inancını açıklamadığını görmekteyiz. Üçüncü adımda regresyona girilmiş olan 

örgütlülük durumu ve cinsiyet kimliği-cinsel yönelimin ortak etkilerinin kişisel adil dünya inancını %4 

oranında ve .026 düzeyinde anlamlı açıkladığı görülmüştür (p < .05). Dolayısıyla örgütlülük durumu ile 

kişisel adil dünya inancı arasındaki ilişkide cinsel yönelim-cinsiyet kimliğinin biçimlendirici rolünün 

olduğu görülmüştür. 
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Tablo 2. Örgütlülük Durumu ile Kişisel Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişkide Cinsel Yönelim-Cinsiyet 
Kimliğinin Biçimlendirici Rolüne İlişkin Yapılan Moderatör Regresyon Analizi Sonuçları 

Analiz Aşaması R2 B Standart 
Hata β t p 

1. Örgütlülük Durumu 0.073 -0.269 0.094 -0.271 -2.88 0.005** 

2. Örgütlülük Durumu    -0.281 0.094 -0.282 -2.97 0.004** 

Cinsiyet kimliği-cinsel yönelim   0.081 -0.087 0.095 -0.087 -0.92 0.362 

3. Örgütlülük durumu  -0.405 0.108 -0.407 -3.76 0.000*** 

Cinsiyet kimliği-cinsel yönelim    -0.088 0.093 -0.088 -0.95 0.346 

Örgütlülük Durumu X Cinsiyet 
kimliği-cinsel yönelim   0.124 0.220 0.097 0.243 2.26 0.026* 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 

 

Grafik 2. Örgütlülük Durumu ile Kişisel Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişkide Cinsel Yönelim-
Cinsiyet Kimliğinin Biçimlendirici Rolüne İlişkin Grafik 

Grafik 2’de görüldüğü üzere; her iki grubunda örgütlülük durumları (bağları) düşük olduğunda adil 

dünya inançları, örgütlülük durumumun yüksek olduğu duruma nazaran daha yüksektir. Ancak yine 

grafikten görüldüğü üzere heteroseksüel bireylerin kişisel adil dünya inançları, örgütlülük durumları 

düşük olan LGBT bireylerden daha yüksektir. Öte yandan örgütlülük durumları yüksek olan LGBT 
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bireylerin kişisel adil dünya inançları, örgütlülük durumu yüksek olan heteroseksüel bireylerden daha 

yüksektir.  

Görüşmelerde “örgütlülük durumu ile adil dünya inancı arasındaki ilişkide cinsel yönelim-cinsiyet 

kimliğinin biçimlendirici rolü var mıdır?” problemine dört katılımcı tarafından verilen cevaplar ise 

aşağıda belirtilmiştir. 

 “G1 (kendini biseksüel eşcinsel birey olarak tanımlayan katılımcı): … benim bi örgütte 
bulunmamam tamamen kişisel tercihimden dolayı … Ama şuda var eğer bi tarans özellikle trans 
diyorum çok daha görünür yaşayıp da kendilerini saklayarak yaşamak zorunda kalıyolar yani bi 
şekilde aileleri ve insanlar tarafından reddediliyor düşünsene çocuk yani geçmişi silinen ve yeniden 
doğmuş gibi oluyosun dolayısıyla kendin gibi olanlarla biyerlerde buluşman bi takım şeyler 
düzenlemen etkinliklerde buluşman falan onlar açısından daha güçlü… yani bi polisten tek başına 
cop yemesindense belki hep beraber gaz yemek hani beraber yaşantılarının parçası olmuş oluyo…e 
tabiki adil dünyayla örgütlülük güç ilişkilidir örgütlerin oluşumu güçle ilgili… zaten adil dünya 
inancı düşük olan insanlarında yani bu tanımın ortaya çıkması bana şey aklıma şey geliyor zaten 
yüksek olanların yaptığı bişey hani…tek başına bişey için mücadele etmektense bi grup olarak bişeyle 
mücadele etmek onları daha güçlü olduğunu ve daha gözle görülür olduğunu düşündürür…” 

Yukarıda G1’in söylediklerinden hareketle bireysel olarak örgütlülük durumunu tercih etmeyen bir 

birey olduğu söylenebilir. G1, insanlar için bir gruba üye olmanın destek verici bir durum olduğunu 

söylemiştir. Grup olarak yapılan aktivitelerin insanların, özellikle LGBT bireylerin yalnız hissetmelerinin 

önüne geçebileceğini belirtmiştir. Ayrıca grup olarak yapılan eylem ya da hareketlerin daha görünür 

olduğuna değinmiştir. G1 görüşmede net olarak örgütlülük durumunun dünyayı adil algılamakla bir 

ilişkisinin olduğunu söylemese de destek verici özelliğinden ötürü bireyler tarafından dünyanın daha adil 

algılanabileceğini düşündüğü anlaşılmaktadır. Ancak bunun cinsel kimlik ile ilişkili olup olmayacağına 

dair bir görüş belirtmemektedir. 

“G2 (kendini heteroseksüel kadın birey olarak tanımlayan katılımcı): …legebete örgütleri 
insanların içinde bulundukları o kötü psikolojiden çıkmalarına sebebiyet veriyo onlara bir güç 
oluşturuyor dayanışma oluşturuyor insanlar bugüne kadar büyürlerken yanlızca yanlarında 
heteroseksülleri gördüklerinde bi yanılgıya düşüyolar acaba bu benden kaynaklanan bi sorun mu 
acaba ben kötü bişey mi yaptım acaba ben bedelini mi ödüyorum ya da ben hastamıyım böle bi algıya 
kapılıyolar ama mesela etraflarında dayanışabilecekleri aynı durumu paylaştıkları birbirlerini aynı 
noktadan anlayabildikleri birini bulduklarında durumu yorumlama şekilleride değişiyo bunun hayır 
bir bedel bir ceza bir hastalık olmadığını görüp bunun yanlızca bu toplumda böyle bir yanlış noktaya 
çekildiğini suiistimal edildiğini ve buun üzerinden insanların sömürüldüğünü ve tektipçi bi toplum 
olduğunu göedüklerinde onlar için hayat başka bi noktadan akıyo onlar için bu cezayı bedeli 
yorumlama daha farklı oluşuyo…” 

Yukarıdaki alıntıda G2 “aynı durumu paylaştıkları birbirlerini aynı noktadan anlayabildikleri birini 

bulduklarında durumu yorumlama şekilleride değişiyo bunun hayır bir bedel bir ceza bir hastalık 

olmadığını görüp…” cümlesinde bir örgüte üye olan LGBT bireylerin benzer yaşantılardaki kişilerle bir 

şeyler paylaştıkça dünyaya karşı algılarının değiştiğini ve dünyayı adil algılamaya başlayabildiklerini 
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belirtmiştir. Yani katılımcının dünyanın adil olmadığını düşünen bireylerin örgütlülük durumu arttıkça 

dünyayı adil algılamalarının arttığını düşündüğü söylenebilir. G2’nin söyledikleri moderatör regresyon 

analizi sonucunu doğrular niteliktedir. Ancak bu analiz grafiğine baktığımızda ters yönlü bir ilişki varken 

G2’nin açıklamalarında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığından söz ettiği görülmektedir.  

Yukarıdaki alıntılarda katılımcıların örgütlü olmayı bir destek olarak kabul ettikleri ve bu destek 

yardımıyla da doğrudan adil olarak algılamaya başladıklarını söylemeseler de bireylerin dünyayı farklı 

algılama eğilimlerinin arttığını söyledikleri görülmüştür. Bir ilişki olduğunu söylemeleri bakımından 

moderatör analizinin sonuçlarını ima eden görüşler belirtilmiş olmasına rağmen bu ilişkinin yönü 

doğrultusunda ters sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Tartışma 

Çalışmada,  kişisel ve genel adil dünya inancı arasındaki ilişkide cinsiyet kimliği-cinsel yönelimin 

biçimlendirici rolü olup olmadığına dair yapılan analiz bulguları, hem genel adil dünya inancı hem de 

kişisel adil dünya inancı için olumlu çıkmıştır. Cinsiyet kimliği-cinsel yönelimin kişisel adil dünya inancı 

ve örgütlülük durumu arasındaki ilişkiyi daha anlamlı hale getirdiği, genel adil dünya inancıyla örgütlülük 

durumu arasındaki anlamsız bulguları ise anlamlı kıldığı bulunmuştur. Buradan hareketle katılımcıların 

örgütlü olup olmamalarının dünyayı genel olarak adil algılamayla bir ilgisi olmadığı ama kişisel olarak 

adilliğin anlamlandırılmasında etkili olduğu sonucu çıkabilmektedir. Bu çalışma kapsamında da adil 

dünya inancı yüksek bireylerden daha düşük örgütlülük beklenebilmektedir. Ancak bulgulara göre LGBT 

katılımcılar daha düşük bir genel adil dünya inancına sahip olduklarında daha düşük örgütlülük 

göstermektedirler. Bunun nedeni öğrenilmiş çaresizlik olarak geçen, dünyanın adil olmadığına ve ne 

yapılırsa yapılsın adil olamayacağına dair bir fikir olabilir. Ya da bu durum Gürhanel ve Arkonaç’ın 

(2013) yaptıkları bir çalışmanın sonucunda da bahsettikleri; toplumda eşcinsellere yönelik ayrımcılığa 

dayanan heteronormatif (heteroseksüelliğin toplumsal ve doğal norm olarak kabul görmesi) söylemin, 

gayler arasında “kadınsı” gayler için de kullanıldığı söylemi ve aktivist olan bireyler, aktivist olmayan 

bireyleri “kendilerini saklamakla”, “cesur olmamakla” itham edilebilmeleri durumu (Şeker, 2013) gibi iç 

grupla alakalı konular da LGBT bireyleri herhangi bir derneğe üye olmaktan alıkoyuyor olabilir. 

Heteroseksüel bireylerde ise sonuç Karaçanta’nın bulgularıyla örtüşmektedir.. Bu durum daha yüksek adil 

dünya inancına sahip bireylerin yaşadıklarını daha kolay meşrulaştırabildiği için bir derneğe ihtiyacı 

olmayabileceği düşüncesi ile tutarlı bir bulgu olmuştur. Ortak nokta, herhangi bir derneğe üye olmanın 

kendini daha güvende hissettirecek ve destek olacak bir mekanizmaya sahip olduğunun belirtilmesidir. 
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Öz 

Uyarıcının bilişsel açıdan etkisine ilişkin literatürde bazı modeller (ikili kodlama, Paivio, 1986; 1991; bilişsel 
uyarılma, Paulus, 2000; çağrışımsal bellekte düşünce arama, Nijstad ve ark., 2010) bulunmaktadır. Öte yandan, bu 
modeller görsel sunumların yaratıcılığa etkisi konusuna bütünleyici bir açıklama getirememektedir. Bu bildiride, bu 
modelleri entegre eden Çağrışımsal Bellekte Kodlama Kuramı beyin fırtınasında ileri sürülmekte ve bu kuramı 
destekleyen dört deney sunulmaktadır. I. deneyde görsel uyarıcının (yaratıcılığı uyandıran görsel (otomobile 
benzeyen salıncak) ve yaratıcı olmayan görsel (normal salıncak) ve konu ilintisinin [ilgili konu (parkları geliştirme)] 
ve ilgisiz konu (hayvanların yaşam koşullarını geliştirme) bireysel beyin fırtınasında etkisi incelenmiştir. Yaratıcılığı 
uyandıran resim, sıradan resme göre ve ilgili konu ilgili olmayana göre özgün düşünce sayısını (yaratıcılığı) 
artırmıştır. II. deneyde, görsel uyarıcının yaratıcılık uyandırıp (otomobile benzeyen salıncak) uyandırmama (normal 
salıncak) özelliğinin yanında resim veya yazılı olarak sunulmasının etkisi parkları geliştirme problem üzerinde 
incelenmiştir. Bu deneyin sonuçları yaratıcılığı uyandıran resmin, sıradan resme göre ve resmin yazıya göre 
yaratıcılığı artırdığını göstermektedir. Her iki deneyde de yaratıcılığı uyandıran resim, sıradan resme göre daha esnek 
düşüncelere yol açmakta ve bu durum yaratıcılığı artırmaktadır. 
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Görsel Sunum Türlerinin Yaratıcılığa Etkisi: Çağrışımsal Bellekte Kodlama Kuramının Çıkışı 

Yaratıcılık sadece orijinal değil ayrıca faydalı veya uygulanabilir düşünceler üretme süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Yaratıcılık birçok alanda yenilik ortaya çıkarmak için gerekli olmaktadır. Yaratıcılığı 

artırmak için beyin fırtınası kuralları (eleştiri yapmayın, aklınıza geleni söyleyin, çok sayıda üretin, 

düşünceleri geliştirin) Osborn (1957) tarafından geliştirilmiştir. Öte yandan, bu kuralları uygulayan 

etkileşim grupları, aynı sayıda tek başına çalışan ve düşünceleri ortak havuzda değerlendirilen nominal 

gruplara göre daha az düşünce üretmektedir. Bu durum, etkileşim gruplarında grup üyelerinin 

değerlendirilme kaygısı hissetmeleri, kaytarma eğilimi göstermeleri, birbirlerini engellemeleri ve en 

düşük performans gösteren üyeye benzeme eğilimi göstermeleriyle açıklanmaktadır (Diehl ve Stroebe, 

1987).  

Etkileşim gruplarında ortaya çıkan bu problemler araştırmacıları düşünce üretiminde yer alan 

bilişsel/sosyal/ güdüsel faktörleri incelemeye yöneltmiştir (Paulus ve Brown, 2007; Paulus ve Yang, 

2000). Örneğin, bazı bilişsel uyarılma teknikleri (örn., hafıza yönergeleri, görevi bölümleme, düşünceleri 

birleştirme, ıraksak düşünme, çok sayıda düşüncelere veya kategorilere maruz kalma) ve güdüsel ya da 

sosyal teknikler (örn., grup faaliyetlerini artıran yönergeler, yüksek standartlar verme, dış grup 

karşılaştırma bilgisi verme) gruplarda yaratıcı performansın artmasına yol açmaktadır (Baas, de Dreu ve 

Nijstad, 2011; Coskun, 2000; Coskun, 2005a; 2005b; Coskun, Paulus, Brown ve Sherwood, 2000; 

Dugosh, Paulus, Roland ve Yang, 2000; Paulus ve Dzindolet, 1993).  

Beyin fırtınası alanında son yıllarda incelenen tekniklerden biri görsel uyaranların sunulmasıdır. 

Örneğin, son zamanlarda yapılan bir araştırma görsel uyaranların beyin fırtınası performansını artırdığını 

göstermektedir (Guo ve McLeod, 2014). Guo ve McLeod (2014) araştırmalarında üç karşılaştırma koşulu 

bulunmaktadır: Bunlar, ilgili konuda görsel uyaranlar, ilgisiz konuda görsel uyaranlar, konusu olmayan 

çeşitli görseller ve uyaran olmama koşuludur. Kontrol koşulu dışında tüm koşullarda 20 görsel uyaran 

katılımcılara gösterilmiştir. Bulgular, sadece çeşitli uyaranların kontrol koşuluna göre performansı 

artırdığını göstermektedir. Bununla birlikte, sözü edilen çalışma bazı yöntemsel sorunları yapısında 

taşımaktadır. Örneğin, çalışmada büyükleri ve konusu değişen 20 resim gösterilmiştir (Guo ve McLeod, 

2014). İlgili çalışmada uyaranlar büyüklük, zıtlık, konu, hareketlilik açısından değiştiğinden dolayı 

düşünce üretiminde uyaranların hangi özelliklerinin rol oynadığı açık değildir. Bundan dolayı birçok 

değil, yaratıcılığı uyandıran bir uyaranın etkisi öncelikle incelenmelidir. Ayrıca uyaran sayısı burada 

incelenmesi gereken önemli bir konudur. Önceki çalışmada 20 resmin nasıl ve neye dayalı olarak 

seçildiği belli değildir. Çok sayıda uyaranın homojen ve heterojen özellikleri önemli olmasına rağmen, 

bahsedilen konuları aydınlatmak için bir uyaranla bir başlangıç noktası oluşturmak önem taşımaktadır.  
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Yaratıcılıkta görsel uyaranlarının etkisi bağlama veya verilen probleme bağlı olabilir. Eğer beyin 

fırtınası probleminin görsel uyaranla ilintisi bulunmuyorsa, görsel uyaranının performans üzerinde 

etkisinin olmaması; öte yandan, ilgiliyse görsel uyaranın performansı artırması beklenir. Bu etkinin 

temelindeki süreçler literatürde henüz aydınlatılmamıştır. Bu nedenle bu araştırma daha önceki 

araştırmaları ve kuramsal araştırmaları bir araya getirecek şekilde düzenlenmiştir. İlgili konunun 

dayanıklılığı veya motivasyonu tetikleyeceği beklenilmektedir. Aydınlatılması gereken diğer bir konu, 

görsel uyaranının etkisinin temelinde yer alan sürecin ne olduğudur. Görsel uyaran yeni kavramları aktive 

edebilir ve bu şekilde esnekliği artırabilir. Önceki çalışma bu konulara değinmemekte ve konuya açıklık 

getirmemektedir. Bu konuya Paulus (2000) tarafından geliştirilen bilişsel uyarılma ve Nijstad ve 

arkadaşları (2001; 2002) tarafından geliştirilen Çağrışımsal Bellekte Düşünce Arama (ÇBDA: The Search 

of Ideas in Associative Memory (SIAM))  modeli kuramsal olarak cevap vermektedir. Bundan dolayı, 

araştırma hakkında ayrıntılı bilgiler vermeden önce kuramsal yaklaşımlar üzerinde durmak yararlı 

olacaktır.  

Görsel uyaranların beyin fırtınası üzerinde etkisi nasıl açıklanabilir? Hem bilişsel uyarılma hem de 

ÇBDA her ne kadar farklı olsalar da çağrışımsal bellek görüşüne dayanmaktadır (Collins ve Loftus, 

1974). Her iki model, düşüncelerin çağrışımsal bellekte birbiriyle bağlantılı olduğunu ileri sürmektedir. 

Bilişsel uyarım görüşü, uyaranın kodlama açısından farklı özelliklerine temelde odaklanmakta ve bu 

kodlama avantajını çağrışımsal bellekte bir girdi değişkeni olarak varsaymaktadır. Bu modele göre 

yüksek sayıda uyaranlar ve çeşitli uyaranlar, az sayıda olanlara ve homojen olanlara göre çağrışımsal 

belleği aktive etme açısından daha fazla avantaja sahiptir (Paulus, 2000).  

Öte yandan, Çağrışımsal Bellekte Düşünce Arama (ÇBDA) modeli Nijstad, Stroebe ve Lodewijkx 

(2002; 2003) tarafından geliştirilmiş ve bu model düşünce üretim sürecine ağırlıklı olarak 

odaklanmaktadır. Bu modele göre düşünce üretiminin iki aşaması vardır: Bunlar bilgi aktivasyon aşaması 

ve düşünce üretim aşaması. Bilgi aktivasyon aşamasında uyarıcı (bu uyarıcılar problemin parçaları veya 

daha önce yaratılan düşünceler şeklinde olabilir) bir imajın aktivasyonu için gereklidir. İmaj aktivasyonu 

uzun süreli bellekte ilgili ipucunu aramanın bir sonucudur. Düşünce üretim aşamasında bir imaj aktive 

edildiğinde bu imajın özellikleri yeni çağrışımlar oluşturmak için kullanılabilir. Bu modele göre heterojen 

uyaranlar homojen olanlara göre yeni kavramların oluşturulmasında daha fazla avantaja sahiptir. Öte 

yandan homojen uyarıcılar ise heterojen olanlara göre daha derin düşüncelerin oluşmasını sağlamaktadır.  

ÇBDA modeli homojen ve heterojen uyaranların rolü hakkında önemli açıklamalar getirmesine 

rağmen, beyin fırtınasında uyarıcının hangi özelliklerinin (örn., yaratıcı ve yaratıcı olmayan, görsel ve 

metin veya yazılı, hareketli ve hareketsiz vb.) beyin fırtınasında yaratıcılığı artırdığını açıklamamaktadır. 

Bu yüzden, bu model uyarıcıların kodlanma özelliklerini göz ardı etmektedir. Benzer bir şekilde, bilişsel 
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uyarılma görüşü uyarıcının bu özelliklerine odaklanmamaktadır. Amacımız literatürde mevcut bu 

modellere geçersiz kılmak değildir. Bunun yerine, uyarıcının yaratıcılığı uyandırma ve konuyla ilgisini 

göz önünde bulundurarak bu iki modeli bütünleştirmeye çalışmaktır. Bu araştırmada Çağrışımsal Bellekte 

Kodlama (ÇBK) modeli önerilmektedir. Bu modele göre yaratıcı veya dikkat çekici özellikleri bulunan 

uyaranlar, bu özellikleri olmayanlara göre daha fazla kodlanacaktır. Bu özellikleri olan uyarıcı 

çağrışımsal bellekte yeni ve yakın kavramları sadece ortaya çıkarmakla kalmayacak ayrıca uzun süreli 

bellekte yeni ve yakın kavramların geri çağırılmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü kolayca kodlanan 

uyaranların uzun süreli bellekte geri çağrılması o derece kolay olacaktır. Görsel uyaranların bu kodlanma 

ve geri çağrılma özelliklerinden dolayı daha esnek düşünceler daha fazla yaratılacaktır. ÇBK modeline 

göre ilgili problem koşulunda katılımcılar daha derin düşünceler oluşturacaktır. Bunun nedeni yaratıcı 

özellikleri olan uyaranlar, problemle ilgili kavramları daha fazla aktive edecektir.  

Bu açıklamaları test etmek için 1. deneyde bireysel beyin fırtınası performansı üzerinde yaratıcılığı 

uyandıran resim (yaratıcı resim ve olmayan resim) ve problem ilintisinin (ilintili problem ve ilintili 

olmayan problem) etkisi incelenmiştir. 

I. Deney 

Yöntem 

Katılımcılar 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde okuyan 54 öğrenci bu 

araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Tüm katılımcılar görsel uyaran (yaratıcı ve yaratıcı olmayan) ve 

problem türü (ilgili ve ilgisiz) koşullarına seçkisiz olarak atanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Manipulasyon Kontrolü. Yapılan manipülasyonları kontrol etmek amacıyla, katılımcılar uyarıcının ne 

kadar uyandırıcı olduğu, ne kadar yaratıcı olduğu, ne kadar ilginç olduğu, ne kadar uygulanabilir olduğu, 

ne kadar çekici ve ne kadar eğlenceli olduğunu 0’dan (hiç) 10’a (çok fazla) kadar 11’li bir Likert ölçeği 

üzerinde derecelendirmeleri istenmiştir. 

Beyinfırtınası Kuralları. Tüm katılımcılara Osborn’un (1957) dört kuralı verilmiştir. Bu kurallar 

şunlardır: (1) eleştirmeyin (2) aklınıza geleni söyleyin, (3) kaliteye bakmaksızın çok sayıda düşünce 

üretin, (4) sonraki düşüncelerinizi yeni düşüncelerle birleştirin. Her bir kural için ayrıca kısa bir açıklama 

verilmiştir.  
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Beyinfırtınası Problemi. Bu araştırmada iki beyin fırtınası problem bulunmaktadır. Biri çocuk 

parklarında oyuncakları geliştirmedir (ilintili problem). Diğeri evcil hayvanların koşullarını 

geliştirmedir(ilintisiz problem) 

Yaratıcı ve Yaratıcı Olmayan Resim. Yaratıcı resim ve yaratıcı olmayan resim: Yaratıcı uyaran bir 

otomobile benzeyen salıncaktır (Şekil 1). Yaratıcı olmayan uyaran ise bir normal salıncaktır. 

 

Şekil 1. Deneyde Kullanılan Yaratıcı Resim 

Tüm katılımcılar önceden ayarlanan bir sınıf ortamında test edilmiştir. Katılımcılar bir hafta önceden 

araştırma hakkında kısaca bilgilendirilmiştir. Kısaca katılımcılar deneyin zamanı ve yeri hakkında bilgi 

almıştır. Deney sırasında katılımcılar tek başına oturtulmuştur. Araştırmaya geldiklerinde deney hakkında 

genel bilgi veren onam formunu almışlar ve okuduktan sonra imzalamışlardır. İmzaladıktan sonra 

deneklerin yarısı yaratıcı uyaran koşuluna, diğer yarısı ise yaratıcı olmayan veya kontrol koşuluna 

atanmış ve atandıkları koşulda resmi incelemiştir. Yaratıcı koşulda olanlara yarım arabaya benzeyen 

salıncak resmi gösterilmiştir (Şekil 1). Kontrol koşulunda olanlar ise normal salıncak resmini 

incelemiştir. 5 saniye inceledikten sonra katılımcılara manipülasyon kontrol formu verilmiştir. Bu formda 

katılımcılar gösterine resmin ne kadar uyandırıcı, yaratıcı, ilginç, uygulanabilir, çekici ve ne kadar 

eğlenceli olduğunu 0’dan (hiç) 10’a (çok fazla) kadar 11’li bir Likert ölçeği üzerinde derecelendirmiştir. 
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Bundan sonra, katılımcılara beyin fırtınası kuralları ve kısaca açıklamalar verilmiştir. Araştırmacı bu 

kuralları ayrıca katılımcılara yüksek sesle okumuştur. Sonra katılımcılar koşullara atanmıştır. 

Manipülasyonlar kağıttan setler aracığıyla yapılmıştır. Her sette onam formundan beyin fırtınası anketine 

kadar formlar yer almıştır. Her deney koşulu için sınıfa ayrı zamanlarda 15 katılımcı alınmış ve deneklere 

formlarda yazılan manipülasyonlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Yaratıcı koşulda olanlar yarım arabaya 

benzeyen salıncak resmini, kontrol veya yaratıcı olmayan koşulda olanlar ise normal salıncak resmini 

incelemiştir. Manipülasyon kontrol formunu doldurduktan sonra katılımcılara beyin fırtınası kuralları 

sunulmuştur. İlintili problem koşulunda çocuk parklarında oyuncakları geliştirme problemi, ilintili 

olmayan koşulda ise evcil hayvanların bakım koşullarını geliştirme problemi verilmiştir. Tüm katılımcılar 

15 dakikalık beyin fırtınasından sonra düşünce üretimiyle ilgili deneyimlerini soran sorulardan oluşan 

anket verilmiştir. 

Bulgular 

Kodlama 

Deneyin koşullarından haberdar olmayan iki bağımsız yargıcı düşüncelerden tekrarlayıcı veya aynı 

olanları kontrol etmiştir. Daha sonra aynı olanlarını çıkartarak her bir katılımcı için özgün düşünce 

sayısını hesaplamıştır. Ayrıca yargıcılar her bir katılımcının problemle ilgili kaç kategoriyi taradığını da 

değerlendirmiştir. Tüm bu değerlendirmeler için yargıcılar arasında güvenirlik katsayısı 0.99’dur (bkz. 

Coskun, 2005a; 2005b; Paulus, 2000). 

Manipülasyon Kontrolü 

Katılımcılar yaratıcı uyarıcıyı (Ort. =7.93) olmayana (Ort. = 4.56) göre daha uyandırıcı, t(55) = 5.70, 

p < .0001, daha ilginç (Ort. = 7.77; olmayan için Ort. = 3.60), t(55) = 7.21, p < .0001 ve daha çekici (Ort. 

= 8.27; olmayan için Ort. = 4.15), t(55) = 7.09, p < .0001 olarak değerlendirmiştir. 

Performan Analizi 

Özgün Düşünce Sayısı. Uyarıcının özgün düşünce sayısı üzerinde etkisi anlamlıdır, F1,53 = 10.79, p < 

.001, eta = .17. Yaratıcı resim koşulunda olan katılımcıların düşünce sayısı (Ort. = 19.30) yaratıcı 

olmayan veya kontrol koşulundaki katılımcılara (Ort. = 13.93) göre daha fazladır. Problemin türünün 

etkisi anlamlıdır, F1,50 = 14.95, p < .0001, eta = .23. İlintili problem koşulunda olanların düşünce sayısı 

(Ort. = 19.53) ilintisiz koşulda olanlara (Ort. = 13.70) göre daha fazladır. Bununla birlikte değişkenler 

arasında ortak etki anlamlı değildir, F1,53 = .10, p > .05. 
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Tablo 1. Uyarıcı ve Problem Türüne Göre Özgün, Esnek ve Derin Düşünceler 

Resim  Yaratıcı Resim Yaratıcı Olmayan Resim 

Problem ilintili ilintisiz ilintili ilintisiz 

Özgün düş. 22.47 (2.51) 16.13 (6.63) 16.58 (5.14) 11.27 (4.68) 

Esneklik   6.73 (1.33) 6.80 (1.74) 5.42 (1.17) 5.67 (1.54) 

Derin düşünce 3.34(0.95) 2.35(0.71) 3.07(0.64) 1.98(0.63) 

Kullanılan Kategori Sayısı (Esneklik). Uyarıcının özgün düşünce özgün kategori sayısı (esneklik) 

üzerinde etkisi anlamlıdır, F1,53 = 9.71, p < .001, eta = .18. Yaratıcı resim koşulunda olan katılımcıların 

özgün kategori düşünce sayısı (Ort. = 6.77) yaratıcı olmayan veya kontrol koşulundaki katılımcılara (Ort. 

= 5.54) göre daha fazladır. Diğer etkiler anlamlı değildir. 

Derin Düşünce Sayısı (Kararlılık). Derin düşünce sayısı özgün düşünce sayısının kategori sayısına 

bölünmesiyle elde edilmiştir. Problem türünün derin düşünce sayısı üzerinde etkisi anlamlıdır, F1,53 = 

27.38, p < .0001, eta = .34. İlintili problem koşulunda olan katılımcıların derin düşünce sayısı (Ort. = 

3.20) ilintisiz koşulundaki katılımcılara (Ort. = 2.17) göre daha fazladır.  

Aracılık Analizi 

Esneklik ve derin düşünme bağımsız değişkenlerle farklı düzeylerde ilişkili olduğundan ayrı olarak 

aracılık analizleri yapılmıştır (bkz. Tablo 2). 

Tablo 2. Problem, Uyarıcı Türü ve Performans Verileri Arasında İlişkiler 

 Uyarıcı türü Problem türü 

Özgün düşünce sayısı 0.39* 0.43* 

Esneklik  0.39** 0.03 

Kararlılık  0.20 0.58** 
       *p < .001, **p < .0001 

Aracılık analizleri Baron ve Kenny (1986) kriterlerine göre yapılmıştır. Esneklik uyarıcı türü ve 

bağımlı değişkenle ilişkilidir. Esnekliğin problemle ilintisi kontrol edilerek aracı rolünün olup olmadığı 

test edilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi, esneklik denkleme eklendiğinde (B = .60), uyarıcının 

başlangıçta etkisi (B = .38) .11’e azalmıştır. The sobel test .38’den .11’e düşüşün anlamlı olduğunu 

göstermektedir (sobel test Z = 2.98, p = .0001). 
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Şekil 2. Uyarıcı Türü ile Yaratıcılık Arasında Esnekliğin Kısmi Aracılık Rolü 
*p < .001, **p < .0001 

Kararlılık veya derin düşünce problem türü ve bağımlı değişkenle ilişkilidir. Derin düşüncenin uyarıcı 

türüyle ilişkisi kontrol edilerek aracı rolünün olup olmadığı test edilmiştir. Şekil 3’te görüldüğü gibi, 

esneklik denkleme eklendiğinde (B = .76), uyarıcının başlangıçta etkisi (B = .41) anlamsız bir duruma 

gelmiştir (B = -.03). Bu durum derin düşüncenin, problem ilintisi ile yaratıcılık arasında tam bir aracı 

değişken olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 3. Derin Düşüncenin Problem Türü ile Yaratıcılık Arasında Tam Aracılık Rolü 
*p < .001, **p < .0001 

Tartışma 

Bu deneyde görsel uyarıcı türünün(yaratıcı ve yaratıcı olmayan resim) ve problem türünün (ilintili ve 

ilintili olmayan) bireysel beyin fırtınasında yaratıcılığa etkisi incelenmiştir. Bulgular yaratıcı resmin 

olmayana göre daha fazla özgün ve esnek düşünce üretimine yol açacağı hipotezini desteklemiştir. Bu 

bulgu son zamanlarda yapılan bir araştırma bulgusuyla tutarlıdır (Guo ve McLeod, 2014). Bu deney ile 

literatürdeki yapılan son araştırma arasında önemli farklardan biri bu deneyde tek bir uyarıcının 

kullanılması ve bu uyarıcının yaratıcılığı %46 daha fazla artırmasıdır. Bu deney ayrıca yaratıcı uyarıcının 

esneklik aracılığıyla yaratıcılığı artırdığını göstermesi bakımından önemli bir sonuç vermektedir. Bu 

bulgu, Çağrışımsal Bellekte Kodlama (ÇBK) modeliyle tutarlıdır. ÇBK modeli dikkat çekici veya yaratıcı 

özelliği olan uyarıcıların bu özelliği olmayan uyarıcılara göre daha fazla kodlanacağını öngörmektedir. 

Manipülasyon kontrolü bu öngörüyü desteklemektedir. Yaratıcılığı uyandırıcı resim, yaratıcı olmayan 

resme göre daha ilginç, yaratıcı ve daha çekici olarak algılanmaktadır. Uyarıcının bu özellikleri 

çağrışımsal bellekte yakın veya yeni kavramların uyandırılmasını kolaylaştırmayacak ayrıca yakın 
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kavramların uzun süreli bellekten geri çağrılmasını da kolaylaştıracaktır. Bu son durum, kolay şekilde 

kodlanan uyarıcının ayrıca uzun süreli bellekten geri çağrılmasının da kolay olması gerçeğinden 

kaynaklanmaktadır. Görsel uyarıcının kodlanma ve geri çağrılmada avantajlı olmasından dolayı 

yaratıcılığı uyandıran görsel uyaranlarla daha esnek düşüncelerin üretilmesi mümkün görünmektedir. Bu, 

tam olarak bu deneyde bulunan bir sonuçtur.  

Görsel uyaranlar yazılı olanlara göre düşünce üretimini artırmıştır. Bu durum bu uyaranın daha 

hareketli algılanmasından kaynaklanabilir. Gelecek araştırmalarda sabit ve hareketli uyaranların 

performansta nasıl bir etki bıraktığı ve varsa bu etkinin temelinde yer alan süreçler incelenmelidir. Bu 

inceleme ayrıca çalışma belleğinin sınırlı olmasından dolayı optimal uyarıcı sayısını belirlemeye katkıda 

bulunabilir. Örneğin, yapılan bir araştırma fazla sayıda görsel uyarıcı sunmanın yaratıcılığı artırmak 

yerine azalttığına işaret etmektedir (Marsh, Landau ve Hicks, 1996). ÇBK modeli burada uyarıcının 

kodlama açısından diğer özelliklerini göz önünde bulundurarak geliştirilmiştir. İlk olarak, yaratıcılığı 

uyandıran uyaranlar bu özelliği olmayan uyaranlara göre daha fazla kodlanma avantajına sahiptir. 

Yaratıcılık üzerinde görsel uyarıcının etkisine esneklik kısmen aracılık etmektedir. İkinci olarak, 

uyarıcıyla ilgili problem durumu yaratıcılığı artırmaktadır. Yaratıcı özelliği olan uyaranın yaratıcılığı 

artırması verilen probleme de bağlıdır. 

Bu deneyin sonuçları ilintili problemin olmayana göre düşünce üretimini artırdığını göstermektedir. 

Bu sonuç ikinci hipotezi desteklemektedir. Bu bulgu daha önceki araştırma bulgusuna benzemektedir 

(Guo ve McLeod, 2014). Ayrıca bu sonuç Nijstad, Stroebe ve Lodewijkx (2002, 2003) tarafından 

geliştirilen Çağrışımsal Bellekte Düşünce Arama (ÇBDA) modelinin öngörüsüyle tutarlıdır. Bu modele 

göre, ilgili konu veya problem ilintisiz olanlara göre daha derin düşüncelerin(kararlılığın) üretilmesine 

yol açacaktır. İlintili bir problemle karşılaşıldığında bir birey çalışma belleğinin sınırlı olmasından dolayı 

yeni düşüncelere yönelmek yerine problemle ilgili derin düşünceler üretecektir. Bu öngörüyle tutarlı 

olarak derin düşüncenin konu ilintisi ile yaratıcılık arasında aracı olduğu bu araştırmada bulunmuştur.  

Algısal veriler bu bulguyu desteklemektedir. İlgili problem koşulundaki katılımcılar daha kaliteli ve çok 

sayıda düşünce ürettiklerini, problemi daha ilginç bulduklarını ve düşünce üretiminde daha fazla hızlı 

olduklarını rapor etmektedir. Burada ilintisiz konunun neden yaratıcılığı engellediğini veya ketlediğini 

açıklamak önemlidir. Bu durum, ilintili olmayan problemin saplanma veya bilişsel engelleme ortaya 

çıkarmasından kaynaklanmaktadır (Smith, 2003; Smith ve Blakenship, 1991). Başka bir deyişle, 

uyarıcının başlangıçta sunulması daha sonraki beyin fırtınasındaki düşünce üretim performansını 

engelleyebilir. Bir başka anlatımla uyarıcı ile ilintisiz konu arasında mesafe öylesine büyük olabilir ki, 

katılımcılar görsel uyarıcı ile ilintisiz konu arasında bağlantı kurmada zorluk veya engelleme 

yaşayabilirler. İlintisiz problem koşulunda yaşanan bu zorluk veya engelleme ilintili koşula kıyasla 
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düşünce üretim performansını %46 oranında azaltmaktadır. Bu sonuçla tutarlı olarak engelleyicilerin 

başlangıçta sunulmasının sonraki doğru çözümleri veya düşünce üretimini engellediğine dair literatürde 

kanıtlar bulunmaktadır (Smith, 2003; Smith ve Blakenship, 1991; Smith, Ward ve Schumacher, 1993). 

Ayrıca, beyinfırtınası literatüründe son yıllarda yapılan araştırmalar bu konuya güçlü bir kanıt 

sağlamaktadır. Araştırmalar bilişsel engellemenin beyin fırtınası öncesi ilintisiz sözcük çiftleri (örn., 

elma-balık) üzerinde alıştırmayla da ortaya çıktığına işaret etmektedir (Coskun, 2009; 2011). 

Öte yandan bu araştırmada etkileşim etkisi ortaya çıkmamıştır. Bu sonuç, yaratıcı uyaran ve ilgili 

konu yüksek bir performans için yararlı olmasına rağmen, birbiriyle etkileşmediklerini göstermektedir. 

Bunun nedeni her iki değişkenin temelinde yer alan mekanizmaların veya süreçlerin farklı olmasıdır. 

Başka bir deyişe, esneklik ve kararlılık(derin düşünme) birbiriyle ilişkili değildir. Gerçekten de aralarında 

korelasyon anlamlı değildir (r =. 06, p > .05). Eğer bu iki süreç ilişkili olsaydı ya da uyarıcı ve konu aynı 

mekanizmaya sahip olsaydı, bu değişkenler arasında etkileşim etkisi söz konusu olacaktı.  

Sonuç olarak, bu deneyin sonuçları yaratıcılığı uyandıran resmin ve ilintili problemin beyin 

fırtınasında yaratıcılığı önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Görsel uyaran söz konusu olduğunda, bu 

uyaranın çağrışımsal bellekte kodlanma özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu şekilde düşünce üretimi süreci 

daha iyi açıklanabilir. Dikkat çekici özellikleri olan uyaranlar(örn., ilginç uyaranlar), daha kolay bir 

şekilde kodlanmakta, daha fazla uzun süreli bellekte tutulmakta ve bu yüzden daha fazla yeni düşünceleri 

veya esnek düşünceleri tetiklemektedir. Konunun ilgili olması da derin düşünceleri artırma açısından 

önemli rol oynamaktadır. Bu bulgular yaratıcılığı uyandıran resim ve ilgili problem yaratıcılığı artırmada 

yararlı olmasına rağmen, bu değişkenlerin temelinde yatan süreçler veya mekanizmalar farklıdır. 

II. Deney 

Çağrışımsal Bellekte Kodlama (ÇBK) modeline göre, yaratıcı veya dikkat çekici özellikleri bulunan 

uyaranlar, bu özellikleri olmayanlara göre daha fazla kodlanmaktadır. Görsel uyaranlar da kodlanma ve 

ayrıca geri çağrılma özelliklerinden dolayı daha esnek düşüncelere yol açabilir. ÇBK modeline göre hem 

görsel hem de sembolik olarak kodlanan uyarıcıların uzun süreli bellekte daha fazla izleri olacaktır. Metin 

veya yazılı olana kıyasla görsel uyarının bu avantajları beyin fırtınası literatüründe henüz 

gösterilmemiştir. Bilişsel psikoloji alanında bu konuyla ilgili bilinen bir kuram bu konuya açıklık 

getirmektedir. Paivio (1991) tarafından geliştirilen ikili kodlama kuramına göre, görsel ve sözel semboller 

farklı şekilde kodlanmakta ve işlenmektedir (Paivio, 1991). Görsel objeler yazılı objelere göre daha kolay 

hatırlanmaktadır. Bu durum görsel uyaranların uzun süreli bellekte hem görsel hem de sözel yollarla 

kodlanmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, yazılı uyaranlar sadece sözel veya sembolik sistemle 

kodlanmaktadır. Başka bir deyişle, görsel uyarıcı bellek sisteminde daha uzun süreli olarak yer aldığından 
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dolayı bu uyaranlar düşünce üretiminde daha sonra kullanılabilir. Bu bağlamda, görsel uyarıcıların yazılı 

olanlara göre daha esnek düşüncelere yol açması beklenmektedir. Görsel uyaranlar bellek sisteminde 

daha uzun süreli kaldığından dolayı derin düşünmeyi artırması da beklenilmektedir.  

Yenilemek gerekirse, yaratıcılığı uyandıran uyarıcının uyandırmayana göre daha fazla düşünce 

üretimine yol açması beklenilmektedir. Bununla birlikte bu beklentinin doğrulanması beyin fırtınası 

probleminin türüne bağlı olabilir. Bu deneyde, beyin fırtınası görevi (çocuk parkında oyuncakları 

geliştirme) ilintili olan bir görevdir. Bu hipotezleri test etmek için bu araştırmada görsel uyarıcının 

(yaratıcı ve yaratıcı olmayan) ve modalitenin (resim ve yazılı) beyin fırtınası probleminde etkisi 

incelenmektedir. 

Yöntem 

Katılımcılar 

II. deneye 54 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Tüm katılımcılar görsel uyaran (yaratıcı ve yaratıcı 

olmayan) ve modalite (resim ve yazılı) koşullarına seçkisiz olarak atanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Manipülasyon Kontrolü. I. deneyde olduğu gibidir. 

Beyinfırtınası Kuralları. I. deneyde olduğu gibidir. 

Beyinfırtınası Problemi. Problem, çocuk parklarında oyuncakları geliştirmedir.  

Yaratıcı Resim ve Yaratıcı Olmayan Resim. I. deneyde olduğu gibidir. 

Görsel ve Yazılı Uyaran. Yazılı uyaran kağıt üzerinde verilen objenin tanımıydı. Görsel uyaran 

koşulunda arabaya benzeyen bir salıncak resmi yer almıştır. Yazılı koşuda ise kağıt üzerinde “arabaya 

benzeyen bir salıncak” yazılıydı. 

İşlem 

I. deneyde olduğu gibidir. Katılımcıların yarısı yaratıcı uyaran koşuluna, diğer yarısı ise yaratıcı 

olmayan veya kontrol koşuluna atanmış ve atandıkları koşulda resmi incelemiştir. Yaratıcı koşulda 

olanlara yarım arabaya benzeyen salıncak resmi veya tarifi verilmiştir. Kontrol koşulunda olanlar ise 

normal salıncak salıncak resmi veya tarifi verilmiştir. Katılımcılar ayrıca görsel ve yazılı koşula 

atanmıştır. Beş saniye inceledikten sonra katılımcılara manipülasyon kontrol formu verilmiştir. Tüm diğer 

işlemler I. deneyde olduğu gibidir. 
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Bulgular 

Kodlama 

Kodlama I. Deneyde olduğu gibidir. Yargıcılar arasında özgün düşünce sayısı ve taranan özgün 

kategori sayısı açısından güvenirlik katsayısı 0.99’dur.  

Manipülasyon Kontrolü 

Katılımcılar yaratıcı uyarıcıyı (Ort. = 7.52) olmayana (Ort. = 5.17) göre daha uyandırıcı, F1,50 = 17.35, 

p < .0001, eta = .26, daha ilginç (Ort. = 7.35; olmayan için Ort. = 4.54), F1,50 = 21.36, p < .0001, eta = .30 

ve daha çekici (Ort. = 7.55; olmayan için Ort. = 4.56), F1,50 = 33.86, p < .0001, eta = .40 olarak 

değerlendirmiştir. 

Performans Analizi 

Özgün Düşünce Sayısı. Uyarıcının özgün düşünce sayısı üzerinde etkisi anlamlıdır, F1,50 = 9.70, p < 

.001, eta = .16. Yaratıcı uyarıcı koşulunda olan katılımcıların düşünce sayısı (Ort. = 18.99) kontrol 

koşulundaki katılımcılara (Ort. = 14.28) göre daha fazladır. Modalite etkisi anlamlıdır, F1,50 = 14.95, p < 

.0001, eta = .23. Görsel uyarıcı koşulunda olanların düşünce sayısı (Ort. = 19.55) yazılı koşulda olanlara 

(Ort. = 13.70) göre daha fazladır.  

Tablo 3. Uyarıcı ve Problem Türüne Göre Özgün, Esnek ve Derin Düşünceler 

Yaratıcılık Yaratıcı Uyarıcı Yaratıcı Olmayan Uyarıcı 

Modalite görsel yazılı görsel yazılı 

Özgün düş. 22.47 (7.51) 15.50 (4.73) 16.64 (5.37) 11.92 (2.85) 

Esnek düşünce 6.73 (1.34) 5.50 (1.46) 5.55 (1.13) 5.17 (1.03) 

Derin düşünce 3.33(0.93) 2.89(0.82) 2.99(0.60) 2.34(0.54) 

Kategori Kullanım Sayısı (Esneklik). Uyarıcının esneklik üzerinde etkisi anlamlıdır, F1,50 = 4.69, p < 

.05, eta = .09. Yaratıcı uyarıcı koşulunda olan katılımcıların kategori sayısı (Ort. = 6.12) kontrol 

koşulundaki katılımcılara (Ort. = 5.36) göre daha fazladır. Modalite etkisi anlamlıdır F1,50 = 5.27, p < .01, 

eta = .10. Görsel uyarıcı koşulunda olanların kategori sayısı (Ort. = 6.14) yazılı koşulda olanlara (Ort. = 

5.33) göre daha fazladır.  

Derin Düşünce Sayısı (Kararlılık). Uyarıcının derin düşünce sayısı üzerinde etkisi anlamlıdır, F1,50 = 

4.65, p < .05, eta = .08. Yaratıcı uyarıcı koşulunda olan katılımcıların derin düşünce sayısı (Ort. = 3.11) 

kontrol koşulundaki katılımcılara (Ort. = 2.66) göre daha fazladır. Modalite etkisi de anlamlıdır, F1,50 = 
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6.89, p < .01, eta = .12. Görsel uyarıcı koşulunda olanların derin düşünce sayısı (Ort. = 3.17) yazılı 

koşulda olanlara (Ort. = 2.61) göre daha fazladır.  

Aracılık Analizleri 

Esneklik ve derin düşünme bağımsız değişkenlerle farklı düzeylerde ilişkili olduğundan ayrı olarak 

aracılık analizleri yapılmıştır (bkz. Tablo 4). 

Tablo 4. Modalite, Uyarıcı Türü ve Performans Verileri Arasında İlişkiler 

 Uyarıcı türü Problem türü 

Özgün düşünce sayısı 0.36* -0.46** 

Esneklik  0.27* -0.22 

Kararlılık  0.21 -0.33* 
       *p < .001, **p < .0001 

Şekil 4’de görüldüğü gibi, esneklik denkleme eklendiğinde (B = .60), uyarıcının başlangıçta etkisi (B 

= .37) .14’e azalmıştır. The sobel test .37’den .14’e düşüşün anlamlı olduğunu göstermektedir (sobel test 

Z = 2.98, p = .0001) 

 

Şekil 4. Esnekliğin Uyarıcı Türü ile Yaratıcılık Arasında Aracı Rolü 
*p < .001, **p < .0001 

Şekil 5’te görüldüğü gibi, derin düşünce denkleme eklendiğinde (B = .76), uyarıcının başlangıçta 

etkisi (B = .41) anlamsız (B = -.03) olmaktadır. Bu durum derin düşüncenin modalite ile bağımlı değişken 

arasında tam bir aracı olduğuna işaret etmektedir.  

 

Şekil 5. Kararlılığın Problem Türü ile Yaratıcılık Arasında Tam Bir Aracı Rolü 
*p < .001, **p < .0001 
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Tartışma 

Bu deney görsel uyarıcı türünün (yaratıcı ve yaratıcı olmayan) ve modalitenin (görsel ve yazılı) beyin 

fırtınasında performansa etkisi incelenmiştir. Katılımcılara yaratıcı koşulda yarım arabaya benzeyen bir 

salıncak, yaratıcı olmayan koşulda ise normal bir salıncak gösterilmiştir. Görsel koşulda olanlara resim 

gösterilmiş, yazılı koşulda olanlara ise yarım arabaya benzer salıncağı tanımlayan ifadeler verilmiştir.  

Tüm katılımcılar parklarda oyuncakları geliştirme konusundaydı. Bulgular, birinci hipotezi 

desteklemiştir. I. deneyde olduğu gibi, yaratıcı uyaran, olmayana göre beyin fırtınasında performansı veya 

yaratıcılığı artırmıştır. Tek bir uyarıcı formatında olan yaratıcı uyarıcı, kontrol koşuluna göre yüksek 

düzeyde yaratıcı performansa yol açmıştır (Performans bu koşulda %46 daha fazlaydı). Bu araştırma 

ayrıca bu etkiye kısmen de olsa esnekliğin aracılık ettiğini göstermektedir. Bütün olarak 

değerlendirildiğinde, bu bulgular ÇBK modeliyle tutarlıdır. Çünkü kolayca kodlanan uyaranların uzun 

süreli bellekte geri çağrılması o derece kolay olacaktır. Görsel uyaranlar yazılı veya metin türünde olan 

uyaranlara göre daha fazla kodlanma avantajına sahiptir. Yaratıcılık üzerinde görsel uyarıcının etkisine 

esneklik kısmen aracılık etmektedir. Öte yandan, modalitenin yaratıcılık üzerinde etkisi tamamen kararlık 

tarafından ayarlanmaktadır. Bu durum görsel uyaranla karşılaşıldığında, yeni çağrışımlara yönelmek 

yerine bireyin daha derin düşünce üretmeye yöneldiğine işaret etmektedir. Görsel uyaran hem görsel hem 

de sembolik olarak kodlanmakta ve uzun süreli bellekte daha fazla iz bırakmaktadır. Bu iz öylesine güçlü 

olabilir ki, bir bireyin esnek düşünmesini engelleyebilir. Bu öngörüyle tutarlı olarak derin düşünmenin 

uyarıcı türü ile yaratıcılık arasında tam bir aracı olduğu bu araştırmada bulunmuştur. Sonuç olarak ortaya 

çıkan bu bulgular, yaratıcı uyaran ve modalite yaratıcı performansın artırılması için yararlı olmasına 

rağmen, bu etkilerin temelinde yer alan mekanizmalar veya süreçler birbirinin aynısı değildir.  

Öte yandan bu deneyde I. deneyde olduğu gibi, etkileşim etkisi ortaya çıkmamıştır. Bu sonuç, yaratıcı 

uyaran ve görsel uyaran yüksek bir performans için yararlı olmasına rağmen, birbiriyle etkileşmediklerini 

göstermektedir. Bunun nedeni her iki uyarımın temelinde yer alan mekanizmaların veya süreçlerin farklı 

olmasıdır.  

I. ve II. deneyin sınırlılıklarından biri tüm katılımcıların düşüncelerini tek başına üretmiş olmalarıdır. 

Araştırmalar elektronik beyin fırtınası ve beyin yazımının değerlendirilme kaygısı, kaytarma, üretim 

engellemesi ve aşağıya doğru performans eşleşmesi sorunlarını ortadan kaldırma potansiyelinin olduğunu 

göstermektedir (Coskun, 2005; Goldenberg, Larson ve Wiley, 2013; Nijstad, 2009; Paulus ve Yang, 

2000). Bu yüzden, gelecek araştırmalar sözel, yazılı veya elektronik olarak düşünce paylaşan etkileşim ve 

nominal gruplarda yapılmalıdır.  

Sonuç olarak, bu deneyin sonuçları yaratıcılığı uyandıran uyarıcıların ve görsel uyarıcıların beyin 

fırtınasında performansı artırdığına işaret etmektedir. Dikkat çekici özellikleri olan uyaranlar(örn., ilginç 
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uyaranlar), daha kolay bir şekilde kodlanmakta, daha fazla uzun süreli bellekte tutulmakta ve bu yüzden 

daha fazla yeni düşünceleri veya esnek düşünceleri tetiklemektedir. Uyarıcının modalitesi de derin 

düşüncelere yol açmakta ve bu şekilde yaratıcılığı artırmaktadır. Bu bulgular, yaratıcılığı uyandıran 

uyarıcıların ve görsel uyarıcıların beyin fırtınasında performansı artırdığına işaret etmekle birlikte, bu 

değişkenlerin temelinde yer alan mekanizmaların farklı olduğuna işaret etmektedir. Bu araştırmanın 

bulgularının eğitim ve örgütsel ortamlarda görsel ve konu ilintisiyle esnek ve derin düşünceleri aktive 

etme açısından önemli doğurguları bulunmaktadır. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı ölüm belirginliği (ÖB) ve yardım hatırlatıcısının (YH) özgeci bir davranış olan organ bağışı 
üzerindeki etkisini araştırmaktır. Dehşet Yönetimi Kuramına (DYK) göre örtük ÖB durumunda, bireyler birtakım 
savunma mekanizmaları ile kendilerini ölüm korkusunda korumaya çalışır. Kişide yardımseverlik, özgecilik gibi 
olumlu yaklaşımlar hakim olduğunda örtük ÖB ile bunların güçlenmesi beklenir. Hatta, yardımseverlik kişiye 
hatırlatılarak da örtük ÖB sonrası özgeci davranışlar görülebilir. Bununla birlikte, kişi ölümünden sonrası için yaptığı 
organ bağışından hiçbir fayda göremeyeceği için organ bağışı özgeci davranışa iyi bir örnektir. Bu durumda organ 
bağışına yönelik tutum ve niyetlerin ÖB ve YH manipülasyonları ile artması beklenmektedir. Bu hipotezi test etmek 
amacıyla, internet üzerinden ve kağıt-kalem yöntemi kullanarak, 160 ve 141 üniversite öğrencisiyle yürütülen iki 
çalışmada, katılımcılar dört deneysel gruba rastgele atanmıştır: ÖB ve YH, sadece ÖB, sadece YH, kontrol. Bu 
manipülasyonların etkileri sekiz kişisel farklılık değişkeni kontrol edilerek MANCOVA ile test edilmiştir: özgecilik, 
dindarlık, içsel ve dışsal dindarlık, dini kısıtlamalar, ölüm kaygısı, ölümden sonra yaşama inanç ve vücut 
bütünlüğünü koruma inancı. Fakat iki çalışmada da organ bağışına yönelik tutum ve niyetler üzerinde ne ÖB ne de 
YH’nin etkisine rastlanmıştır. Aynı zamanda, kişisel farklılık değişkenlerinin dört deneysel gruptaki katılımcıların 
organ bağışlama tutumu üzerindeki farklı etkileri de aşamalı regresyon ile test edilmiştir. Organ bağışına yönelik 
tutumlar bütün gruplar için ilk çalışmada, özgecilik ve vücut bütünlüğü inançları ile, ikinci çalışmada ise organ 
bağışına yönelik dini kısıtlamalar ile yordanmıştır. Vücut bütünlüğü inancının dini kısıtlamanın bir alt boyutu 
olabileceği düşünüldüğünde, inanç düzeyinden öte inancın getirdiği kurallar kişilerin organ bağışlama kararlarında 
daha belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda vücut bütünlüğünü koruma inancının dini kısıtlamalara 
göre daha güçlü bir yordayıcı olarak ortaya çıkmasından da bunun önemli bir kısıtlama olduğu anlaşılmaktadır. 
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Ölüm Belirginliği ve Yardım Hatırlatıcısı ile Organ Bağışını Teşvik Etme 

Organ bağışı bir organ ya da dokunun ihtiyacı olan bir hastaya nakledilmesi işlemidir. Organ ihtiyacı 

birçok ülkede en önemli sağlık sorunlarından biridir. Aynı şekilde Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı 

verilerine göre Mart 2016 itibariyle 22.146 böbrek, 2223 karaciğer, 623 kalp, 265 pankreas, 51 akciğer, 5 

incebağırsak, 2934 kornea ve 4 kalp kapakçığı ihtiyacı vardır. Birçok çalışma ve kampanya 

yürütülmesine ve organ bağışının potensiyel faydasının büyüklüğüne rağmen bu sayı azalmamaktadır. 

Canlı donörler yalnızca bir böbrek ya da karaciğerin veya akciğerin bir lobunu bağışlayabilirken, ölüm 

sonrası bağışçılar 6 organ (böbrek, kalp, akciğer, karaciğer, pankreas ve incebağırsak) ve birçok doku 

(kemik, deri, kornea, ortakulak, kalp kapakçıkları, damarlar, kıkırdak, tendon ve bağ dokuları; Ganikos, 

2010) bağışlayabilir ve kişi hastanede organları canlı tutulabilecek ortamda öldüğünde 10 kişiye hayat 

verebilir ve 55 yıl ek yaşam süresi sağlayabilirler (Gabel, 2006; Schnitzler, Whiting, Brennan, Lentine, 

Desai ve Chapman, 2005). Bu ölümden sonra organ bağışı potansiyeline rağmen organ ihtiyacı hiçbir 

zaman karşılanamadı. Bu nedenle bu çalışmada, ölüm sonrası organ bağışını teşvik etmek hedeflenmiştir. 

Organ bağışı, psikoloji yazınında birçok açıdan oldukça yoğun biçimde çalışılmış olsa da dehşet 

yönetimi kuramı çerçevesinde hala yeterince ele alınmamıştır. Dehşet yönetimi kuramı (DYK), 

Greenberg, Solomon ve Pyszczynski (1997) tarafından ortaya atılan ve kişinin ölümsüzlük dileği, bunun 

kişinin düşünce ve davranışlarına etkisi ve kişinin kendi ölümlülüğünü fark etmesiyle birlikte gelişen 

kaygılarını açıklar. Organ bağışı da ölüm ile ilgili düşünceleri ve kaygıları tetikleyebildiği ve de aslında 

ölümsüzlük yöntemi olarak düşünülebileceği için DYK bağlamında çalışmak yerindedir. Aynı zamanda 

organ bağışı, özgeci davranışların saf bir örneğidir. Kişi ölümünden sonrası için yaptığı organ bağışından 

hiçbir fayda göremeyeceği, herhangi bir ödül ya da onay beklentisiyle bağış yapamayacağı için bu 

özgecilik de bir kişilik özelliği olarak organ bağışı çalışmasına dahil edilmelidir. DYK ve özgeciliğin 

ötesinde, ölüm ve organ bağışı konularında din ve dini yönelim konularını göz ardı edemeyiz. Kişinin 

inançlı olup olmaması ve inancının organ bağışına bakış açısı, kişinin organ bağışçısı olması yolunda 

önemli belirleyiciler olabilir. Bu sebeple din, bu çalışmanın üçüncü unsuru olarak ele alınmaktadır. Genel 

olarak, bu çalışmada, ÖB ve YH’nin bir araya gelerek organ bağışına yönelik daha olumlu tutum ve 

niyete neden olacağı düşünülmektedir.  

Organ Bağışı  

Organ bağışının önemini fark eden araştırmacılar, bu konunun üzerine farklı açılardan ve farklı 

yaklaşımlarla eğildiler; örneğin kişisel farklılıklar (Besser, Amir ve Barkan, 2004), organ bağışı hakkında 

iletişim (Morgan ve Miller, 2002), nedenli eylem kuramı (Horton ve Horton, 1991), kültürel etkenler 

(Kopfman, Smith, Morrison, Massi ve Yoo, 2002) gibi. Bu çalışmalarda bazı araştırmacılar kimin donör 
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olduğunu açıklamaya çalıştılar ve psikolojik ve demografik faktörleri incelediler (Besser ve ark., 2004; 

Falomir-Pichastor, Berent ve Pereira, 2013; Gonzalez, 2003). Falomir-Pichastor ve arkadaşlarının 

derleme çalışmasında (2013) psikolojik faktörler arasında açık görüşlülük, neşelilik, cesaret, umutluluk, 

dürüstlük, yardımseverlik ve evrenselcilik gibi ortak özellikler ortaya çıktı. 

Organ bağışına eğilime neden olan bu kişilik özelliklerinin yanında, organ bağışlamanın önünü kesen 

birtakım kişilik özellikleri de yazında gösterildi. Örneğin, ölümü ve vücut bütünlüğünü bilinçli 

düşünmek, gömülme korkusu, ölümden sonra yaşamın varlığına olan inanç, sağlık sistemine olan 

güvensizlik, yetkecilik ve vücut imgesinin öz-kavramdaki merkezi konumu kişilerin organ 

bağışlamalarını engelleyen özellikler olarak bulundu (Belk, 1988; Beser ve ark., 2004; Cleveland, 1975; 

Cleveland ve Johnson, 1970; Pessemier, Bemmaor ve Hanssens, 1977; Robbins, 1990; Sanner, 1994).  

Yazındaki bu tanımlayıcı çalışmaların yanında, donör sayısını artırmaya yönelik yapılan iletişim ve 

tutum değişimi gibi alanlardaki deneysel çalışmalar da yazında oldukça önemli yer ediniyor. Bu 

çalışmaların arasında ikna edici mesaj çalışmaları (Smith, Morrison, Kopfman ve Ford, 1994), davranış 

değişimi için çeşitli kuramların ışığında yapılan çalışmalar, örneğin, kuramlar-ötesi davranış değişimi 

modeli (trans-theoretical model of behavior change; Prochaska, DiClemente ve Norcross, 1992), nedenli 

davranış (Fishbein ve Ajzen, 1975) ve planlı davranış kuramları (Ajzen, 1991) bulunuyor. Müdahale 

çalışması olarak da eğitim (Alvaro, Jones, Robles ve Siegel, 2006), aile onayını artırma (Dodd-McCue ve 

Tartaglia, 2005), medya kampanyaları (Alvaro ve ark., 2006) gibi çalışmalar donör sayısını artırmaya 

yönelik davranışsal araştırmalar olarak öne çıkmaktadır. Yine de her müdahale çalışması herkeste aynı 

etkiyi göstermemektedir; hedef gruptaki kişilerin birtakım kişilik ve demografik özellikleri örneklemi 

bölümleme ve mesajı gruba göre değiştirme gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Dehşet Yönetimi Kuramı  

Ernest Becker'ın (1973) çalışmalarından yola çıkarak kuramsallaştırılan DYK, kişinin ölümsüzlük 

isteği ve ölümün kaçınılmaz olduğu farkındalığı arasında sıkışıp yaşadığı kaygıyı açıklar (Greenberg, 

Pyszczynski ve Solomon, 1986; Solomon, Greenberg ve Pyszczynski, 1991). Kişinin bir gün öleceğini 

hatırlatan her şey bu kaygıyı tetikleyebilir. Bu tür ölümü hatırlama durumlarına ölüm belirginliği (ÖB) 

denir. ÖB konusunda, ölüm düşüncelerinin ulaşılabilirliğinin ikili işleme modeline göre (dual process 

model of death-thought accessibility; Pyszczynski, Greenberg ve Solomon, 1999) ÖB’nin örtük olmadığı 

durumlarda yakınsal korunma mekanizmaları devreye girer ve kişinin ölüm düşüncesini bilinçdışına 

çıkarma çabası ortaya çıkar. ÖB’nin örtük olduğu durumlarda ise kaygı bilinç düzeyinde olmadığı için 

kişi savunma mekanizmasını devreye sokamaz ve ölümsüzlüğü çeşitli farklı yollardan elde etmeye, 

özgüvenini yükseltmeye ya da normlara ve sahip olduğu değerlere bağlanmaya çalışır (Vail, Juhl, Arndt, 
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Vess, Routledge ve Rutjens, 2012). Kültürel dünya görüşlerinin gerekliliklerini yerine getirdikleri inancı 

ise kişilere anlamlı bir kültürel bütünlüğün parçası oldukları hissini vererek değerli bir birey olduklarını 

hissettirir.  

Çalışmalarında Pyszczynski ve arkadaşları (2004) dört önemli bulguya ulaşmıştır (Pyszcynski, 

Greenberg, Solomon, Arndt ve Schimel, 2004). Öncelikle, kişinin özgüvenini ya da var olan dünya 

görüşlerine inançlarını yükseltmenin ölümlülük kaygısına azaltmaya yaradığını bulmuşlardır. İkinci 

olarak, kişinin ÖB karşısında özgüven arayışına girdiği ve var olan dünya görüşünü daha güçlü bir şekilde 

savunduğu görülmüştür. Üçüncü olarak, kişinin özgüvenini artırmanın ÖB’nin kaygı artırıcı özelliğini 

ortadan kaldırdığı bulunmuştur. Ve son olarak, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanmanın da kişinin 

ÖB’nin yaratacağı kaygıdan korunduğu çalışmalarla desteklenmiştir. 

Aynı şekilde, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik gibi ölümden sonra bir hayat beklentisi sunan dinlerin de 

inananlarını ölüm dehşetinden koruduğu görülmüştür (Harding, Flannelly, Weaver ve Costa, 2005). Buna 

göre birçok inançlı kişinin ÖB karşısında avantajlı konumda olduğu söylenebilir (Vail, Rothschild, 

Weise, Solomon, Pyszczynski ve Greenberg 2010). Bunlar dışında, kişilerin ölüm dehşetinden korunmak 

için çocuk sahibi olma, sanat eserleri üretme, kitap yazma ya da başkalarına yardım etme gibi ölümden 

sonrasına bir şeyler bırakabileceklerini hissettiren davranışlarda bulundukları da araştırmalarca 

gösterilmiştir. Bazı koşullarda, organ bağışı da bu ölümsüzlük yollarından biri olarak ortaya çıkabilir. 

Bu bilgiler ışığında, bu çalışma, organ bağışını ölüm kaygılarına karşı koruyucu bir yöntem olarak ele 

almaktadır. Bu alanda birçok çalışma olmasına rağmen, yazında bir görüş birliğine ulaşılamamıştır. Bazı 

çalışmalar ölüm farkındalığı ile organ bağışına yönelik tutumlar konusunda olumlu bir ilişki olduğunu 

savunurken (Ryckman, Van den Borne, Thornton ve Gold, 2005), diğerleri bu ilişkiyi reddeder 

(Hirschberger, Ein-Dor ve Almakias, 2008). Bu görüş ayrılığına birtakım yöntemsel meseleler sebep 

olabilir. Örneğin, tutum ve niyet ölçümlerinin ne zaman yapıldığı ve ÖB’nin örtük manipülasyon ile 

yapılıp yapılmadığı önemlidir. Eğer katılımcıya örtük olmayan ÖB manipülasyonu ardından dikkat 

dağıtıcı bir görev verilirse ya da bir miktar süre geçmesi beklenirse ÖB’nin bilinçdışına itilmesi ve 

kaygının yarattığı korumacı savunma mekanizması değil daha çok özgüven arayışı ya da dünya görüşü 

savunması gibi yöntemlere başvurduğu görülmüştür. Aynı şekilde ÖB’nin en baştan örtük olarak 

verilmesi de etkilerinin daha güçlü görülmesine sebep olmuştur. 

Tüm bu hipotezler ve çalışmalar, temelde ÖB ve ardından gelen dikkat dağıtıcı eylem ya da geçen 

sürenin dünya görüşü savunması ve özgüven arayışına neden olduğunu; bununla birlikte bu ilişkinin tam 

ters olarak da işlediğini, yani yüksek özgüven ve dünya görüşü bağlılığının da ÖB karşısında daha düşük 

kaygıya neden olduğunu anlatmaktadır. Bu ana konular dışında, birtakım başka kavramlar da DYK 

kapsamında çalışılmıştır. Bunların arasında din (Norenzayan, Dar-Nimrod, Hansen ve Proulx, 2007; Vail 
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ve ark., 2010); grup-içi kayırma, kalıp yargılar, önyargılar (Ochsmann ve Mathay, 1996); saldırganlık, 

terörizm, militarizm (Vail ve ark., 2010); savaş, dogmatizm (Vail ve ark., 2012); sigara içmek gibi kendi 

kendine zarar verme davranışları (Hansen, Winzeler ve Topolinski, 2010); ve son zamanlarda birtakım 

olumlu davranışlar, örneğin özgecilik (Blackie ve Cozzolino, 2011; Jonas, Schimel, Greenberg ve 

Pyszczynski, 2002). Özgeci davranışlar arasında organ bağışı en önemlilerinden sayılabilir ve bu 

çalışmada DYK bağlamında işlenecektir.  

DYK ve Organ Bağışı 

Daha önce de bahsedildiği gibi ÖB sonrasında verilen iki tepkiden biri, var olan dünya görüşlerine 

daha sıkı sarılmaktır. Bu dünya görüşleri, ona sahip olmayanlara karşı saldırgan tavırlara yol açsa da, 

kişide hakim olan görüşler yardımseverlik, özgecilik gibi olumlu yaklaşımlar olduğunda da ÖB sonrası 

bunların açığa çıkması beklenir. Bu nedenle, ÖB sonrasında bu kişilerin normalden daha yardımsever 

olmalarını ve hatta organlarını bağışlamaya daha yatkın olmalarını bekleyebiliriz. 

Bu nedenle, bu çalışmada kişilerin ÖB sonrası organ bağışına yönelik daha olumlu tutumlarının ve 

daha güçlü organ bağışlama niyetlerinin olması beklenmektedir. Bununla birlikte organ bağışının bir tür 

toplum yanlısı davranış olduğu göz ardı edilmemelidir. Yazında organ bağışının toplum yanlısı 

davranışlarla ile ilişkisini savunan birçok çalışma görülebilir (Horton ve Horton, 1991; Kopfman ve 

Smith, 1996).  

Toplum Yanlısı Davranış   

Sosyal bilimciler toplum yanlısı davranış terimini anti-sosyal davranışın ters anlamlısı olarak ortaya 

atmışlar (Batson, 1998) ve özerk ve özgür irade ile yapılan ve başkasına fayda sağlayan davranış olarak 

tanımlamışlardır (Eisenberg ve Miller, 1987). Batson’a (1987) göre toplum yanlısı davranışın iki türü 

vardır: ben-merkezci ve diğer-merkezci. Ben-merkezci toplum yanlısı davranışta kişi başkasına yaptığı 

olumlu bir davranış karşısında bir ödüllendirilmeyi ya da herhangi bir olumsuzluktan kaçmayı 

bekleyebilir. Diğer-merkezci toplum yanlısı davranışta ise kişinin tek amacı olumlu davranışı yönelttiği 

kişiye faydalı olabilmektir ve davranışı karşılığında hiçbir kişisel beklentisi olmaz. Bu tür davranışlara 

özgeci davranış denir. Bunun en güzel örneklerinden biri ölüm sonrası organ bağışıdır. Kişi ölümden 

sonrası için organlarını bağışlayarak herhangi bir fayda göremez.  

Araştırmacılar basit manipülasyonların bile yardım davranışını ortaya çıkarmada çok etkili olduğunu 

keşfetmişlerdir. Örneğin, yardım ile ilgili kelimelerin kullanıldığı hatırlatıcı görevler (Macrae ve 

Johnston, 1998) ya da empati çağrıştırıcıları sonrası (Bargh ve Chartrand, 1999) kişilerin yardım etmeye 

daha istekli olduğu görülmüştür. Benzer şekilde süper kahraman çağrıştırıcı manipülasyonların da daha 
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çok yardım ettikleri deneysel çalışmalarla desteklenmiştir (Nelson ve Norton, 2005). Bu çalışmalar 

yardım çağrıştırıcılarının organ bağışı konusunda da yardımcı olacağını düşündürmüştür.  

Toplum Yanlısı Davranış ve DYK 

DYK ile özgecilik ve olumlu davranışlar yakın zamanda Vail ve arkadaşları (2012) tarafından 

çalışılmaya başlandı. Özellikle, katılımcıların kişiliklerinde yardımseverlik gibi olumlu özellikler baskın 

olduğu zaman ÖB bu özellikleri aktive eder ve olumlu davranışlarda bulunma eğilimini artırır. Birçok 

özgeci davranış arasında organ bağışı da ÖB sonrası artması beklenen davranışlardandır. Özgecilikle 

birlikte, din de organ bağışı konusunda önemli bir rol oynar.  

Dindarlık  

Dindarlık, organ bağışı konusunda çalışılan esas konulardan biridir. Birçok din organ bağışını 

desteklerken dinin organ bağışı ile ilişkisi konusunda yazında bir fikir birliği yoktur. Dinin tanımına dair 

birçok farklı görüş olmasına rağmen, tüm tanımların kesiştiği bir nokta vardır: din birçok davranışın ya 

ana tetikleyicisi ya da esas amacıdır. Allport olgun bir dinin 6 özelliği olduğunu savunur: “1) iyi 

ayrıştırılmış; 2) dinamik bir yapıda; 3) tutarlı bir ahlak anlayışı açısından zengin; 4) kapsamlı; 5) 

tamamlayıcı; 6) özünde buluşsal” (1950, s. 64-65). Bunlardan yola çıkarak dinin güdüsel bir kavram 

olduğunu varsayabiliriz.  

Dini Yönelimler ve Toplum Yanlısı Davranışlar  

Tüm büyük dinler toplum yanlısı davranışı destekler (Batson, Schoenrade ve Ventis 1993). Bu 

nedenle araştırmacılar toplum yanlısı davranışı dine bağlamışlardır (Saroglou, Pichon, Trompette, 

Verschueren ve Dernelle, 2005; Shariff ve Norenzayan 2008). Ancak dindarlık ile olumsuz davranış ve 

tutumlar (örneğin, önyargı) ve olumlu davranışlar (örneğin, yardım etme) arasındaki ilişkiler yazında çok 

açık değildir. Kimi çalışma dini olumsuz davranışlarla olumlu ilişkide gösterirken (Batson ve ark., 1993), 

kimi olumsuz ilişki (Allport ve Ross, 1967), kimi eğrisel (curvilinear) ilişki (Perkins, 1985) göstermiştir. 

Hatta hiçbir ilişki bulunmayan araştırmalar da vardır (Batson ve Ventis, 1982). 

Bu tutarsızlığı Allport ve Ross (1967) içsel ve dışsal dindarlığa bağlamıştır. Araştırmacılara göre bu, 

dini yaşayan ve dini kullanan kişiler arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bunu destekleyen, yani 

yardım davranışının, içsel dindarlıkla olumlu, dışsal dindarlıkla olumsuz ilişkisini gösteren çalışmalar da 

vardır (Batson ve ark., 1985). Allport ve Ross’a (1967) göre içsel ve dışsal dindarlık bağımsız iki 

kavramdır. Dışsal dindarlık amaca hizmet eden ve faydacıl, içsel dindarlık ise içten ve sahicidir.  
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Dindarlık ve DYK 

Hem genel dindarlık hem de dini yönelimin ÖB sonrası dünya görüşü savunma tepkisinde önemli bir 

rolü olduğu ortaya atılmıştır (Solomon ve ark., 1991) ama bu iddia yeterince test edilmemiştir. Bazı 

çalışmalar, dindar ve dindar olmayan kişilerin ÖB sonrası ölüm kaygılarını karşılaştırmış ve dinin daha az 

düzeyde kaygıyla ilişkili olduğunu bulmuştur ve bu da dünya görüşünü savunma ihtiyacını azaltmıştır 

(Dechesne ve ark., 2003; Friedman ve Rholes, 2007; Norenzayan ve ark., 2009). Bu, dinin kendi başına 

bir ölüm kaygısına karşı savunma aracı olduğunu göstermektedir. Yalnız, din ölümden sonra hayatın 

devamını vadettiği sürece bu kaygıya karşı savunma aracı olarak rol oynayabilir; bu hayat, 

reenkarnasyon, cennet ya da bir tür ölümden sonra yaşam olabilir. Bunu destekler nitelikteki bir 

çalışmada, katılımcılara ölümden sonra bir çeşit yaşamın olduğuna dair bilimsel olduğu savunulan 

kanıtlar gösterildiği zaman kişilerin ÖB sonrası kaygılarının daha düşük düzeylerde olduğu ortaya 

çıkmıştır (Dechesne ve ark., 2003).  

Dinle İlgili Diğer Kavramlar ve Organ Bağışı  

Dinin organ bağışını ödüllendirmesi ya da cezalandırması kişilerin organlarını bağışlama kararında 

çok önemli rol oynar. Çoğu büyük din organ bağışını desteklediği halde, kişiler inandıkları dinin organ 

bağışına yaklaşımı konusunda yanıltıcı düşüncelere sahiptirler. Örneğin, dinin organ bağışını açıkça 

yasakladığına dair düşünceler kişilerin organlarını bağışlama kararında çok büyük bir engeldir 

(Rachmani, Mizrahi ve Agabaria, 2000). Bununla birlikte, ölümden sonraki yaşamın varlığı ve ölümden 

sonrası için vücut bütünlüğünün korunması gerektiği inançları da donör olmayan kişilerin ortak 

özellikleridir (Cleveland, 1975). 

Çalışmaya Genel Bakış 

Bu çalışmanın amacı, ÖB ve YH’nin özgeci davranışlarla ilgili tutum ve niyetler üzerindeki olası 

etkilerini araştırmaktır. Organ bağışı en saf özgeci davranışlardan biri olduğu için bu çalışmanın odağı 

olarak seçilmiştir. Açıklanan temellere dayanarak, bu çalışmada şu hipotez öne sürülmektedir: 

Hem ÖB hem de YH (ÖBYH) manipülasyonu alan katılımcıların organ bağışına ilişkin tutum ve 

niyetlerinin, yalnız ÖB ya da yalnız YH manipülasyonu alan katılımcılardan daha olumlu olması, hiçbir 

manipülasyon almayan katılımcıların ise en az olumlu sonuçlar ortaya çıkarması beklenmektedir. Bu 

sonuçların, özgecilik, dindarlık, içsel ve dışsal dindarlık, ölüm kaygısı, dini kısıtlamalar, ölümden sonra 

yaşamın varlığı inancı ve vücut bütünlüğünün korunması gerektiği inancı kontrol edildikten sonra 

görülmesi beklenmektedir. 
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Çalışma 1 

Yöntem 

Katılımcılar 

Bu çalışmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 160 öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan 102’si 

(%63.7) kadındır ve yaşları 19 ve 27 arasında değişmektedir (Ort. = 20.92, S = 1.58). Bu kişiler çalışmaya 

katılmaları karşılığında aldıkları seçmeli derslerde (örn., Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş) 

bonus puan almışlardır. 

Ölçüm Araçları 

Aksi belirtilmediği sürece tüm ölçekler 7’li Likert tipindedir. Cevaplar “kesinlikle katılmıyorum” ve 

“kesinlikle katılıyorum” arasında değişip, artan puanlar kişilerin ifadelere daha çok katıldığını 

belirtmektedir.  

Ölüm Belirginliği Manipülasyonu. DYK çalışmalarında sıkça kullanıldığı gibi (Greenberg ve ark., 

1990; Rosenblatt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski ve Lyon, 1989), katılımcılardan iki açık uçlu soruya 

8’er cümlelik cevaplar yazmaları istenmiştir. Deneysel gruptaki katılımcılar ölüm, kontrol grubundaki 

katılımcılar ise diş ağrısı düşünmeye yönlendirilmiştir. Sorular şu şekildedir: “Lütfen, kendi ölümünüzü 

(diş ağrınızı) düşünmenin sizde uyandırdığı duyguları kısaca açıklayınız” ve “Lütfen, fiziksel olarak 

ölmekte olduğunuzda (dişiniz ağrıdığında) ve fiziksel olarak artık ölü olduğunuzda size ne olacağı 

konusundaki düşündüklerinizi olabildiğince açık bir biçimde yazınız”  

Olumlu ve Olumsuz Duygu Ölçeği – Genişletilmiş Form (PANAS – X). Katılımcılar ÖB sonrası dikkat 

dağıtıcı olması için 60 sorudan oluşan PANAS-X (Watson ve Clark, 1991) doldurmuşlardır. Bu 

çalışmanın analizleri için yalnızca 20 soruluk PANAS kullanılmış, kalan 40 soru katılımcıların ÖB’den 

sonra zaman geçirmesi için verilmiştir. PANAS, Türkçe’ye Gençöz (2000) tarafından adapte edilmiştir. 

5’li Likert olarak cevaplandırılan ölçeğin adaptasyonunda, olumlu duygu ölçeğinin iç tutarlılığı α = .83, 

olumsuz duygu ölçeğinin iç tutarlılığı ise α = .86 bulunmuştur. Bu çalışmada ise Chronbach's α’lar, sırası 

ile, .90 ve .87 olarak bulunmuştur. 

Yardım Hatırlatıcı Manipülasyonu. Kişilere 8 cümle yazmaları istenen yardım manipülasyonu ya da 

kontrol sorusu sorulmuştur: “Bir süper kahramanı (üniversite kütüphanesini) gözünüzde canlandırın. Size 

göre bu süper kahramanın (kütüphanenin) sahip olduğu 8 özelliği sıralayınız” (Dijksterhuis ve van 

Knippenberg, 1998; Dijksterhuis ve ark., 1998; Nelson ve Norton, 2005).  



S. Demir ve N. Sakallı-Uğurlu / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 439 

Organ Bağışı. Diğer çalışmalarda (Demir ve Kumkale, 2013; Kofman ve Smith, 1996) kullanılmış ve 

bu çalışma için oluşturulmuş toplam 21 soru kullanılmıştır. Tutum ölçümü için kullanılan 12 sorunun 

Cronbach’s Alpha değeri .90 bulunmuştur. Niyet ölçümleri için ikişer adet bağışlama niyeti, organ bağışı 

konusunda bilgi alma niyeti ve organ bağışı konusunda aileleri ile konuşma niyeti sorusu kullanılmıştır (α 

= .87). Üç soru da kişilerin organ bağışlamanın dini inanışları tarafından ne kadar kısıtlandığını 

algıladıklarını ölçmek için oluşturulmuştur (α = .68) 

Özgecilik. “Revised NEO Personality Inventory”nin (NEO PI-R; Costa ve McCrae, 1992) geçimlilik 

boyutunun özgecilik alt boyutunu ölçen 10 soru kullanılmıştır. Sorular bu çalışma için Türkçe’ye üç 

Psikoloji lisansüstü öğrencisi tarafından adapte edilmiştir. Orijinal ölçekte .77 olan Cronbach’s alpha 

değeri, bu çalışmada .84 bulunmuştur. 

Dindarlık. Peterson ve Seligman’dan (2004) Demir ve Kumkale (2013) tarafından Türkçe’ye adapte 

edilen 10 soru ile ölçülmüştür. Türkçe adaptasyondaki Cronbach’s Alpha .90 iken bu çalışmada .95 

olarak bulunmuştur.  

Dini Yönelim. Allport ve Ross’un (1956) Dini Yönelim Ölçeği 22 sorudan oluşur ve içsel ve dışsal 

dindarlığı ölçen iki alt-ölçeğe sahiptir. İç tutarlılıkları sırasıyla .93-.81 ve .82-.69 arasında değişir 

(Donahue, 1985). Bu çalışmada Cirhinlioğlu’nun (2006) Türkçe adaptasyonu kullanılmış ve Chronbach's 

alpha değerleri sırasıyla .91 ve .82 olarak bulunmuştur.  

Ölüm Kaygısı. Templer’in (1970) 12 soruluk ölüm kaygısı ölçeğinin, Demir ve Kumkale (2013) 

tarafından yapılan Türkçe adaptasyonu kullanılmıştı (α = .85).  

Ölümden Sonra Yaşama İnanç. Osarchuk ve Tatz'tan (1973) alınan iki soru ile ölçülmüş (α = .90). 

Vücut Bütünlüğü İnancı. Bu çalışma için oluşturulan “Ölümden sonrası için vücut bütünlüğünün 

korunması gerektiğine inanıyorum” ifadesi ile ölçülmüştür. 

Demografik Bilgi Soruları. Katılımcılara, cinsiyeti, yaşı, eğitim görmekte oldukları fakülte, 

üniversitede geçirdikleri yıl sayısı ve donör olup olmadıkları sorulmuştur. 

İşlem 

ODTÜ Etik Kurulu’ndan alınan izin ile katılımcılara e-posta duyurusu ile ulaşılıp internet üzerinden 

anketi doldurmaları istenmiştir. Katılımcılar bilgilendirilmiş onam formunu okuyup kabul ettiklerinde 

çalışmaya başlamış ve anket soruları tamamlandıktan sonra çalışma hakkında bilgilendirilip teşekkür 

edilmişlerdir. 
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Bulgular 

Analizlere geçmeden önce veri incelenmiş ve organ bağışı ölçüm sonuçlarının normallikten oldukça 

uzak olduğu görülmüştür (tutum için çarpıklık katsayısı = -1.56 [SH = .19] ve basıklık katsayısı = 2.79 

[SH = .38]). Ancak hiçbir dönüştürme yöntemi ölçümleri normale yaklaştırmadığı için oldukları şekilde 

analize sokulmuşlardır.  

Box’un M değerinin izin vermesi ile (Box M = 48.400, F(30, 53600.765) = 1.535 p = .031), 

çalışmanın hipotezi MANCOVA ile test edilebilmiştir. Ancak sonucunda ne ÖB (Wilks’ λ = .991, F(4, 

145) = .311, n.s., ηp
2 = .009) ne YH (Wilks’ λ = .971, F(4, 145) = 1.088, n.s., ηp

2 = .029) temel etkisi, ne 

de ortak etki (Wilks’ λ = .986, F(4, 145) = .519, n.s., ηp
2 = .014) bulunabilmiştir. Öte yandan aşamalı 

regresyonun son modeline göre tutumlara ait en çok varyans vücut bütünlüğü korunması inancı (β = -.46) 

ve özgecilik (β = .35) ile açıklanmıştır (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. Birinci Çalışmada Organ Bağışına Yönelik Tutumları Yordayan Değişkenler için Aşamalı 
Regresyon Analizinin Özeti (N = 160) 

Değişken 
1. Model 2. Model 3. Model 4. Model 

B SH B β B SH B β B SH B β B SH(B) β 

VBİ -.34 .03 -.64** -.32 .03 -.59** -.29 .03 -.55** -.24 .04 -.46** 

Özgecilik    .35 .06 .34** .39 .06 .38** .35 .06 .34** 

Dindarlık       -.05 .03 -.12* -.08 .03 -.19** 

Dini 
Kısıtlamalar          -.11 .04 -.19** 

R2 .41   .52   .52   .54   

R2’deki 
değişim için F    38.14   3.92   8.00   

Not. VBİ = vücut bütünlüğü inancı; *p < .05. **p < .01 

Birinci Çalışmanın Bulgularının Değerlendirilmesi 

Bu beklenmeyen sonuçların çalışmadaki yöntemsel sorunlardan kaynaklandığı düşünülmüş ve çalışma 

yöntemsel olarak geliştirilerek bu sorunların üstesinden gelineceği düşünülmüştür. Bu amaçla ilk olarak 

çalışma internet ortamından kağıt-kalem ortamına taşınmıştır. İkinci olarak ÖB sonrası verilen arada 

PANAS-X yerine kelime bulmacası ve PANAS kullanılmıştır. Son olarak da iki ölçeğin daha geçerli 

olduğuna inanılan adaptasyonları kullanmıştır.  
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Çalışma 2 

Yöntem  

Katılımcılar  

166’sı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden (YBÜ), 22’si ODTÜ’den olmak üzere toplam 188 

üniversite öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Donörler çıkarılınca kalan 161 katılımcı ile analizler 

yapılmıştır. Katılımcıların 117’si kadındır ve 10 katılımcı cinsiyet belirtmemiştir. Yaşları 18 ile 24 

arasında değişmektedir (Ort. = 20.88, S = 1.10). 

Ölçüm Araçları  

İlk çalışmadan farklı olarak PANAS-X yerine PANAS ve kelime bulmacası (Doğulu, 2012) 

kullanılmıştır. Aynı zamanda özgecilik ölçeği adaptasyonunda birtakım düzeltmeler yapılmış ve ölüm 

kaygısı ölçeğinin daha sistematik olduğu düşünülen adaptasyonu kullanılmıştır. Sonuç olarak özgecilik 

ölçeğinin güvenilirlik değeri α = .77, ölüm kaygısını ölçeğinin Şenol (1989) adaptasyonunun ise .84 

bulunmuştur. 

İşlem 

YBÜ Psikoloji bölümü öğrencilerinden gönüllü katılımcılar ile ODTÜ Psikolojiye Giriş dersi 

öğrencilerinden ek puan karşılığında istekli olan katılımcılara gruplar halinde anket paketi dağıtılmıştır. 

Bu paket, internet üzerinden olan çalışmayla aynı sırada olmak üzere, bilgilendirilmiş onam, ölçekler ve 

araştırma sonrası bilgilendirme formlarını içermektedir. Tüm gruplarda katılımcılara aynı yönergeler 

aktarılmıştır.  

Bulgular 

İlk çalışmada olduğu gibi organ bağışı ölçeklerinde değerler oldukça olumlu çıkmıştır (tutum için 

çarpıklık katsayısı = -.88 [SH = .19]), ancak veri herhangi bir dönüştürme uygulamadan kullanılmıştır. 

Box’un M değeri izin verdiği için (F(30, 59079.492) = 1.926, p = .002), hipotez MANOVA ile test 

edilmiş ve tüm analizler ilk çalışmayla aynı sonuçlanmıştır (ÖB temel etkisi için Wilks’ λ = .987, F(4, 

146) = .489, n.s., ηp
2 = .013; YH temel etkisi için Wilks’ λ = .963, F(4, 146) = 1.393, n.s., ηp

2 = .037; 

ortak etki için Wilks’ λ = .973, F(4, 146) = 1.003, n.s., ηp
2 = .037). Aşamalı regresyon sonuçları, son 

modelde tutumlarda en çok varyans vücut bütünlüğü korunması inancı (β = -.40) ve dini kısıtlamalar (β = 

-.42) ile açıklanmıştır (bkz. Tablo 2).  
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Tablo 1. İkinci Çalışmada Organ Bağışına Yönelik Tutumları Yordayan Değişkenler için Aşamalı 
Regresyon Analizinin Özeti (N = 161) 

Değişken 
1. Model 2. Model 3. Model 

B SH B β B SH B β B SH B β 

Dini 
Kısıtlamalar -.35 .04 -.60** -.23 .04 -.40** -.24 .04 -.42** 

VBİ    -17 .03 -.38** -.19 .03 -.40** 

Ölüm Kaygısı       .15 .05 .19** 

R2 .36   .46   .50   

R2’deki 
değişim için F    30.27   10.46   

Not. VBİ = vücut bütünlüğü inancı; *p < .05. **p < .01 

İkinci Çalışmanın Bulgularının Değerlendirilmesi 

İlk çalışmada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yürütülen ikinci çalışma da aynı sonuçları ortaya 

koymuştur. Bu durum kağıt-kalem yöntemine geçmenin, oyalayıcı çalışmayı değiştirmenin ve ölçeklerin 

farklı adaptasyonlarını kullanmanın sonuçları etkilemediğini ortaya çıkarmıştır.   

Tartışma 

Bu çalışmada kişilerin ölümden sonrası için vücut bütünlüklerini koruma inançları organ bağışına 

yaklaşımlarını en iyi yordayan değişken olarak ortaya çıkmıştır. Ardından ise dini baskı ve kısıtlamalar 

öne çıkmaktadır. Vücut bütünlüğü inancının da dini kısıtlamanın bir alt boyutu olduğu düşünülürse, inanç 

düzeyinden öte inancın getirdiği kurallar kişilerin organ bağışlama kararlarında daha belirleyici olarak 

ortaya çıkar. Aynı zamanda vücut bütünlüğünü koruma inancının dini kısıtlamaların önünde bir yordayıcı 

olarak ortaya çıkmasından da bunun önemli bir kısıtlama olduğu anlaşılmaktadır.  

Öte yandan yapılan analizler sonucu ÖB ve YH’nin tutum ve niyetler üzerinde etkisine 

rastlanmamıştır. Bu beklenmeyen bir sonuçtur ve muhtemel sebeplerini istatistiki, teorik, yöntemsel veya 

çalışmaya özgü uygulama problemleri olarak incelemek gerekmektedir. İlk olarak tutum ve niyetlerin 

olağandışı olumlu olması herhangi bir manipülasyon etkisi olmasını ya da varsa bile bunun istatistiksel 

olarak yakalanabilmesini zorlaştırmaktadır. İkinci olarak DYK yazınında vurgulandığı gibi ÖB sonrası 

var olan görüşlere daha çok sarılma halihazırda olan tutumları güçlendirecek ve gruplar arası farklılığı 

azaltacak bir etmen olabilir. Aynı zamanda ÖB ve YH manipülasyonları çalışmamış ya da oyalayıcı 

görevler ölüm düşüncesini bilinçdışına gönderememiş olabilir. Son olarak da çalışmadaki katılımcıların 

çoğu ek puan almak için ve dışsal motivasyonla anket formlarını doldurmuşlardır. Her ne kadar kullanılan 
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manipülasyon yöntemi en yaygın olan ve defalarca desteklenen bir yöntem olsa da katılımcılar yeterince 

motive olmadığı zaman sorun teşkil edebilmektedir. 

Çalışmanın Katkıları  

Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri organ bağışını teşvik etmek için vücut bütünlüğü inancını 

değiştirmenin hedeflenebileceği ve bunu yaparken de dini kısıtlamaların olmadığı vurgusunun 

verilebileceğidir. İkinci olarak da internet üzerinden veri toplamak DYK çalışmaları arasında yaygın 

olmasa da sonuçların kağıt-kalem ile yapılan çalışmanın sonuçlarından farklı çıkmaması bu iki yöntemin 

de deneysel çalışmalarda kullanılabileceğine işaret etmektedir. Yine de bu sonuç dikkatle 

değerlendirilmeli, nihai bulgu olarak ele alınmamalıdır. 

Çalışmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Çalışmalar için Öneriler 

İlk olarak katılımcının gözetimsiz bilgisayar başında anketi doldurması ya da bir grupla birlikte 

kalabalık bir sınıfta doldurması araştırmanın iç geçerliliğine bir tehdit olabilir. Bu sebeple kişilerin 

dikkatlerinin dağılmayacağı bir ortamda çalışmaya katılmalarını sağlamak çok önemli olabilir. Aynı 

zamanda öğrencilerin çalışmayı hızla bitirme motivasyonlarını engellemek için zaman kısıtlaması koyup 

anketi bitirse bile kişinin odayı belli bir süre terk edemeyeceğini tepkiselliğe yol açmadan ifade etmek ve 

katılımcının bir an önce bitirip çıkmasını engellemek mümkün olabilir. Ayrıca dikkat dağıtıcı etmenlere 

karşı alınabilecek önlemlerden biri de supraliminal yerine subliminal çağrıştırıcılar kullanmak olabilir.  

Öte yandan, bu çalışmanın önemli bir olası sorunu olarak ÖB’nin oluşmamış olabileceği 

vurgulanmıştır. Bunu kontrol etmek için ÖB’nin en önemli etkilerinden biri olan özgüven artışı 

ölçülebilir. Bu durumda deneysel gruptaki kontrol gruba göre yüksek olan özgüven, manipülasyonun 

çalıştığına işaret edebilir. Son olarak, vücut bütünlüğü bu çalışmada en önemli sonucu vermiş olsa da tek 

bir madde ile ölçüldüğü unutulmamalı ve bu sonuçlar gelecek çalışmalarda çok maddeli, güvenilir ve 

geçerli ölçeklerle de desteklenmelidir. Bu organ bağışı yazınına büyük katkı sağlayacaktır.  
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Partner Davranışlarının Değerlendirilmesi: Partnerle İlgili 
Sunulan Bilgilerin Yapılan Değerlendirmelere Etkisi 
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Öz 

Romantik ilişkiler içerisinde, partnerlerin sergiledikleri davranışların diğer partner tarafından nasıl değerlendirildiği 
ve bu değerlendirmelerin hangi ilişki dinamiklerinden etkilendiği, ilişki niteliği açısından oldukça önemlidir. 
Araştırmada, partnerlerin doyum, güven ve çatışma eğilimi düzeylerinin, diğer partnerin sergilemiş olduğu olumlu ve 
olumsuz davranışlara yönelik yapacağı değerlendirmeler (davranışın nedeninin nerede arandığı, davranışın ilişkin ne 
düzeyde kasıt/artniyet arandığı ve davranışın ne kadar suçlandığı/takdir edildiği) üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
200 kişi (100 kadın, 100 erkek) ile yürütülen çalışmada veri toplama aracı olarak, demografik bilgi formu ve 
bağımsız değişkenlerin farklı düzeylerinden oluşan kombinasyonların ve partner davranışlarının yer aldığı kısa 
hikayeler kullanılmıştır. Sonuçlara göre, yüksek doyum, yüksek güven ya da düşük çatışma eğilimi bilgisinin 
sunulduğu koşullarda katılımcıların, olumsuz davranışların nedenini tam tersi bilgilerin sunulduğu koşullara göre 
daha dışsal faktörlerde aradıkları, davranışın altında daha az kasıt aradıkları ve partneri daha az suçladıkları; olumlu 
davranışları ise daha çok içsel faktörlere yükledikleri, daha az artniyet aradıkları ve partneri daha çok takdir ettikleri 
görülmüştür. Bununla birlikte anlamlı ortak etkiler içinde de bağımsız değişkenlerin benzer yönde etkilere sahip 
oldukları, aynı zamanda en etkili değişkenin de “partnere duyulan güven” olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, 
ilgili literatür ve ilişki niteliği kapsamında tartışılmıştır. 
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Partner Davranışlarının Değerlendirilmesi: 
Partnerle İlgili Sunulan Bilgilerin Yapılan Değerlendirmelere Etkisi 

Bireyler, etraflarında cereyan eden olaylar için bir takım açıklamalar arama eğilimindedirler. Bu 

eğilim, bireylerin çevrelerini anlamlı kılabilmesi için gereklidir (Heider, 1958). Genel olarak, bu türden 

açıklamalar arama çabaları alanyazında “yükleme” olarak adlandırılır. Yüklemeler pek çok kuramcı 

tarafından geliştirilmiş (örn, Jones ve Davis, 1965; Kelley, 1973) ve birçok farklı alanda çalışılmıştır 

(örn., Fincham, 1985; Forsyth ve McMillan, 1981, Weiner, 1980). Farklı çalışma alanlarının varlığı 

bireylerin bir çok koşulda çevrelerini anlamlandırmaya ihtiyaç duyduklarını destekler niteliktedir. 

Bireyler, olayların nedenlerine yönelik açıklamalar ararken (nedensellik yüklemeleri) genellikle iki tür 

faktöre yükleme yaparlar (Heider, 1958). İçsel yüklemelerde davranışın nedeni o davranışı gerçekleştiren 

kişinin kendisinden kaynaklı faktörlerde (kişilik özellikleri, mizacı, amacı vs.) aranırken; dışsal 

yüklemelerde davranışın nedeni kişinin dışındaki faktörlerde (şans, işin zorluğu, durumsal faktörler vs.) 

aranır. Ancak, olayların nedenlerine yönelik yapılan bu yüklemeler her zaman bireylere yeterli düzeyde 

bilgi sağlamayabilir. Bireyler aynı zamanda, davranıştan kimin sorumlu tutulduğuna dair bilgi de almak 

isterler (Fincham ve Jaspars, 1980). Bu durumda sorumluluk yüklemeleri devreye girer. Sorumluluk 

yüklemelerinin temelleri de Heider (1958) tarafından atılmıştır niyetin sorumlulukta çok önemli bir paya 

sahip olduğu ileri sürülmüştür. Bu anlamda davranış için kasıt/artniyet arama ya da bu davranış için kişiyi 

suçlama/takdir etme gibi değişkenler, sorumluluk yüklemelerinin önemli yönlerini oluşturmaktadır. 

Bireyler romantik ilişkileri içerisinde de bir takım açıklamalar arama ihtiyacı duyabilirler. Bu, hem 

partnerin davranışlarıyla ilgili ön görüde bulunmayı hem de ilişkinin niteliğiyle ilgili çıkarımlar yapmayı 

sağlar. Nitekim, yüklemeler veya partnerin nasıl değerlendirildiği yakın ilişkiler kapsamında da sıklıkla 

çalışılmıştır (örn., Jacobson, McDonalt, Follete, Berley, 1985; Fincham, 1985). Ancak, partnerler her 

zaman birbirlerinin davranışlarını aynı şekilde değerlendirmemektedir. Kişinin diğeri hakkındaki 

olumluluk düzeyi olarak tanımlanabilecek doyum düzeyinin (Lewicki ve Wietoff, 2006), diğer kişiden 

emin olmayı yansıtan güvenin (Rusbult & Buunk, 1993) ya da kişinin çatışmaya olan meyilinin farklı 

değerlendirmelere mahal vermesi olasıdır. Bu değişkenler değerlendirmeler kapsamında tek başlarına 

sıklıkla çalışılmıştır. Nitekim, sorunlu çiftlerin, sorunsuz çiftlerle; güven düzeyi yüksek olanların, düşük 

olanlara göre farklı yükleme örüntülerine sahip oldukları da görülmüştür (Jacobson ve ark., 1985; 

Fincham, Beach ve Nelson, 1987; Fincham ve Bradbury, 1987; Rempel, Ross ve Holmes; 2001). 

Sonuçlarda genel olarak sorunlu çiftlerin olumsuz partner davranışlarının nedeni olarak partnerlerini 

gördükleri, bu davranışlar için onu suçladıkları veya davranışın altında kasıt aradıkları; sorunsuz çiftlerin 

ise olumsuz davranışları daha dışsal faktörlere yükledikleri, davranış için partner daha az suçladıkları 

görülmüştür. Olumlu davranışlar için ise genellikle tam tersi örüntüler gözlenmiştir. Ancak bu tür 

çalışmalarda yüklemeleri etkileyebilecek değişkenleri bir arada ele alarak hem nedensellik hem de 
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sorumluluk yüklemelerini inceleyen, aynı zamanda hem olumlu hem de olumsuz partner davranışına 

odaklanan çalışmaya rastlanamamıştır. Ayrıca çalışmalar çoğunlukla evlilik ilişkileri kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. Halbuki, hem evlilik öncesi ilişkilerde bu örüntülerin nasıl olduğu hem de 

değişkenlerin bir bütün halinde nasıl etki gösterdikleri önemlidir.   

Mevcut araştırmada, ilişki partnerinin sergilemiş olduğu olumlu ve olumsuz davranışlara yönelik 

yapılan değerlendirmeler belirli değişkenler temelinde incelenmiştir. Bu doğrultuda, değerlendirmeyi 

yapacak olan partnerin ilişki doyumunun, ilişki partnerine duyduğu güvenin ve çatışma eğiliminin 

yapacağı değerlendirmeleri nasıl etkilediğine odaklanılmıştır. Ancak, bu değişkenler açısından farklı 

düzeylere (örn., düşük doyum, düşük güven, yüksek çatışma eğilimi) sahip gerçek katılımcılara ulaşmak 

zor olduğu için araştırmada kısa öyküler kullanılmış ve bağımsız değişken değişimlemeleri bu öykülerin 

içinde partnere ilişkin sunulan bilgiler adı altında verilerek, yanıtlar başka katılımcılardan toplanmıştır.  

Yöntemsel bağlam dikkate alındığında mevcut araştırmanın amacı, romantik ilişkilerde sergilenen 

olumlu ve olumsuz partner davranışları hakkında, davranışlara maruz kalan partner adına, evlilik ilişkisi 

içerisinde olmayan katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerin (davranışın nedeninin nerede 

arandığı, davranışın altında ne kadar kasıt/artniyet arandığı, davranışın ne kadar suçlandığı/takdir 

edildiği) bu partner hakkında sahip oldukları bilgilerden nasıl etkilendiğini incelemektir. Genel olarak, 

ilişkiyle ilgili olumlu özelliklerin (yüksek doyum, yüksek güven, düşük çatışma eğilimi) davranışa ilişkin 

yüklemelerde de olumlu yönde etkiler yaratacağı beklenmiştir.  

Yöntem 

Ön Çalışma  

Ön çalışmada temel araştırmaya alınacak örneklemin romantik ilişkisinin olup olmamasının 

değerlendirmeler üzerindeki olası etkisini kontrol etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, temel çalışmadan 

önce romantik ilişkisi olan ve olmayan bireylerden oluşan bir örneklem ile ön çalışma yapılmış ve 

verdikleri yanıtlar açısından iki grup karşılaştırılmıştır.  

Ön çalışmanın örneklemi Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören 50 öğrenciden oluşmaktadır. 

Ölçeklerin eksik veya hatalı bir biçimde doldurulmasından dolayı üç katılımcının verisi analize dahil 

edilmemiştir. Örneklemi oluşturan 47 (33 kadın, 14 erkek) kişinin 17’sinin halihazırda romantik bir 

ilişkisi bulunmaktayken, 30’unun halihazırda romantik ilişkisi bulunmamaktadır.  

Romantik ilişkiye sahip olup olmama durumunun verilen yanıtlar üzerindeki etkileri bağlantısız 

örneklemler için t testi kullanarak analiz edilmiş ve sonuçlara göre romantik ilişkisi olan ve olmayan 
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katılımcılar arasında verilen yanıtlar açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Böylece temel çalışmada, 

romantik ilişkiye sahip olma durumu gözardı edilmiştir.  

Temel Çalışma  

Temel çalışma, araştırmanın asıl amacı doğrultusunda yürütülmüştür. Temel araştırmaya dahil olan 

katılımcılar ve kullanılan veri toplama araçları aşağıdaki gibidir.   

Örneklem  

Araştırmanın örneklemi Ankara Üniversitesi’nde okuyan 200 lisans (100 kadın, 100 erkek) 

öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 17 ile 30 arasında değişmektedir ve ortalamaları 21 (S 

= 2.45)’dir. Bu kişilerden 61’nin romantik ilişkisi bulunmaktayken, 139’unun ise romantik ilişkisi 

bulunmamaktadır.  

Veri Toplama Araçları  

Demografik Bilgi Formu. Demografik bilgi formunda katılımcıların yaşları, cinsiyeti, halen devam 

eden duygusal romantik bir yakın ilişkisinin olup olmadığı, eğer var ise bu ilişkinin süresi ve ilişkinin 

dinamiklerine ilişkin sorular ve daha önce hiç romantik ilişkisinin olup olmadığı gibi bilgiler sorulmuştur. 

Partner Değerlendirmeye Yönelik Kısa Öyküler. Araştırmada bağımsız değişkenlerin değişimlemesi 

ve buna bağlı olarak alınan bağımlı değişken ölçümleri kısa öyküler hazırlanarak elde edilmiştir. Her kısa 

öyküde katılımcılara romantik ilişkilerde yaşanabilecek olumlu veya olumsuz partner davranışı sunulmuş, 

ardından davranışa maruz kalan partner hakkında bazı bilgilerden oluşan bağımsız değişken 

değişimlemeleri verilmiş ve partnerlerin olayları nasıl değerlendireceğine ilişkin sorular yöneltilmiştir.  

Bu kısa öykülerde geçen partner davranışları (olaylar) ile olayların içindeki kahramanlar hipotetiktir. 

Davranışı gerçekleştiren kişi A, davranışa veya davranışın etkisine maruz kalan kişi ise B’dir.  

Olayların devamında, davranışı değerlendiren kişi (B) hakkında sahip olunan bilgiler adı altında 

bağımsız değişkenler sunulmuştur. Her bir bağımsız değişkenin 2 düzeyi vardır. Dolayısıyla farklı 

düzeylerden oluşan 8 farklı kombinasyon (örn., yüksek doyum, düşük güven, düşük çatışma eğilimi) hem 

olumlu hem de olumsuz olayların altında yer almış ve 16 farklı hikaye seti oluşturulmuştur. Hikaye 

setlerinin sunuluş sırası ise kura yoluyla belirlenmiştir.  

Son olarak katılımcılar, davranışa ilişkin değerlendirmelerini olayların devamında sunulan 3 soruyu 

yanıtlayarak vermişlerdir. Bunlar, davranışların nedenine yönelik yapılan yüklemelerin yönünü, 

kasıt/artniyet düzeyini ve suçlama/takdir etme düzeyini ölçen sorulardır. Her soru, 7’li likert tipte 
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cevaplanmaktadır ve sorulara geçilmeden önce katılımcıları yanıtları sunulan bilgileri dikkate alarak 

vermeleri konusunda uyaran bir yönerge eklenmiştir.  

Bununla birlikte form içinde sunulan bilgilerin veriliş biçiminin olası etkilerini kontrol etmek 

amacıyla aynı bilgileri içeren ancak farklı bir sunuş biçimine sahip yeni bir form daha oluşturulmuştur. 

Buradaki amaç, bilgilerin ayrı bir biçimde sunulmasının o bilgilere göre düşünmeyi kolaylaştırabileceği 

ihtimalini kontrol etmektir. Dolayısıyla ölçek türü (bitişik/ayrık) de analizlere dahil edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bağımlı değişken ölçümlerinin her biri için 2 (katılımcıların cinsiyeti) x 2 

(ölçek türü/bilgilerin veriliş biçimi) x 2 (doyum) x 2 (güven) x 2 (çatışma eğilimi) son üç faktörde tekrarlı 

ölçüm bulunan deney desenine uygun varyans analizleri yapılmıştır. Çoklu karşılaştırmalar Tukey (HSD) 

testi ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular 

Olumsuz Davranışlara İlişkin Bulgular 

Yüklemelerin Yönü. Sergilenen olumsuz davranışa yönelik yapılan nedensel yüklemelerin yönü 

üzerinde cinsiyetin, doyum, güven ve çatışma eğilimi düzeylerinin anlamlı temel etkilerinin olduğu 

görülmüştür (F1-196 sırasıyla 6.06, 126.02, 250.05 ve 22.50; p < .05). Buna göre, kadın yükleme puan 

ortalamaları (3.74), erkeklerinden (3.50) daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte katılımcıların 

nedensel yükleme puanları, doyumun yüksek olduğu bilindiğinde (4.12), düşük olduğu bilindiğinden 

(3.12); güvenin yüksek olduğu bilindiğinde (4.32), düşük olduğu bilindiğinden (2.86); çatışma eğiliminin 

düşük olduğu bilinen koşullarda (3.83), yüksek olduğu bilinen koşullardan (3.41) daha yüksek (dışsal) 

olduğu görülmüştür.  

Olumsuz davranışlara yönelik nedensel yüklemeler üzerinde doyum, güven ve çatışma eğilimiyle 

birlikte cinsiyet ve çatışma eğilimi ortak etkilerinin olduğu gözlenmiştir (F1-196 sırasıyla 20.84 ve 6.36; p 

< .05). Tukey testi sonuçlarına göre, doyum, güven ya da çatışma eğilimi bilgisi ne olursa olsun, doyum 

ya da güvenin yüksek olduğu durumlarda tam tersi durumlara göre anlamlı olarak daha yüksek yükleme 

puanlarının elde edildiği gözlenmiştir. Çatışma eğilimi değişkeni  açısından bakıldığında, sadece güven 

ve doyumun yüksek veya sadece güven ve doyumun düşük olduğu durumlarda bu bilgilerin yanında 

çatışma eğilimi düzeyi yüksek olduğu bilindiğinde, düşük olduğu bilinen durumlara göre anlamlı olarak 

daha yüksek puanlar elde edilmiştir. Cinsiyet ve çatışma eğilimi ortak etkisin incelendiğinde, çatışma 

eğiliminin yüksek olduğunu bilen erkek katılımcıların yükleme puanlarının, düşük olduğunu bilen erkek 

katılımcılardan daha düşük olduğu görülmüştür. Aynı fark kadınlar için anlamlı bulunmamıştır. Bununla 

birlikte çatışma eğiliminin yüksek olduğunu bilen kadın katılımcıların yükleme puanları bu bilgiye sahip 



T. Gündüz ve S. Hovardaoğlu / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 454 

erkeklerden daha yüksek olmuştur. Çatışma eğilimi bilgisinin düşük olduğunu bilen kadın ve erkek 

katılımcılar arasında ise anlamlı fark bulunamamıştır.  

Kasıt Arama Düzeyi. Olumsuz davranışa yönelik aranan kasıt düzeyi üzerinde doyum, güven ve 

çatışma eğilimi değişkenlerinin temel etkisi bulunmuştur (F1-196 sırasıyla 58. 06, 195.43 ve 15.38, p < 

.05). Buna göre, kasıt puanı ortalamaları, doyum düzeyi bilgisi yüksek olduğunda (3.86) düşük olduğu 

duruma (4.46) göre, güven bilgisi yüksek olduğunda (3.48), düşük olduğu duruma (4.84) göre ve çatışma 

eğilimi bilgisi ise düşük olduğunda (4.01) yüksek olduğu duruma (4.31) göre anlamlı olarak daha az 

bulunmuştur. 

Kasıt puanları üzerinde ayrıca doyum ve ölçek türünün anlamlı ortak etkisi bulunmuştur (F1-196 = 

6.72; p < .05). Buna göre, bireyler, hangi ölçek türünü alırlarsa alsınlar doyum düzeyinin yüksek 

olduğunu bildiklerinde düşük olduğunu bildikleri durumdan daha az kasıt aramışlardır. Bununla birlikte, 

doyumun yüksek olduğu bilgisini bitişik tipteki ölçekte alanlar bu bilgiyi ayrık tipte alanlardan daha az 

kasıt aramışlardır. 

Suçlama Düzeyi. Partnerin olumsuz olaylar için suçlanma düzeyi üzerinde doyum, güven ve çatışma 

eğilimi düzeylerine ilişkin bilgilerin temel etkisi görülmüştür (F1-196 sırasıyla 94.39, 191.02 ve 19.01; p < 

.05). Suçlama puan ortalamaları, doyumun yüksek olduğu bilindiğinde (3.68) düşük olduğu bilindiği 

duruma (4.42) göre, güvenin yüksek olduğu bilindiğinde (3.42) düşük olduğunun bilindiği duruma (4.68) 

göre; çatışma eğiliminin ise düşük olduğu bilindiği durumda (3.87) yüksek olduğunun bilindiği duruma 

(4.22) göre daha az olmuştur. 

Olumsuz davranışa ilişkin suçlama düzeyleri üzerindeki, ayrıca, doyum ve güven düzeyi ortak etkisi 

ve ölçek türü, doyum ve güven düzeyi ortak etkisinin olduğu görülmektedir (F1-196 sırasıyla 4.57 ve 4.72; 

p < .05). Tukey testi sonucuna göre, doyuma ilişkin bilgi ne olursa olsun bu bilginin yanında güvenin 

yüksek olduğu bilindiğinde, düşük olduğu bilinen duruma göre anlamlı olarak daha az suçlama puanı elde 

edilmiştir. Benzer şekilde, güven düzeyi ne olursa olsun, doyum düzeyi yüksek olarak sunulduğunda 

düşük olarak sunulduğu durumlardan anlamlı olarak daha az suçlama puanı gözlenmiştir. Doyum, güven 

ve ölçek türü ortak etkisine ilişkin çoklu karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, doyum veya güven 

düzeyine ilişkin bilginin ayrık veya bitişik ölçekte sunulması anlamlı bir fark yaratmamıştır. Bununla 

birlikte, doyumun düşük veya yüksek olduğu bilgisini ayrık ya da bitişik tipte alanlar, bu bilginin yanında 

güvenin yüksek olduğunu bildiklerinde, düşük olduğunu bildikleri duruma göre anlamlı olarak daha az 

suçlama puanı elde etmişlerdir. Benzer şekilde güven düzeyinin düşük veya yüksek olduğu bilgisini ayrık 

veya bitişik tipte alan katılımcılar bu bilginin yanında doyumun yüksek olduğunu bildiklerinde, düşük 

olduğunu bildikleri duruma göre anlamlı olarak daha az suçlama puanı elde etmişlerdir. 
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Olumlu Davranışlara İlişkin Bulgular 

Yüklemelerin Yönü. Olumlu davranışa ilişkin nedensel yüklemelerin yönü üzerinde sadece doyum, 

güven ve çatışma eğiliminin anlamlı temel etkisi bulunmuştur (F1-196 sırasıyla 133.56, 88.70 ve 56.14; p < 

.05). Buna göre, yüklemelere ait puan ortalamaları  doyumun yüksek olduğu bilinen durumda (2.99), 

düşük olduğu bilinen durumlardan (3.94); güvenin yüksek olduğu bilinen durumlarda (2.99), düşük 

olduğu bilinen durumlardan (3.15); çatışma eğiliminin ise düşük olduğu bilindiğinde (3.77), yüksek 

olduğu bilinen koşullardan (3.93) anlamlı olarak daha düşük (daha içsel) olduğu görülmüştür.  

Olumlu davranışlara ilişkin nedensel yüklemelerin yönü üzerinde ayrıca doyum, güven ve çatışma 

eğilimi ortak etkisiyle birlikte cinsiyet, ölçek türü, doyum ve çatışma eğilimi bilgilerinin ortak etkisinin 

olduğu gözlenmiştir (F1-196 sırasıyla 23.40, 5.33; p < .05).  

Doyum, güven ve çatışma eğilimi ortak etkisine ait çoklu karşılaştırma sonuçları incelendiğinde sahip 

olunan doyum ve çatışma eğilimi düzeyi bilgisi ne olursa olsun, güvenin yüksek olduğu biliniyorsa düşük 

olduğu bilinen duruma göre yükleme puanı anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Benzer şekilde güven 

ve çatışma eğilimine ilişkin bilgiler ne olursa olsun, doyumun yüksek olduğu biliniyorsa düşün olduğu 

bilinen duruma göre daha anlamlı olarak daha düşük yükleme puanları elde edilmiştir. Ancak çatışma 

eğilimi açısından bakıldığında sadece güven ve doyumun yüksek ya da sadece güven ve doyumun düşük 

olduğu koşullarda, çatışma eğilimi yüksek olduğunda düşük olduğundan daha yüksek yükleme puanları 

elde edilmiştir. 

Ölçek türü, doyum ve çatışma eğilimi bilgisi ortak etkisine ilişkin çoklu karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde, ölçeğin türü, sahip olunan doyum ve çatışma eğilimi bilgisi ne olursa olsun, yükleme 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Ölçek türü temelindeki 

farklılaşmalara bakıldığında sadece doyum ve çatışma eğiliminin yüksek düzeyde olduğunu ayrık 

biçimde alan erkeklerin, bu bilgileri bitişik biçimde alan erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek yükleme 

puanı elde ettikleri görülmüştür. Diğer hiç bir kombinasyonda ölçek türüne temelli farklılaşmalar 

yaşanmamıştır. Doyum düzeyi temelindeki farklılaşmalar incelendiğinde, çatışma eğilimi bilgisinin 

yüksek olduğunu bitişik türde alan kadın veya erkek katılımcıların, bu bilgilerin yanında doyumun 

yüksek olduğunu bildiklerinde düşük olduğunu bildikleri durumdan anlamlı olarak daha düşük yükleme 

puanları elde ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte, çatışma eğiliminin düşük olduğu bilgisi bitişik türde 

sunulduğunda sadece kadınlar bu bilgiye ek olarak doyumun yüksek olduğunu bildiklerinde düşük 

olduğunu bildikleri durumdan anlamlı olarak daha düşük yükleme puanı elde etmişlerdir. Erkeklerde 

böyle bir örüntü gözlenmemiştir. Bilgiler ayrık türde sunulduğunda doyum düzeyine göre değişimler 

incelendiğinde, düşük veya yüksek çatışma eğilimi bilgisini ayrık türde alan erkeklerin, ek olarak 

doyumun yüksek olduğunu bildiklerinde düşük olduğunu bildikleri duruma göre anlamlı olarak daha 



T. Gündüz ve S. Hovardaoğlu / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 456 

düşük yükleme puanı elde ettikleri görülmüştür. Ayrık ölçekteki bu örüntü kadınlar için sadece düşük 

çatışma eğilimi bilgisinin sunulduğu durumlarda gözlenmiştir. Çatışma eğilimine göre yüklemelerin nasıl 

farklılaştığı incelendiğinde, doyumun düşük olduğu bilgisini ayrık türde alan kadın ve erkek 

katılımcıların, ek olarak çatışma eğiliminin yüksek olduğunu bildiklerinde düşük olduğunu bildikleri 

duruma göre anlamlı olarak daha yüksek puanlar elde ettikleri gözlenmiştir. Doyumun düşük olduğu 

bilgisine bitişik türde sahip olan katılımcılardan sadece erkeklerde çatışma eğilimi bilgisi yüksek 

olduğunda anlamlı olarak daha az yükleme puanları elde edilmiştir. Doyumun yüksek olduğu bilgisini 

ayrık türde alan kadınların puanları, çatışma eğilimi düzeyi bilgisine göre farklılaşmazken, aynı bilgilere 

sahip erkeklerde yüksek çatışma eğilimi bilgisi anlamlı olarak daha yüksek yükleme puanları elde 

edilmesini sağlamıştır. Ancak doyumun yüksek düzeyde olduğu bilgisi bitişik türde sunulduğunda, 

erkeklerin yükleme puanları, çatışma eğilimi düzeyi bilgisine göre farklılaşmazken, aynı bilgilere sahip 

kadınlarda yüksek çatışma eğilimi bilgisi anlamlı olarak daha yüksek yükleme puanları elde edilmesini 

sağlamıştır. 

Artniyet Arama Düzeyi. Olumlu davranışın altında art niyet arama düzeyi üzerinde sadece doyum, 

güven ve çatışma eğilimi düzeylerinin anlamlı temel etkilerinin olduğu görülmüştür (F1-196 sırasıyla 

67.50, 276.51 ve 44.95; p < .05). Buna göre doyumun yüksek olduğu bilindiğinde artniyet puan 

ortalamaları (3.45) düşük olduğu bilinen duruma (4.02) göre; güvenin yüksek olduğu bilindiğinde (2.87) 

düşük olduğu bilinen duruma (4.60) göre; çatışma eğilimi bilgisi ise düşük olduğunda (3.49), yüksek 

olduğu duruma (3.98) göre anlamlı olarak daha düşük olmuştur.  

Artniyet arama düzeyi üzerinde aynı zamanda, doyum ve güven bilgisinin, güven ve çatışma eğilimi 

bilgisinin, ölçek türü ve doyum bilgisinin, son olarak, cinsiyet, doyum ve güven bilgisinin anlamlı ortak 

etkilerinin olduğu görülmüştür (F1-196 sırasıyla 5.75, 9.43, 3.91ve 8.95; p < .05). Doyum ve güven ortak 

etkisine ilişkin karşılaştırma sonuçlarına göre, katılımcılar doyuma ilişkin hangi bilgiye sahip olursa 

olsunlar, güvenin yüksek olduğunu bildiklerinde düşük olduğunu bildikleri duruma göre; benzer şekilde 

güvene ilişkin hangi bilgiye sahip olursa olsunlar, doyumun yüksek olduğunu bildiklerinde düşük 

olduğunu bildikleri duruma göre anlamlı olarak daha düşük artniyet puanlarına sahip olmuşlardır. 

Bununla birlikte güven ve çatışma eğilimi ortak etkisine ilişkin karşılaştırma sonuçlarına göre, 

katılımcılar hangi güven bilgisine sahip olurlarsa olsunlar, çatışma eğiliminin yüksek olduğunu 

bildiklerinde düşük olduğunu bildikleri duruma göre anlamlı olarak daha yüksek artniyet puanları elde 

ederlerken; çatışma eğilimine ilişkin hangi bilgiye sahip olursa olsunlar, güvenin yüksek olduğunu 

bildiklerinde düşük olduğunu bildikleri duruma göre anlamlı olarak daha düşük artniyet puanlarına sahip 

olmuşlardır. Ölçek türü ve doyum ortak etkisi incelendiğinde, her iki ölçek türünde de katılımcılar, sadece 

doyumun yüksek olduğunu bilediklerinde, düşük olduğunu bildiklerinden anlamlı olarak daha düşük 
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artniyet puanları elde etmişlerdir. Son ortak etki olan cinsiyet, doyum ve güven ortak etkisine ilişkin 

karşılaştırmalar incelendiğinde doyum düzeyinin düşük, güven düzeyinin ise yüksek olduğunu, ya da 

doyum düzeyinin yüksek güvenin düzeyinin düşük olduğunu bilen kadın katılımcıların art niyet 

puanlarının erkeklerden daha düşük olduğu görülmüştür. Ek olarak, düşük ya da yüksek doyum bilgisine 

sahip olan kadın ve erkekler, güven düzeyinin düşük olduğunu bildiklerinde yüksek olduğunu bildikleri 

durumdan anlamlı olarak daha yüksek artniyet puanları elde etmişlerdir. Bununla birlikte doyum 

düzeyine göre farklılaşmalar incelendiğinde, güvenin düşük olduğunu bilen kadınların, ek olarak düşük 

doyum bilgisine sahip olduklarında, yüksek doyum bilgisine sahip olduklarından daha yüksek art niyet 

puanları elde ettikleri; ancak bu bilgiye sahip olan erkeklerin art niyet puanlarının doyum düzeylerine 

göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Ayrıca, yüksek güven bilgisine sahip olan hem kadın 

hem de erkeklerin art niyet puanları, ek olarak doyumun düşük olduğunu bildiklerinde yüksek olduğunu 

bildikleri duruma göre daha yüksek olmuştur. 

Takdir Etme Düzeyi. Olumlu partner davranışlarının takdir edilme düzeyi üzerinde doyum, güven ve 

çatışma eğilimi bilgilerinin anlamlı temel etkileri bulunmuştur (F1-196 sırasıyla 113.30, 180.89 ve 52.38; p 

< .05). Buna göre takdir etme puan ortalamaları doyumun yüksek olduğu koşullarda (4.25) düşük olduğu 

koşula (3.45) göre; güvenin yüksek olduğu koşullarda (4.49) düşük olduğu koşula (3.21) göre; çatışma 

eğiliminin ise düşük olduğu koşullarda (4.12) yüksek olduğu koşula (3.58) göre anlamlı olarak daha 

yüksek bulunmuştur.  

Takdir puanları üzerinde aynı zamanda, cinsiyet-ölçek türü, güven-çatışma eğilimi ve doyum, güven 

ve cinsiyetin ortak etkisi bulunmuştur (F1-196 sırasıyla 5.30, 13.11 ve 11.37; p < .05). Cinsiyet-ölçek türü 

ortak etkisi incelendiğinde sadece ayrık türde ölçek alan kadınların takdir puanlarının bitişik türde ölçek 

alan kadınlardan anlamlı olarak düşük olduğu görülmüştür. Cinsiyet-ölçek türü ortak etkisine ait diğer 

karşılaştırmalarda anlamlı farklar bulunamamıştır. Güven ve çatışma eğilimi ortak etkisi incelendiğinde 

güven düzeyine ilişkin bilgiler ne olursa olsun, çatışma eğilimi bilgisi düşükse, yüksek olduğu bilinen 

duruma göre daha yüksek takdir puanları elde edilmiştir. Benzer şekilde, çatışma eğilimine ilişkin bilgiler 

ne olursa olsun, güven bilgisi yüksekse, düşük olduğu bilinen duruma göre daha yüksek takdir puanları 

elde edilmiştir. Son olarak, cinsiyet, doyum ve güven otak etkisi incelenmiştir. Buna göre, sadece doyum 

ve güven düzeyinin yüksek olduğunu bilen kadınların takdir puanlarının aynı bilgilere sahip erkeklerden 

anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmüştür. Ek olarak, hem düşük hem de yüksek doyum bilgisine 

sahip kadın ve erkekler, güvenin yüksek olduğunu bildiklerinde düşük olduğunu bildikleri durumdan 

daha yüksek takdir puanı elde etmişlerdir. Son olarak, hem düşük hem de yüksek güven bilgisine sahip 

kadın ve erkekler, doyumun yüksek olduğunu bildiklerinde düşük olduğunu bildikleri duruma göre daha 

yüksek takdir puanı elde etmişlerdir. 
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Tartışma 

Bulgular incelendiğinde, doyumu veya güveni yüksek; çatışma eğilimi ise düşük olduğu bilinen 

partnerlerin olumsuz olayların nedenini daha çok partnerin dışında, olumlu olayları daha çok partnerinin 

kendisinde arayacağı, olumsuz olayları kasıtlı değerlendirmeyeceği ve onu daha az suçlayacağı; olumlu 

olayların altında da daha az artniyet arayıp, bu davranış için onu daha çok takdir edeceği düşünülmüştür. 

Olumsuz ilişki özelliklerinin bilgisine sahip olanlar ise tam tersini düşünmüşlerdir. Bu yöndeki bulgular 

alanyazınla da tutarlıdır (Jacobson ve ark., 1985; Fincham, 1985; Rempel ve ark., 2001). İlişkiden elde 

edilen doyumun yüksek olması ilişkideki sosyal takastan partnerlerin tatmin olduğunu göstermektedir 

(Sabatelli, 1984).Ayrıca doyum partnere duyulan olumluluk düzeyini de yansıtmaktadır (Rusbult & 

Buunk, 1993). Dolayısıyla, doyumu yüksek bireylerin bu anlamlı ve olumlu ilişkiyi sürdürmeye yönelik 

değerlendirmeler yapması da olasıdır. Aynı şekilde, güven, kişinin korkutucu olan şeylerden ziyade 

arzulanır şeyler bulacağına ilişkin inancı olarak tanımlanabilir (Deutsch, 1973). Partnere duyulan güvenin 

yüksek olması, partnerin davranışlarından emin olmayı ve onu temel alarak birşeyler yapabilmekten 

korkmamayı da içerir (Lewicki ve Wietoff, 2006). Dolayısıyla partner, hem kendi huzurunu hem de 

ilişkisini olumlu bir şekilde sürdürebilmek için bu güveni sağlayan partneri ve davranışları hakkında 

olumsuz değerlendirmeler yapmaktan kaçınabilir. Çatışma genellikle uyuşmazlık ve farklılıklar olduğu 

durumlara karşılık gelmektedir (Cahn, 1992). Bu anlamda çatışma eğilimi de bireylerin kolaylıkla 

anlaşmazlığa girme eğilimini yansıtır. Bu eğilimin yüksek olduğu bireylerin de değerlendirmeleri 

olumsuz tarafa çekecekleri beklenmiştir. Sonuçlarda da bu yönde bulgulara ulaşılmıştır. Ancak, sağlıklı 

ve tutarlı yorumlar için alanyazında çatışma eğilimi ve yüklemeleri içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Anlamlı ortak etkilerde benzer örüntüler görülmüştür. Genel olarak bakıldığında herhangi bir 

değişkenin iyi olması, başka değişkenler kötü olsa bile değerlendirmeleri olumlu yöne doğru kaydırmıştır. 

Etki büyüklükleri incelendiğinde ise en çok güven, sonra doyum en son ise çatışma eğiliminin etkili 

olduğu görülmüştür. Dolayısıyla ilişkilerin niteliği sadece tek bir ilişkisel değişkenden 

etkilenmemektedir. Güven başta olmak üzere doyum ya da çatışma eğilimi üzerinde yapılan herhangi bir 

iyileştirmenin ilişki ve partnerler için olumlu etkisinin olabileceği savunulabilir. Ölçek türü ve cinsiyete 

ilişkin sonuçlara bakıldığında ölçek türüne ait temel etkinin bulunmaması ve ortak etkilerdeki tutarsız 

sonuçları, bu değişkenden kaynaklanan etkilerin şans eseri olma olasılığını arttırmaktadır. Cinsiyetin tek 

bir temel etkide yer alması ve tutarsız görüntüsü, cinsiyet temelli farkların şansa dayalı olabileceğini 

düşündürmektedir. 

Bu araştırma, özellikle ilişkideki önemli değişkenleri bir arada ele alması bakımından önemlidir. 

Ayrıca olumlu ve olumsuz davranışlara ilişkin ölçüm alması; bununla birlikte nedensellik ve sorumluluk 

yüklemelerine birlikte değinmesi de güçlü yanlarıdır. Bununla birlikte değerlendirmelerin farklı kişilerce 
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yapılması özellikle, bu özelliklere sahip kişilere ait gerçek duygusal faktörleri göz ardı edebileceği için 

dezavantaj olarak görülebilir. Gelecekte bu noktalara dikkat edilerek çok değişkenli çalışmaların 

yapılması bulguların tutarlılıkları açısından da önemli bilgiler sağlayabilecektir. 
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Öz 

Riskli sağlık davranışlarının kişiler için sosyal, kültürel, değerlere dayanan karmaşık anlamları ve yaşamla baş etme 
yolu olarak sağkalım değeri vardır. Riskli sağlık davranışlarının “bilinçdışı”, “alışkanlığa bağlı” yönlerini anlamak, 
kişilerin kendi sağlık davranışlarını nasıl anlamlandırdıklarını öğrenmek ve sağlık davranışları ile “kimlik” ve “ahlaki 
değerler” arası bağlantıyı çalışmak amacıyla niteliksel bir araştırma yapılmıştır. Sigara içme, alkol kullanma, çok 
veya az yemek yeme ve fiziksel aktivite yapma alışkanlıkları olan genç ve erişkinlerden oluşan 88 kişilik bir 
örneklemde, derinlemesine bireysel görüşmeler ile bu alışkanlıkların algılanan yarar ve zararları, ihtiyaç duyulan özel 
zamanlar, aile ve yakın çevrenin tepkileri, kısıtlama çabaları, bağımlılık algısı, sürdürme gerekçeleri ve yaşamsal 
anlamları sorgulanmıştır. Elde edilen niteliksel veriler, Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz yöntemi ile NVivo 
Niteliksel Analiz Programı kullanılarak çalışılmıştır. Riskli sağlık davranışları olan, yaşları 19 ile 50 arasında 
değişen, sağlıklı 46 kadın ve 42 erkekten oluşan, örneklemden elde edilen niteliksel verilerin analizinde ortaya çıkan 
ana temalar: egzersizin yaşamı göğüslemek ve yenmek için gerekli gücü sağladığı, yemek yemenin hem kendine özen 
göstermenin bir ifadesi olduğu, hem de başkaldırı anlamı taşıdığı, alkolün özgürlük hissi ve kendine güven sağladığı, 
sorunlardan uzaklaşma ve zorluklarla baş etme gücü sağladığı, sigaranın ise hayat arkadaşı olduğu, süreklilik hissi 
sağladığı ve cesaret verici olduğu şeklindedir. Katılımcılar, sigara içme ve az/çok yeme davranışlarını bağımlılık 
olarak adlandırabilmekte, alkol kullanımı ve fiziksel aktivite alanında ise bilinçli kontrol algısına ve irade gösterme 
yetilerine daha fazla gönderme yapmaktadırlar. Elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmış ve riskli sağlık 
davranışlarının kişilerce sağkalım stratejisi olarak kullanımı ardında yatan bilinçaltı, irrasyonel ve kimlik ile 
bağlantılı yönlerinin sosyal psikolojik ve kültürel kodlarının niteliksel çalışmalar ile ortaya konmasının sağlıklı 
yaşam tarzlarının geliştirilmesi için önemi vurgulanmıştır. 
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Riskli Sağlık Davranışlarının Sağkalım Değeri 

İnsan davranışlarının çoğu zaman “irrasyonel”, “duygusal”, “bilinçdışı” güdüleyicileri vardır. Eleştirel 

Psikoloji, sağlık-hastalık davranışlarının “bilinçdışı”, “alışkanlığa bağlı” yönlerini anlamayı, kişilerin 

kendi sağlık-hastalık davranışlarını nasıl anlamlandırdıklarını öğrenmeyi ve sağlık-hastalık davranışları ile 

“kimlik” ve “ahlaki değerler” arası bağlantıları çalışmayı hedefler. 

Eleştirel Psikoloji’nin riskli sağlık davranışlarını çalışırken yararlandığı kuramsal temel 20.yy 

sonlarındaki benlik kuram ve yaklaşımlarına kadar uzanır. “Benliğin Kaynakları: modern kimliğin inşası” 

başlıklı kitabında Charles Taylor (1989), çağdaş yaşamda kişinin kimliğini oluşturma sürecinde “iyi” 

olana yönlenmek için sürekli bir arayış içerisinde olduğunu, ancak “iyi” olanın artık açık seçik ve elimizin 

altında olmadığını söylemiştir. Aynı yıllarda “Boş Benlik” kavramını ortaya atan Cushman (1990) ise 

kişilerin çağdaş dünyada kendilerini “boş” algıladıklarını, hissettikleri eksiklik duygusunu kişisel 

değersizlik ve inançsızlık olarak yaşantıladıklarını söyler. Belirsizliklerden uzaklaşmak ve yaşamla dolu 

hissetmek için tekrar tekrar dışardan “doldurulmak” gereksinimi ve arzusu duymaları kaçınılmaz bir 

sonuçtur.  

Üretim ve tüketimlerimizin tekrarlayıcı ve saplantılı karakter kazanmasına vurgu yapan bir diğer 

araştırmacı olan Odets (1995), bu alışkanlıklarımızın yemek, içki, sigara, TV seyretmek, alışveriş yapmak 

gibi tüketim odaklı olanları yanı sıra, çalışmak, egzersiz-spor gibi üretim odaklı kabul edilenlerini de 

bağımlılık literatürüne dahil eder. Aynı şekilde modern sosyolog Giddens da (1992) iyi veya kötü, hemen 

her alışkanlığın bağımlılığa dönüşebileceğini vurgulamıştır.  

Aşırı tüketimi ve aşırı üretimi çağdaş yaşama uyum sağlamak için geliştirilen  “sağkalım stratejileri” 

olarak adlandırabiliriz (Lasch,1984). Bir sağkalım stratejisi olarak sağlık dendiğinde diet, egzersiz ve 

terapiyi bu başlık altına alabiliriz. Kimlik gelişiminde etkili baskın kültürel motif olarak sağlığın kabul 

görmesi farklı araştırmacılarca çalışılmıştır (Crawford, 1994; Radley, 1994). Sağlık davranışları, iyi, 

ahlaklı, sorumluluk sahibi, denetimli “benlik” ile eşleştirilmektedir. Bunun karşıtı olan risk davranışları 

ise kötü, ahlaksız, sorumsuz, denetimsiz “benlik” ile yan yana gider.   

Risk davranışlarını bir sağkalım stratejisi haline getiren bu davranışlar için sunulan alternatif 

gerekçelendirmelerdir. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınlarla yapılan araştırmalarda sigara 

kullanımının bu kişiler için bir kendi kendine yardım stratejisi olduğu gösterilmiştir (Graham, 1998; 

Greaves, 1996). Ogden’in (1997) diyet davranışı gösteren kişilerle yaptığı çalışmalar da yemek yemenin 

bir başkaldırı aracı olarak sembolik anlamlarını ortaya koymuştur.  

Riskli davranışların kendi içsel gerekçeleri vardır, belli yaşam pratiklerinden anlam kazanırlar, ahlaki 

yönelimler ve değerler yaratırlar ve metaforlarla ve sembolik anlamlarla düzenlenirler. Egzersiz, yaşamı 
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göğüslemek ve yenmek için gerekli gücü sağlar, aşk ve duygularla ilişkilidir; sigara, en iyi arkadaştır, 

güven ve süreklilik sağlar, cesaret verir; yemek yeme, kendine özen göstermenin ifadesidir ve bir 

başkaldırıdır (Graham, 1998; Greaves, 1996; Ogden, 1997).  

Bu çalışmada riskli sağlık davranışlarının “bilinçdışı”, “alışkanlığa bağlı” yönlerini anlamak, kişilerin 

kendi sağlık davranışlarını nasıl anlamlandırdıklarını öğrenmek ve sağlık davranışları ile “kimlik” ve 

“ahlaki değerler” arası bağlantıyı çalışmak amacıyla niteliksel araştırma yöntemi benimsenmiştir. 

Yöntem 

Sigara içme, alkol kullanma, çok veya az yemek yeme ve fiziksel aktivite yapma alışkanlıkları olan 

genç ve erişkinlerden oluşan 88 kişilik bir örneklemde, derinlemesine bireysel görüşmeler ile bu 

alışkanlıkların sürdürülme gerekçeleri ve yaşamsal anlamları sorgulanmıştır. 

Katılımcılar 

Sigara içme davranışı için görüşme yapılan 19 katılımcının 9’u kadın, 10’u erkektir. Yaşları 19-42 

arasında değişen bu katılımcıları biri ilkokul mezunu, 10’u üniversite öğrencisi ve 8’i meslek sahibi 

çalışanlardan oluşmaktadır. Alkol içme davranışı için görüşme yapılan katılımcı sayısı 23’dür. Bu 

katılımcıların 7’si kadın, 16’sı erkektir; 16’sı üniversite öğrencisi, 7’si çalışandır; yaşları 20 ile 32 

arasında yer almaktadır. Diyet ve/veya aşırı yeme davranışı nedeniyle görüşme yapılan katılımcılar 25’i 

kadın, 2’si erkek olmak üzere 20 üniversite öğrencisi ve 7 çalışandır. Yaşları 20-43 arasındadır. Düzenli 

fiziksel aktivite yapan 19 katılımcının ise 8’i kadın, 11’i erkek; 10’u öğrenci, 9’u çalışandır ve yaşları 20 

ile 50 arasında dağılmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma için yapılan bireysel derinlemesine görüşmelerde ortak bir görüşme çizelgesi kullanılmıştır. 

Çalışma gruplarının tümünde aynı sorular, konu alanı (sigara-alkol-diyet-fiziksel aktivite) değişimlenerek 

kullanılmıştır. Bu sorular kişilerin sağlık-risk davranışları için algıladıkları olumlu ve olumsuz etkileri, 

ihtiyaç duydukları özel zaman ve koşulları, çevrenin tepkilerini, kısıtlama çabalarını, sürdürme 

gerekçelerini, yokluğunda hissedecekleri eksiklikleri sorgulamaktadır. 

İşlem 

2014 ve 2016 yıllarında Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4.sınıf öğrencilerinin aldığı Sağlık 

Psikolojisi dersi kapsamında, öğrencilerin kendi belirledikleri katılımcılarla yaptıkları ortalama 15 



S. Usubütün / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 463 

dakikalık görüşmelerden elde edilen niteliksel veriler, Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz yöntemi ile 

NVivo Niteliksel Analiz Programı kullanılarak çalışılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Görüşmelerden elde edilen niteliksel veriler dört ana tema çerçevesinde sınıflandı: kendisi için, 

başkalarından dolayı, stres altında, bağımlılık. Bu ana temaların kavramsal tanımlamaları ve onları 

oluşturan alt temalar Yorumlamacı Fenomenolojik Analiz yöntemi ile belirlendi: 

i. Kendisi İçin: Sağlık davranışlarında bulunan öznelerin bu davranışların olumlu/olumsuz yönleri, 

rasyonelleri, sürdürme gerekçeleri ve yaşamlarında kapladığı alan sorularına verdikleri yanıtlarda 

kendilerini (kişisel benliklerini) ön plana çıkardıkları ifadelerden ortaya çıkan temalar: keyif için, 

mutluluk kaynağı olarak, kendine özen göstermek için, kendine güveni arttırdığı için, kendisi olmak için, 

cesaret verdiği için, zihinsel özgürlük için, arkadaş-sevgili-yakın ilişki ihtiyaçlarını karşıladığı için 

başlıklarından oluşmaktadır. Kendisi için ana teması, riskli sağlık davranışlarının kişinin benlik 

organizasyonunda ne kadar merkezi bir konuma yerleştiği ve kendini kendisi olarak yaşama ve 

gerçekleştirme boyutuna ne oranda katkı yaptığını temsil etmektedir. 

ii. Başkalarından Dolayı: Öznelerin yanıtlarında sağlık davranışlarında bulunurken başkalarıyla olan 

etkileşimleri ve etkilenimlerini ortaya koyan ifadelerinden ortaya çıkan temaları birleştiren ana temadır. 

Bu ana temayı oluşturan alt temalar: sosyal benlik yönetimi, sosyal içici, isyan-başkaldırı, hareket 

özgürlüğü-gerekliliği, beden güzelliği-gurur, kararlılık-sonuç alma, extra zaman-çaba, sağlık için, enerji 

için ve geleceğe yatırımdır. Başkalarından dolayı ana teması, riskli sağlık davranışlarında bulunan 

öznelerin kendileri dışındaki dünya ile ve başkaları ile etkileşimlerinin, bu davranışların edinilmesinde ve 

sürdürülmesindeki rolünü yansıtmaktadır. 

iii. Stres Altında: Sağlık davranışlarının edinilmesi ve sürdürülmesinde kişinin üzerinde hissettiği geçici 

veya süreğen yaşam zorluklarının ve bu baskılar ile baş etme tarzlarının etkisini yansıtan bu ana temayı 

oluşturan alt temalar: stres yönetimi, anti-depresan etki, rahatlama isteği-gerekliliği, uyku düzenleyici ve 

kaçış içindir. 

iv. Bağımlılık: Sağlık davranışlarının alışkanlıktan bağımlılığa dönüşme potansiyeli ve öznelerin bu 

konudaki farkındalıklarını yansıtan ifadelerden elde edilen alt temalar ile oluşmuştur: aktivite düzenleyici, 

düzen-süreklilik, irade açıklamaları, zorunluluk-vazgeçilmez, alışkanlık ötesi, fizyolojik ihtiyaç, duygusal 

açlık, boşluk-arayış, zararlar için farkındalık, bağımlılık kabulü ve bağımlılık inkarı. Bu tema, 

bağımlılığın ne olduğu ve olmadığı konusunda uzman olmayan kişilerin anlamlandırmalarını yansıtan, bu 

çalışmanın ana eksenini oluşturan boyuttur. 
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A. Sigara 

Sigaranın kullanıcılar için en belirgin anlamları kendisi için ana temasında ifade edilmiştir. Sigaranın 

benlik inşasındaki temel işlevinin sürekli varlığı ile güven hissi sağlaması ve hayat arkadaşı olarak kabul 

görmesi olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın, başkalarından dolayı ana temasının sigara kullanıcıları 

için davranışı destekleyen değil engel ve rahatsızlık oluşturan bir özellik taşıdığı ve bu etkileşimin 

olumsuz bir pekiştirici oluşturmak yerine isyan ve başkaldırıya yol açtığı gözlenmektedir. Stres altında 

ana teması araştırma özneleri için sigara kullanımının rasyonelleri arasında önemli bir yere sahiptir. 

Bağımlılık boyutunda ise güçlü bir farkındalık ve bağımlılığın kabulü söz konusudur.  

i. Sigara - Kendisi İçin 

 
Arkadaş-sevgili-yakın ilişki 

“ya şimdilik çok gayet iyiyiz, aramızda güzel bir ilişkimiz var (Güldü). Yani öyle ben içiyorum, o 

benim için yanıyor. Öyle güzel bir muhabbetimiz var aramızda.”T2 

“sigara benim arkadaşım gibi, açlığımda, tokluğumda, her şeyimde yanımda” T8 

“ayrılmaz ikili gibi görüyorum kendimi” T8 

“yakın dostum” T9  

“hayat arkadaşım gibi” T8     

Keyif ve Mutluluk kaynağı 

“Benim için, sigara içince mutlu oluyorum ya zevk alıyorum. Hani ne bileyim, kimi alkol 

kullanmaktan, kimi araba kullanmaktan mutlu olurken; ben sigara içmekten çok mutlu 

oluyorum.”T2 

Kendisi olmak 

  “kendim için yaptığım tek şey. Hem harcama, hem zaman” T7 

 “bir işe yaramıyormuşum gibi gelir içmezsem” T13 

 

  

kendine güven

kendisi olmak ...mutluluk kaynağıkeyif içinarkadaş-sevgili-yakın ilişki
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ii. Sigara - Başkalarından Dolayı 

 
Sosyal benlik yönetimi 

“bazı sosyal çevrelerde hoş karşılanmıyor herkes sigara kullanmadığı için içmeyen biri yanımda 

rahatsız olunca bu benim üzerimde olumsuz bir etki yaratıyor”T5 

İsyan-başkaldırı 

“Eğer yüzseydim, aynı takımda olsaydım ve ciddi yani ciddi şekilde böyle başlamazdım diye 

düşünüyorum.”T3 

“kayınvalidem sigara kullandığımı bilmiyor, nedense hep onun yanında içmek istiyorum” T6 

iii. Sigara - Stres Altında 

 
Stres yönetimi 

“Ya daha çok sinirli olduğum zaman, bir şeye çok sinirlendiğim zaman oluyor; peş peşe yakma, 

sigarayı peş peşe yakma muhabbeti. Hani eğer mutluysam eğer, ne bileyim aklıma bile 

gelmez.”T2 

Rahatlatıcı-gerginlik alıcı 

“ben en çok sigarayı sinirlendiğim ve gergin olduğum zamanlarda, kendimi rahatlatmak için 

içiyorum.”T3 

“en ufak bir şeye sinirlendiğim zaman bile, hani bir tane sigara içince kendimi rahatlamış 

hissediyorum. Ya bu benim terapim gibi bir şey sigara.”T3 

isyan-başkaldırısosyal içicisosyal benlik yönetimi

uyku düzenle...

anti depresa...rahatlama isteği-gerekliliğistres yönetimi
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Anti depresan  

“Sigara içmeye en çok, çok fazla üzüldüğüm zamanlar, ağlamamak için kendimi tuttuğum 

zamanlar, çok fazla stresli olduğum özellikle sınavlar dönemlerinde, çok sinirlendiğim zamanlar 

içiyorum.”T1 

iv. Sigara - Bağımlılık 

 
Aktivite düzenleyici 

“Çok büyük bir eksikliği oluyor. Çünkü sen çay içerken sigara da içiyorsun. Sen işte yemekten 

sonra sigara içiyorsun. Uykun gelmeyince sigara içiyorsun. Teneffüslerde arkadaşlarınla 

muhabbet ederken sigara içiyorsun. Yani benim her yerde sigara, her anda sigara…” T1 

“elim boş kaldığında da sarılırım sigaraya” T7 

“çayı yalnız düşünemiyorum” T11 

 “kafeye gitmek bile anlamsız gelir” T12 

Starter-başlatan 

“içmezsem hiçbir işimi yapamam gibi geliyor. Her işime başlarken bir tane sigara yakayım öyle 

başlıyım diyorum. İçmezsem nasıl başlarım?” T6 

Zorunluluk-vazgeçilmez 

“Sadece derste, uyurken haricinde hep sigara.. Yani onun olmadığını düşünün; yani 

telefonunuzun olmadığını düşünün, öyle bir eksiklik oluyor, yani kimseye ulaşamıyormuşsun 

gibi.”T1 

“her şeye gücüm yetiyor, bunu sonlandırmaya yetmiyor” T10 

“o beni bırakır, ben onu bırakmam” T11 

 “çanta gibi” “cep telefonu, ev anahtarı gibi” T6 

Bağımlılık kabulü 

“Kesinlikle bağımlılık. Yani, bağımlılık bir tek sigarada olmaz. Bazı insanlar telefona bağımlı 

olur, bazı insanlar kitaplara bağımlı olur, bazıları uyumaya bağımlı olur. Bu da öyle bir 

bağımlılık bence.” T1 

düzen-...

bağım...dudak...

alışkanlık ö...

arayış-boşluk

fizyolojik iht...

irade açıkla...

starter

bağımlılık ka...

zorunluluk-vazgeçi...

zararlar için farkı...aktivite düzenleyici
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Alışkanlık ötesi 

“Şu an hiçbir gerekçesi yok aslında bırakmak da istiyorum ama istemekle olmuyor bir tek. 

Çünkü yedi senedir içiyorsun, beyin bağımlı oluyor bu sefer, beynin istiyor, yani o nikotini. Yani 

bir gerekçesi yok, sigara içmenin hiçbir gerekçesi yok.” 

Craving- yoğun istek 

“önce insan içmek istiyor ama bağımlı olduktan sonra içmek istemiyor ama vücudu istediği için 

içiyor”T4 

Dudak tiryakiliği vs Fizyolojik ihtiyaç 

“ben gerçekten dudak tiryakisi olduğuma inanıyorum yani bağımlılık nikotin bağımlılığı değil 

benimki yani sigara değil de pipette olsa ağzımın içinde yani bir şekilde ağzımı meşgul etmem 

gerekiyor bir şeylerle bunun için sigara içiyorum.”T5  

B. Alkol 

Alkolün kullanıcılar için en belirgin anlamları ise başkalarından dolayı ana temasında ifade edilmiştir. 

Alkolün kişisel değil sosyal benlik inşasında önemli bir işlevi olduğu ve başkaları ile olan etkileşimlerin 

alkol kullanımını pekiştirici özellikte olduğu gözlenmektedir. Alkol kullananların kendisi için ana teması 

altında toplanan ifadelerinde ön plana çıkan cesaret, kendine güven, kendisi olma ve zihinsel özgürlük 

temaları ise sigara kullanıcılarınkinden farklı olarak sosyal ortamlarda inhibisyonların zayıflaması ve 

kişinin kendini başkalarının yanında daha rahat sergileyebilmesine yaramaktadır. Stres altında ana teması 

alkol kullanan araştırma özneleri için farklı bir yere sahiptir. Zorluklarla baş etme illüzyonunun bir adım 

ötesinde, aslında çözümsüzlüğü ötelediği, bastırdığı ve alkolün bir kaçış olduğu kabulü söz konusudur. 

Bağımlılık boyutunda ise zararları için bir farkındalık olmakla birlikte bağımlılığın inkarı söz konusudur.  

i. Alkol - Kendisi İçin 

 
 Keyif ve Mutluluk kaynağı 

“ben böbrek hastasıyım. Böbreklerimi çok rahatsız ediyor. Ama olumlu yönde keyif açısından 

muazzam bir tatmin duyuyorum.”A2 

kendine...

mutluluk...

kendisi olmak için

cesaret vericizihinsel özgürlükkeyif için
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Zihinsel özgürlük 

“alkolü aldıktan sonra bir rahatlama oluyor insanda. Kafasına taktığı bir şey varsa artık hayatı 

takmamaya başlıyor. Hiçbir şey umurunda olmuyor.”A5 

“bulutların üstünde” A7, 

Cesaret verici, Kendine güven 

“atıyorum bir gün birini aramak istiyorum.  Sadece cesarete ihtiyacım var ve alkol bana bu 

konuda yardımcı oluyor.”A3 

 “kendimi daha cesur hissetme” A7 

Kendisi olmak için 

 “bastırılmış duygularımı, özümü dışarıya vuruyorum” A6 

 “kendim olmak istediğim zamanlar” A9 

 “insanları gözlemlemek için doğru araçlardan biri” A10 

ii. Alkol - Başkalarından Dolayı 

 
Sosyal benlik yönetimi 

“Sosyal çevre ya benim arkadaşlarım çok kullanıyor. Büyük ihtimal içmeyen bir çevrede 

olsaydım herhalde bende içmezdim.”A2 

“bir yere gittiğimizde hani, kahve içtiğimizde bir tepkiyle karşılaşıyoruz genelde. Hatta bu gün 

de buna benzer bir olay yaşadım. Hani, neden alkol alınmıyor gibi.”A3 

Sosyal içici 

“Tek başıma alkol almıyorum. Arkadaşlarımla eğleniyorum arkadaşlarımla zaman 

geçiriyorum. Ya da kafa dağıtmak çok fazla onun için kullanmıyorum sadece gerçekten zevk 

aldığım için alıyorum alkolü.” A1 

Hareket özgürlüğü 

“arkadaş ortamlarında veya eğlenceye gittiğimiz zamanlarda alkol alınmalıdır daha rahat 

hareket etmenizi sağlıyor insanlara daha rahat yaklaşımınızı sağlıyor bir de daha rahat 

eğlenmenizi sağlıyor bunun için alkole devam.”A4 

hareket özgürlüğü-g...sosyal benlik yöneti...sosyal içici



S. Usubütün / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 469 

iii. Alkol - Stres Altında 

 
Stres yönetimi 

“çok nadir psikolojik çöküş yaşadığım zamanlar oluyor o zaman içmek iyi geliyor.”A2 

Rahatlatıcı-gerginlik alıcı 

“bir gün kötü bir şey yaşadım, herhangi bir şey kötü bir olay. Ailem de olur, arkadaşımla olur, 

derslerle olur ve sadece dediğim gibi kafamın rahat etmesini istiyorum ve o an onu düşünmek 

istemiyorum.”A3  

Uyku düzenleyici 

“Yaa, biliyorsunuz, hayatımız hani bazı zorlukları var ve insan sadece bir şey düşünmeden 

uyumak istiyor ve ben de buna ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ve kendime her gün bunu 

alıyorum. Bir kadehte olsa içmeden yatmam.”A3 

Kaçış için 

“Genelde aşırı derecede bunaldığımda, bir soruna cevap bulamadığımda veye bir çözüm 

üretemediğimde, daha çok çaresiz kaldığımda kullanıyordum.”A5 

“Yaa hayat şartları, çünkü insan her zaman her istediğini yapamıyor her istediğini elde 

edemiyor bazen çabalaması da bir sonuç getirmeyebiliyor. Bir nevi çareyi alkol kullanımında 

arıyorsun yani çaresizliğini o şekilde bastırmaya çalışıyorsun.”A5 

iv. Alkol - Bağımlılık 

 

kaçış için

rahatlama isteği-gerekliliğistres yönetimi uyku düzenleyici

arayış-boşluk

düze...irade ...

duygusal açlık

aktivite düzenleyicibağımlılık inkarızararlar için farkındalık
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Bağımlılık inkarı 

“ya, açıkcası şu an öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bunu kendime hiçbir zaman itiraf 

etmiyorum. Bunun normal bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu bağımlılık olarak adlandırmak 

istemiyorum.”A3 

Düzen-süreklilik 

“zaman geçtikçe bir alışkanlık halini alıyor. Mesela uyanan bir insan nasıl elini yüzünü 

yıkamak zorunda hissediyorsa kendini günlük alkol kullanmayınca rahat edemiyordum yani 

günlük bir içme durumum vardı.”A5  

İrade açıklamaları 

“Bağımlılık olarak adlandırmam. Çünkü isteğe bağlı. Ben çünkü kendimi zorunlu 

hissetmiyordum yani illa içmem gerekir gibi bir düşünce yoktu aklımda. İstediğim zaman 

içiyordum bazen hiç içmiyordum. Bağımlılık aşamasına hiç gelmedim.”A5 

C. Diyet 

Kendisi için ana temasında yemek yeme bir mutluluk olarak tanımlanırken kilo almak ve fiziksel 

görünüşe ilişkin kaygıların yükselmesi bir mutsuzluk kaynağı olarak dile geliyor. Diyet davranışının 

sonucunda istenen fiziksel görünüşe kavuşmak ise yine bir mutluluk, kendine güven kaynağı oluyor. 

Başkalarından dolayı ana temasında daha belirgin olarak ortaya çıkan diyet davranışı, kararlılık ve sonuca 

odaklanma, extra çaba ve zaman ayrılması, kişinin dış dünya ile ilişkileri dolayımında ve başkalarından 

gelen pekiştiriciler sayesinde kişisel gurura dönüşebiliyor. Başkalarının diyet davranışına etkisi bazen ters 

yönde de olabiliyor ve kişisel başkaldırı ve isyanın hedefi olarak yansıtılabiliyorlar. Stres altında ana 

teması diyet davranışı açısından önemsizleşirken yemek yemenin bazı özneler için bir avuntu olarak 

adlandırılması sigarada olduğu gibi yemek yeme davranışının da bir ağız alışkanlığı olma potansiyelini 

doğruluyor. Bağımlılık boyutunda öznelerin hem yeme davranışı hem de diyet davranışı için alışkanlık 

ötesinde bir bağımlılığı kabullenme eğiliminde oldukları söylenebilir.  

i. Alkol - Kendisi İçin 

 
zihinsel özgürlük

kendi...anlık tatmin

arkadaş-sevgili-yakın ...

kendine özen göstermemutluluk kaynağıkeyif için
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Keyif için 

“yemek yemek sanırım beni mutlu ediyor kendi istedigim şeyi yemek hani onunla keyfini 

çıkartarak yiyorum”D5 

Mutluluk kaynağı 

“Zaman zaman eski günlerimi hatırlıyorum böyle çatlayana kadar yediğim zamanları 

hatırlıyorum ama o anda mutluluk sonra eşittir mutsuzluk. Şimdi daha mutluyum.”D1 

“özelikle benim damak tadıma uygun bir şeyse kesinlikle geri çevirmem çünkü yemek yemek 

benim için bir aşk ya gerçekten bir aşk ve bunu nasıl engelliyecem napıcam bunu 

bilmiyorum”D5 

Kendine güven 

“diyet davranışının üzerimde olumlu etkisi kendime güvenim artıyor. Aynaya baktığım zaman 

kendimi beğeniyorum.”D2 

Zihinsel özgürlük 

 “yemek yemek benim için bir sanat” D21 

ii. Alkol - Başkalarından Dolayı 

 
kararlılık-sonuç alma 

“Yani bunun kendimle alakalı yani çok biraz kaba bi tabir olucak ama bu anlamda kendimi 

cezalandırmam gerekiyordu bir şekilde kısıtlamam gerekiyordu ki sonuca varabileyim yoksa 

mümkün değil.”D1 

“Kısmak benim için çok bir anlamı olmuyor. Az az yemeyi de başaramıyorum. Ya yemeyeceğim 

hepsini hiç yemeyeceğim ya da yiyeceğim..”D2 

“dediğim gibi hırsım var. Kilo vermeye başlayınca dediler ne kadar vercen işte şu kadar dedim 

kimse inanmadı tabi ben hırs ettiğim için üç ayda verdim o kiloyu.”D3 

Beden güzelliği-gurur 

“En önemli gerekçesi kilo almam, giydiğim kıyafetlerin yakışmaması. Yani benim için dış 

görünüm çok önemli... bu yüzden diyet yapıyorum.”D2 

geleceğe y...

hareket ö...

olumsuz ...

sağlık için

extra zaman-...

isyan-başkaldırı

sosyal benlik yönetimibeden güzelliği-gururkararlılık-sonuç alma
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 “ben zayıfladıkça “sen ne güzel olmuşsun” demeleri diyeti anlamlı kılıyor” D10 

sosyal benlik yönetimi 

 “Özellikle yaz aylarına yaklaştığımız dönemlerde daha çok ihtiyaç duyuyorum. Malum deniz, 

kum, güneş, plaj, kızlar sonuçta bunlar hep fiziksel ihtiyaçlar.”D4 

İsyan-başkaldırı 

“annem çok yemek yemem ile ilgilendikçe benim ilgi hoşuma gittiği için daha çok yiyesim 

geliyor” D7 

“yasaklar çiğnenmek içindir mantığıyla daha çok yiyorum” D9 

“ailem çok kilo aldın yine çok yemeye başladın dedikçe karşıt tepki oluşturup daha çok 

yiyorum.” D11 

Extra zaman-çaba 

“bunun için kendinle ilgilenmen gerek. Akşamları eve gidip yemek yapıp getirmem gerekiyor 

buna ekstra benim için bunun için zaman yaratmak gerekiyor. …herkesin de yapabileceği bişey 

de değil yani sağlıklı olmak adına yoksa  bütün gün açta durabilirsin.”D1 

 “insan bekliyor ki bi anda hani bi anda hani haftada beş kilo nasıl alabiliyosanız hani sanki 

haftadada o beş kilo gitsin istiyorsunuz e bi hafta geçiyo ikiyüz gram vermişsiniz”D5 

Olumsuz beden imgesi 

“Kilo olarak olumsuz çok şeyi var hiçbir yere masaya koltuğa bile sığamadığım oluyordu. Ama 

işte ya benim en çok dokunan çorap giyerken ve ayakkabı bağcığı olayı.”D3 

Hareket özgürlüğü 

“on kilo daha verdim yani ondan sonra insanın kendine güveni artıyor. Her gittiği ortamda yani 

rahat daha rahat hareket edebiliyo yani önceden çok kilolusun herkes sana bakıyor deyip kafanı 

çevirdiğin oluyordu öbür türlü istediğim gibi hareket edebiliyordum.”D3 

Geleceğe yatırım 

“ya en önemli gerekçesi tabiî ki ben daha yaşım çok genç yani çalışma hayatım var bir aile 

kurmayı isterim ilerde bir çocuğum olsun isterim e bunlar için sağlıklı olmayı çok isterim.”D1 

iii. Alkol - Stres Altında 

 

anti depresan etkirahatlama isteği-gerekliliği
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Rahatlama isteği – anti depresan etki 

 “yeme davranışı benim için avutucu bir şey olabiliyor” D19 

iv. Alkol - Bağımlılık 

 
zorunluluk-vazgeçilmez 

“Hayatımın büyük bir bölümünü kaplıyor. Her zaman kendime dikkat etmek zorundayım.. Bu 

yüzden devamlı istediğim yiyecekleri her zaman kısmak zorundayım.”D2 

Bağımlılık kabulü-inkarı 

“ben yemeyi seven bir insanım ama bağımlılık olarak görmüyorum çünkü daha önce anlattığım 

gibi kiloda aldım kiloda verdim bu benim hırsımla alakalı ama bağımlılık degil benim için.”D3 

“ben gerçekten yemek yemeğe bağımlı bir insanım çünkü hoşuma gidiyo yani çünkü ağız tadıma 

uygun bişey olsun ben doyduğumda onu bırakmam o tabağın dibini görücem yani.”D5 

Alışkanlık ötesi 

“benim hayatımda diyet olmazsa olmazımdır” D8 

“insanın yaptıkça yapası, zayıfladıkça zayıflayası geliyor” D12 

Craving-yoğun istek 

“hani diyet yapıyorum ama ya midede o doyma hissi gelmediğinde bana böyle çıldırıyordum ya 

böyle kafayı yemiş gibi oluyordum… o doyma hissini hissetmediğim için sürekli  elimde bir şey 

ağzımda bir şey sürekli aparatif bişiler atıştırıyordum”D5 

Duygusal açlık 

“Yeme bağımlılığı diye bir şey var. Çünkü kardeşimde bunu gözlemliyorum. Yemek yemeyi 

müthiş seviyor yani bu bir bağımlılık. Yada belki duygusal açlıktan da olabilir onuda 

gözlemledim hani bir eksikliği tamamlamak gibi de düşünülebilir ama insanın kendine yaptığı 

en kötü şey bu yani bence.”D1 

 

 

 

arayış-boşluk

cra...bağımlılık ...

duygusal açlık

irade açıklamaları

alışkanlık ötesi

bağımlılık kabulüzorunluluk-vazgeçilmez
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D. Fizik Aktivite 

Fizik aktivite davranışının çalışmanın ana temalarından kendisi için ve başkalarından dolayı 

alanlarında eşit önemde ifadelerle yansıtıldığı söylenebilir. Bir yandan kişinin kendine özen gösterme, 

mutlu hissetme ve kendisi olma ihtiyaçlarını karşılayan, duygu durum değişikliklerine eşlik eden bir 

arkadaş olarak tanımlanırken; bir yandan da sağlıklı ve güzel bir bedene sahip olarak sosyal beğenilirliği 

sağlamanın, dış dünyadaki yaşama katılmak için gerekli enerji ve hareket özgürlüğünü elde etmenin ve 

geleceğe yatırım yapmanın işlevsel bir aracı olarak dile getirilmektedir. Stres altında ana temasında ise 

fizik aktivitenin pozitif düşünceye ve sıkıntılarla baş etmeye uygun bir terapi özelliği olduğu 

vurgulanmıştır. Fizik aktivitenin bağımlılık yapma potansiyeli ara verildiğinde veya kesildiğinde ortaya 

çıkan ruhsal ve fizyolojik olumsuz etkiler nedeniyle genel kabul görmekle birlikte bu bağımlılık boyutu 

olumsuz algılanmamakta, “keşke bağımlılık yapsa” dileğinde olduğu gibi olumlanmaktadır.  

i. Fizik Tedavi - Kendisi İçin 

 
Kendine özen 

 “kendime vakit ayırmak hoşuma gidiyor” F9 

Mutluluk kaynağı 

“egzersiz huzuru sağlıyor. İnanılmaz mutlu ediyor. Kendimi çok iyi hissettiriyor.” F6 

Kendisi olmak için 

“spor olmasa kendimi eksik bir insan olarak görürüm, spor yapmayan insan benim için boş 

insandır.” F11 

“her şeyden önce kendime saygım olabilmesi için vücuduma iyi bakmam lazım” F13 

Arkadaş-sevgili-yakın ilişki 

“benim için müzik ve mesleğim ne kadar bağımlılıksa spor da bir o kadar bağımlılık. Kendimi 

kötü ve sıkıntılı hissettiğimde beni bu ruh hallerinden çıkaran bir arkadaş” F12 

 

 

 

arka...kendi...

kendisi olmak için

zihinsel özgürlükmutluluk kaynağıkendine özen gösterme
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ii. Fizik Tedavi - Başkalarından Dolayı 

 
Sağlık için 

“bir insanın kendini zinde hissetmesi sağlıklı hissetmesi için spor yapması ve spora kendisini 

adaması gerekir. Ben de bu açıdan ııııı kendimin sağlıklı ve zinde olduğunu düşünüyorum”F1 

Beden güzelliği-gurur 

“Fiziksel aktivitenin benim üzerimdeki olumlu sebeplerinden bir tanesi kilo vermek, 

arkadaşlarımın gözünde bana daha iyi bakmaları ve spor dallarında daha iyi başarılı olmam, 

ailem ailemin bana gurur duyması benimle” 

Sosyal benlik yönetimi 

“Fiziksel aktivite yapmam ıı sosyal ortamda beni çok pozitif bir şekilde etkiliyor tabi ıı dediğim 

gibi artık böyle güzel kıyafetler giyiyorum, hani bu insanlar hani ünlüler dar pantolon giyiyordu 

bende onları artık giyebiliyorum. Tabi kızlarda bakmıyordu kızlarda tabi bana göre de artık 

bakıyorlar o yönden de bir olumlu bir yön aldım, kendi özgüvenim arttı, hayata bir bakış açım 

arttı.”F5 

Enerji için 

“bırakırsam sürekli hareket isteyen bir yaşamda pasif bir rol edindiğimi de düşünebilirim” 

F12 

Hareket özgürlüğü-gerekliliği 

“bence, şu an dünyada da hani böyle teknoloji falan gelişiyor falan fistan ama açıkçası sadece 

gördüğümüz resim değişiyor, kalan kısım aynı, yani insanlar aslında hala aktiviteye ihtiyaç 

duyuyor. Yapmazsanız aslında bu insanın fiziğine çok da uygun bir şey değil sürekli 

oturmak:”F2 

“Bir enerjim var içimde olan, bunu atmam lazım. Şöyle, mesela çocukken oyun oynayıp yatağa 

gidiyorduk. Dinlenip, yani dinlenmek için. Güzel oluyordu. Ben bu ruhu seviyorum aslında”F2 

Geleceğe yatırım 

“vücudumu seviyorum ve ona bakarak yaşlılığımı garanti altına alıyorum” F11 

beden güzelliği-gurur

enerji için
gelece...

gelişen ...hareket...

olumsuz ...

sağlık için sosyal benlik yönetimi
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iii. Fizik Tedavi - Stres Altında 

 
Rahatlama gerekliliği 

“İsteyerek gitmedim ama sonra baktım ki hani rahatlıyorum, böyle çıktığım zaman uçuyor gibi 

çıkıyorum aslında yani. O da hoşuma gitti, devam ettim.”F2 

Antidepresan etki 

“spor yaptığım zaman aktivite yaptığım zaman kendimi daha iyi hissediyorum daha sağlıklı 

düşünebiliyorum, daha pozitif düşünebiliyorum”F3 

“Sıkıntılı olduğum zamanlarda, depresif olduğum zamanlarda yaptığım tek şey aslında 

egzersiz.”F4 

 “kendimi üzgün hissettiğimde ya da o gün yemeği fazla kaçırdığımda spor yapmaya ihtiyaç 

duyuyorum” F9 

Stres yönetimi  

“bazen arkadaşınız tarafından bir şeye sinirleniyorsunuz bir şey oluyor spor yaptığınız zaman 

oradaki her şeyi orda atıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz bu da sizin için güzel bir terapi gibi bir şey 

oluyor açıkçası”F3 

iv. Fizik Tedavi - Bağımlılık 

 
 

 

stres yönetimianti depresan etkirahatlama isteği-gerekliliği

bağımlı...

cravi...arayış-bo...

fizyolojik ihtiyaç

alışkanlık ötesi

aktivite düzenleyici

bağımlılık kabulü

düzen-süreklilik

zorunluluk-vazgeçilmez
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Zorunluluk-vazgeçilmezlik 

“Benim hayatımın anlamı zaten spor. Hayatımın anlamından beni çıkar.. hayatımın anlamı 

hayatımdan çıksa kötü olurum zaten.”F5 

Bağımlılık kabulü-inkarı 

“Belli bir süre sonra artık alışıyorsun ve bunun da etkilerini olumlu etkilerini hissettiğin zaman 

ııııı spor yapmak ııııı bırakmak değil de sürekli vücut onu istiyor açıkçası o yüzden çokta fazla 

ııı bağımlılık değil de rutin değerlendiriyorum.”F1 

“Bağımlı olarak adlandıramam çünkü eğer bağımlı olsaydım, bence çok fazla rahatsız olurdum 

ama benim ki emekli olan insan gibi. Mesela yirmi otuz sene doktorluk yapıyor bir insan, sonra 

emekli oluyor. O da bir arayış içinde oluyor. İşi gibi çünkü yani, emekli olunca ne oluyor falan 

oluyor. Boş, boşluğa düşüyor. Benim ki de bu şekilde oldu bence. Bağımlılık değil.”F2 

“çok böyle fiziksel aktivite yapasım geliyor, bütün spor dallarına yapasım geliyor ıı ve böyle her 

kilo aldığımda da çok daha ötesini yapmak istiyorum çok her şeyi yapmak istiyorum ve heralde 

ben bunu bağımlılık olarak görüyorum.”F5 

“henüz bağımlılığa dönüşmedi, umarım dönüşür” F10 

Düzen-süreklilik 

“spor yaptığın dönemlerde ıııı zamanın belli bir kısmını harcadığı için o zaman artık sana rutin 

bir spor zamanıymış gibi geliyor bu boşluğu başka bir şey ile doldurabileceğimi 

düşünmüyorum”F1 

“Benim için özel zaten fitness yapmak. Her zaman yapıyorum.”F3 

Aktivite düzenleyici 

 “işe gitmeden önce 10 dk. da olsa egzersiz yapmazsam kendimi gün içinde iyi hissetmem” F7 

 “özellikle akşam yemeklerinden sonra düzenli olarak yürümeye özen gösteriyorum” F8 

Craving- yoğun istek 

“.... Açıkçası sonra bir anda bırakınca, garip olmuştum bayağı. Yani boşluk gibi bir şey olmuştu 

hani böyle saate bakıyordum ne zaman gideceğim falan gibisinden.”F2 

 “aksattığım zamanlar kendimi aşırı mutsuz hissediyorum” F8 

koruyucu 

“beni sağlıklı olmayan her şeyden, bütün kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor.”F7 

Sonuç 

Çalışmamızda ele alınan sağlık davranışlarının kişilerin anlam dünyasında benlik ve dış dünya 

ilişkileri kapsamında karmaşık ve derin rasyonelleri olduğunu gösteren bulgularımız, bu alanda yapılacak 

benzer niteliksel çalışmalar ile kişilerin vazgeçilmez olarak benlik organizasyonuna dahil ettiği bu 



S. Usubütün / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 478 

gerekçeleri kendi toplumumuz bağlamında daha iyi anlamamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmadan elde edilen önemli bir sonuç: sigaranın kendisi için boyutunda, alkol, fizik aktivite ve diyetin 

ise öncelikle başkaları için boyutunda önem taşıyan birer alışkanlık olduğudur. Bir diğer önemli sonuç 

ise, sigara, diyet ve fizik aktivite alışkanlıklarının bağımlılık olarak adlandırılmaları kolaylıkla kabul 

görüyorken, alkol alışkanlığı için bağımlılık adlandırmasının genellikle inkara yol açıyor olmasıdır.   

Literatüre uyumlu olan çalışma bulgularımızın da gösterdiği gibi, risk davranışlarını sürdürme 

gerekçeleri: ahlaki yönelimlerin gerçekleştirilmesi, arzuların anlık tatmini, aidiyet, sevgi, heyecan, 

otonomi hissedebilmek ve bugüne yatırım yapmak olarak formülüze edilmektedir. Varoluşsal temel 

gereksinimlere denk gelen bu gerekçeler risk davranışlarının değişime neden bu denli dirençli olduğunu 

ortaya koymaktadır. Risk davranışlarını değiştirme yönünde yapılacak çalışmalarda bu tür alternatif 

gerekçelerin yerini alabilecek, onlar kadar güçlü ve sağkalım değeri daha yüksek olan gerekçeler üzerinde 

durulmalıdır. Bu tür gerekçeler arasında “sağlıklı olma”nın yanı sıra kendi kendine verilen zarardan 

kaçınmak (Ogden, 2015), sosyal benlik inşasında stigmadan kaçınmak (Marks, 2015), gerçek bağlar 

kurmak (Markey ve ark., 2016), çoklu benlik yönetimi (Cushman, 2002) ve bugüne değil yarına yatırım 

yapmak sayılabilir. Bu gerekçeler aynı zamanda gelecek araştırmalar için dikkate alınması gereken konu 

alanlarını oluşturmaktadır. 

Yazar Notu 

Bu araştırmanın veri toplama aşamasına destek veren ve katılımcılarla görüşmeleri gerçekleştiren 

öğrencilerime teşekkür ederim. 
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Öz 

Moscovici’nin sosyal temsiller teorisi bir grubun üyelerini etkilerken, o grubun üyesinin de o grubu ve dünyayı 
etkilediğini açıklamaktadır. Bu süregiden etkileşim insanların yeni bilgi oluşturmasına, bir diğer anlamıyla “ortak 
bilgi”ye ulaşmasını sağlamaktadır. Sosyal temsiller, insanların iletişimi ve kitle iletişim araçlarının sonucu olarak 
çoğunluğun oluşturduğu günlük bilgi, görüşler ve teorilerdir. Bireylerin diğer insanların genel durumlar hakkındaki 
tutumlarına ve değerlerine erişimi, insanların neden sosyal temsillere ihtiyaç duyduğunu ve dünyayı sosyal olarak 
anlama ihtiyaçlarını açıklamaktadır. Bu teorinin diğer teorilerden farklı olarak toplulukçu, kültürlerarası ve tarihsellik 
içererek değişime açık olması güçlülüğünü ortaya konmaktadır. Bu çalışmanın amacı sosyal bilim ve doğa bilim 
mezunlarının, bilime genel olarak, sosyal ve doğa bilimlerine tutum ve bakış açılarını anlamaktır. Katılımcılar 
akademik mezuniyet alanlarına göre seçilmiştir. Bununla birlikte her iki alandan gelen katılımcıların sayıca dengeli 
olması, iki grup arasında karşılaştırmalı bir sosyal temsil analizine ulaşılması için önemsenmiştir. İçlerinden ikisinin 
hem doğa hem de sosyal bilim mezunu olduğu 21 katılımcı ile mülakat yapılmıştır. Katılımcılara “Bilime bakış açınız 
nedir?”; “Sizce bilim nasıl olmalıdır?”; “Sosyal bilimler ya da fen bilimlerinin temel farkı ya da benzerlikleri sizce 
nedir?”; “Sosyal ya da fen bilimlerinin kariyer planları hakkında neler düşünüyorsunuz?”; “Türkiye’de ya da dünyada 
sosyal ya da fen bilimlerinin gidişatı ile ne düşünüyorsunuz?”; “Peki önerileriniz nelerdir? Sizce bilim nasıl olmalı ya 
da nasıl gelişmelidir? Ne olmalı?” soruları yöneltilmiştir. Katılımcıların cevapları tarandığında mühendisler ve doğa 
bilimleri mezunlarının rasyonel sebep ve net sonuçlara odaklandığını ve sürece dikkat etmediklerini göstermektedir. 
Bu yüzden de doğa bilimcilerin sosyal bilimler hakkında “bitmeyen bir çaba içerdiği ve somut sonuç içermediğine” 
dair sosyal temsilleri ortaya çıkmıştır. Kariyer planlarına ilişkin görüşler ele alındığında “sosyal bilimlerin iş bulma 
için daha az fırsat sunduğu, kariyer trendlerinden mühendislik, tıp gibi alanların hukuk, işletmeye göre daha az 
etkilendiğine” dair sosyal temsilleri vardır. Bunun yanında, tıp fakültesi mezunları çalışmada doğa bilimleri mezunu 
katılımcı olarak sınıflandırılsa da sosyal bilim-doğa bilimleri ayrımı ya da tanımına dair herhangi bir sosyal 
temsillerinin olmadığı görülmüştür. 
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Fen ve Sosyal Bilimcilerin Bilime, Diğer Gruba ve Kariyere Bakış Açılarının Sosyal Temsilleri 

Sosyal Temsil Teorisi, grubun üyesini etkilerken diğer taraftan da üyesinin grubu ve dünyayı 

etkilediğini savlar. Bu insanlar arasında devam eden etkileşim yeni bir bilgi oluşturur, genel bilgi. 

Moscovici (1984) sosyal temsillerin, insanların iletişim ve kitlesel iletişim yoluyla oluşturulan ve 

sahiplenilen kuramlar, görüşler ve gündelik bilgi olduğu ifade eder. İnsanlar dünyayı sosyal olarak 

algılamak için sosyal temsillere ihtiyaç duyarlar; bu şekilde diğer insanların genel olaylarla ilgili tutum ve 

değerlerine erişim sağlarlar. Fikirlere sahip olmak insanlar etkileşime girmediği sürece mümkün 

olmayacaktır; dolayısıyla sosyal temsiler iletişimsel söylemlerle yeniden üretilmektedir. Örneğin, 

2013'teki Gezi parkı protestoları kamuoyu tarafından sosyal medya kullanılmasaydı bilinmesi mümkün 

olmayacaktı; onun yerine Gezi karşıtı geleneksel ve sosyal medya insanların zihnindeki boşluğu 

doldurma fırsatı yakalayacaklardı.  

Moscovici Sosyal Temsiller Teorisini 1961'de Durkheim’ın “kolektif temsiller" kavramından 

çıkararak oluşturmuştur. Ancak, Durkheim’ın “kolektif temsilleri” toplum içinde halihazırda oldukları ve 

insanların buna konform etmesi gerektiği şeklinde kurgulanmıştır. Sosyal temsiller ise daha dinamik olup 

kolektif temsillerin aksine bireyler tarafında oluşturulur ve değişime esnektir. Sosyal temsiller durağan 

olmayan, değişken ve insanların davranışlarını etkileyen kavramlardır. Ayrıca Moscovici’nin "Sosyal 

Temsiller Teorisi" Amerikan sosyal psikoloji akımından da bu akımın bireysel, tarihsel olmayışı ve tek 

kültürlü olmasıyla ayrılmaktadır. Bunun uyarınca Sosyal Temsiller Teorisi dil bilim, sosyoloji, medya 

çalışmaları, antropoloji gibi diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışmaktadır. 

Kriz, kargaşa ve diğer önemli olaylar döneminde sosyal temsiller daha fazla önem kazanır, yeni sosyal 

temsiller oluşur ve var olan sosyal temsiller farklı sosyal temsillere dönüşür. Bir sosyal temsilin varlığı 

çoğunluğun dikkatini çekmesine bağlı olduğunda kamuoyunun fikrine bağlıdır. 

Bu çalışmanın konusunu "bilim" temel olarak oluşturmakla birlikte alt konular da bilim üzerinedir. 

"Bilim" bu çalışma kapsamında doğa ve sosyal bilimler olarak iki alt kategoriye bölündüğünden 

katılımcılar da sosyal bilimi mezunu ve doğa bilimi mezunu olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya 

Yılmaz (1999, s. 1) sosyal bilimlerin doğa bilimlerini epistemolojik ve metodolojik olarak taklit ettiğini 

çünkü tüm önermelerin modernitenin rasyonelliğinden ortaya çıktığı şeklinde bir katkı sunmuştur. Bu 

konunun seçilmesinde bilimin genel kamuoyu, politikacılar ve ODTÜ mezunları tarafından üzerine 

konuşulmaya değer bir konu olarak bulunması etkili olmuştur. 

Türkiye’de politikacılar bilim hakkındaki görüşlerini ve “inançlarını" kamuoyu ile sıklıkla 

paylaşmakta, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) hakkındaki haberler her 

zaman revaçta olmakta ve geleneksel ve sosyal medyada tartışılmaktadır. Akademisyenler de bu 
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tartışmaya katılmakta, dolayısıyla bu onları politik aktörler haline getirmektedir. Bir yandan sadece 

akademisyenler değil sokaktaki insan için bilim aktif bir konu olmayı korumaktadır. Son zamanlarda da 

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya ödülünü kazanmış olması Türkiye kökenli olması nedeniyle 

Türkiye’de sıklıkla paylaşılmıştır. 

Ulusal ve uluslararası olarak prestijli bir itibara sahip Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 

akademik araştırma değer görmekte ve titizlikle yürütülmektedir. Lisans düzeyinde dahi bilimsel 

araştırma önemli kabul edilir ki lisansüstü çalışmalarda da bu anlayış artarak sürmektedir. Bunun yanında 

ODTÜ bu çalışmada temel ayrım olarak sunulan doğa ve sosyal bilim olarak sınıflandırılabilecek 

disiplinleri içinde barındırmaktadır. Öğrencileri de sosyal ya da doğa bilimi fark etmeksizin farklı 

disiplinden insanlarla etkileşim fırsatı yakalamaktadır. Bu, ODTÜ’de bilim, doğa bilimleri-sosyal 

bilimler, toplum- akademi için yararları gibi tartışmaların da oluşmasını kaçınmaz olarak sağlamaktadır. 

Bir kampüs içinde farklı fakülte ve bölümden insanlarla etkileşim olanağı bireylerin kendi mezunu 

oldukları bölüm dışındaki bölümler hakkında fikir sahibi olabilmeleri içinden önemli bir göstergedir.  

Bu deneyim, sosyal ve doğa bilimleri mezunlarının gözünden bilimi ve bilimin farklı dallarına yönelik 

bakış açılarını çalışmayı ve sosyal temsillerin olup olmadığı varsa da akademik geçmişe göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamaya yönlendirmiştir. Barbara ve John Ehrenreich (1977, akt. Arslan, 2012, s. 66) 

“profesyonel-yönetici sınıf” adını verdikleri yeni sınıfın üyeleri zihin işçileridir, üretim araçlarına sahip 

değillerdir, ancak toplum içindeki görevleri kapitalist kültür ve sınıf ilişkilerini yeniden üretmektedir. 

Karasu da (2001, s. 20) bu yeni sınıfın toplum içindeki diğer sınıflar üzerinde karar verici bir gücünün 

olduğunu tespit etmektedir. Bu özelliği bu sınıf üyelerinin yönetimsel karakterini ortaya koyar ve bilim ve 

iyi organize edilmiş kariyerlere daha odaklı olduğunu gösterir.  

Köse ve Öncü de (2000, s. 126) mühendis ve mimarların kapitalizm içindeki kariyer planları üzerine 

bir çalışma yapmışlardır. Bulgularında mühendis, mimarların %17’sinin kapitalist, %0.9’unun küçük 

burjuva (kendi firmaları var ancak kimse onlar için çalışmamakta) %54.7’si orta sınıftan, %27.3’ü işçi 

sınıf mensubudur. Her ne kadar yenilenmemiş veriler olsa da kariyer planları meselesi sosyal ve doğa 

bilimleri mezunları tarafından sıkılıkla tartışıla gelmiştir. Mühendislik mezunları fark etmiştir ki (Arslan, 

2015) artık dünya çapındaki kapitalizmin altın çağının favorileri, vazgeçilmezleri değillerdir. Yine de 

giriş puanları hayli yüksek olan ODTÜ mezununun gelecek planları ile ilgili beklentileri gayet yüksektir. 

Bu araştırmada da beklenmektedir ki doğa bilimleri mezunlarının kariyer planlarının sosyal temsilleri 

sosyal bilim mezunlarınınkinden daha umut doludur. 
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Yöntem 

Bu çalışmanın amacı sosyal bilim ve doğa bilim mezunlarının bilime genel olarak, sosyal bilim ve 

doğa bilimine yönelik tutumlarını anlamaktır. Katılımcılar akademik geçmişlerine göre seçilmiş ve 

çalışmada her iki grubun arasında karşılaştırma oluşturabilmek için dengeli bir biçimde sosyal ve doğa 

bilimi mezunlarının yer almasına çalışılmıştır. Bu şekilde iki grup arasında fark olup olmadığı 

kavranabilecektir. Toplam 21 katılımcı ile mülakatlar geçekleştirilmiştir. Her iki gruptan onar kişi 

olmakla birlikte bir katılımcı bu iki gruptan herhangi birine dahil olmayıp tıp bilimleri mezunudur. Tıp 

bilimi mezunu doğa bilimi mezunu olarak seçilmiştir. Ancak yapılan mülakat göstermiştir ki bu katılımcı 

-daha ilerleyen kısımlarda tartışılacağı üzere- farklı bir akademik terimle değerlendirilmelidir.  

Tıp bilimi mezunu dışında kalan yirmi katılımcının içinde yer alan iki katılımcı hem sosyal hem de 

doğa bilimi akademik geçmişine sahiptir. İçlerinden biri iki lisans diplomasına sahip, diğeri sosyal 

bilimleri yüksek lisansına doğa bilimleri lisansından sonra devam etmiştir. Bu iki katılımcının önemli bir 

data sunması beklenmiştir; zira eğitim geçmişleri bu çalışmanın konusunun ayrımını oluşturan iki alanın 

kesişiminde bulunmaktadır. 21 katılımcının 15’i ODTÜ mezunu, 4’ü iktisadi ve idari bilimler fakültesi 

mezunu (çeşitli okullardan), biri İletişim Fakültesi’nden, diğeri de Tıp Fakültesi mezundur. En az lisans 

mezunu olması beklenen katılımcılar, eğitim seviyelerine göre de sınıflandırılabilir. 7 katılımcı lisans 

mezunu, on katılımcı yüksek lisans dercesine sahip, dört katılımcı da doktora derecesine sahiptir. 

Katılımcıların genel toplumdan bilim hakkında daha açık ve detaylı fikirlere sahip olması konuyla daha 

akademik olarak ilgilendikleri için beklenmektedir.  

Katılımcılara kar topu metoduyla ulaşılmıştır. Mülakatlar önceden hazırlanmış sorularla yapılmıştır. 

Mülakat soruları aşağıdaki gibidir: 

1. Bilime bakış açınız nedir?  

2. Sizce bilim nasıl olmalıdır? (Eğer açmak gerekirse bilim-toplum ilişkisi ne olmalıdır? Faydacı, 

sadece bilim için bilim) 

3. Sosyal bilimler ya da fen bilimlerinin temel farkı ya da benzerlikleri sizce nedir? 

4. Sosyal ya da fen bilimlerinin kariyer planları hakkında neler düşünüyorsunuz? 

5. Türkiye’de ya da dünyada sosyal ya da fen bilimlerinin gidişatı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 

6. Peki önerileriniz nelerdir? Sizce bilim nasıl olmalı ya da nasıl gelişmelidir? Ne olmalı? 

Bulgular 

Nilüfer Göle mühendislerin amacının sosyal gelişimi dizayn etme olduğunu belirtmiştir (1998, s. 2). 

Göle’ye göre (1998, s. 179) 1970’lerden bu yana mühendisler Türk modernleşmesinin “rasyonel” 

güdüsünü temsil etmektedir. Bu çerçevede bu temsilin sebebi, mühendislerin toplumsal problemlere 
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doğal data algısıyla yaklaşan mühendislik ideolojisine sahip olduğu belirtilmiştir. Mühendisler ve diğer 

doğa bilimleri mezunları konuların rasyonel sebepleri ve kesin sonuçları olmasına odaklanmalarına süreci 

göz ardı etmelerine neden olmaktadır. Bu doğa bilimleri mezunlarının sosyal bilimlere bakış açılarını da 

etkilemektedir. Bu bir katılımcının ifadesi ile “sosyal bilimlerin bir şeyleri anlamak için bitmeyen çabası 

ve net sonuca ulaşmaması” doğa bilimcileri yormaktadır. Bu toplumu da bir makine gibi gören toplumsal 

mühendislik bakış açısına dair sosyal temsil olup olmadığı mülakatlarda sorgulanmaktadır. 

Gevgilili (1973, s. 22) teknokrasinin bürokrasiye bürokrasinin yaratıcı ve üretken olmaması nedeniyle 

tercih edildiğini açıklamıştır. Bu sınıflandırma, sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasında da 

yapılmaktadır. Her ne kadar sosyal bilim mezunları özel sektörde de, doğa bilim mezunları kamu 

sektöründe de çalışsa da sosyal bilimler bürokrasiye atfedilen “aynı mesele üzerinde tekrar tekrar 

çalışmak”, “yeni bir şey icat etmemek”, “zaman harcamak için aktivite” gibi negatif atıflara maruz 

kalmaktadır. 

Mülakatlara göre doğa bilimleri mezunları doğa bilimleri-sosyal bilimler üstünlüğü meselesine bakış 

açıklarına göre gruplandırılabilir. İlk grup bilim kelimesini dahi doğa bilimlerini hatırlattığını, sosyal 

bilimlerin akla gelmediğini ifade etmiştir. Aynı zamanda doğa bilimleri mezunlarının sosyal bilimleri 

anlama kapasite ve becerisine sahipken sosyal bilim mezunlarının doğa bilimlerini gerekli eğitim 

olmadığı zaman anlayamayacaklarını düşünmektedirler. Hatta bir katılımcı mühendislik, doğa bilimleri 

ile çalışanları olan bir firmanın başında sosyal bilimler mezunu bir CEO olmasının kendisini rahatsız 

ettiğini açıklamıştır. İkinci grup ise felsefenin tüm bilimlerin kökeni olduğunu düşünmekte ve üstünlük-

aşağılık ilişkisi kurmamaktadır. Bunun yanında her iki bilim dalının toplum için önemli olduğunu 

düşünmektedirler. Bazı katılımcılar sosyal ve doğa bilimleri alanlarının iç içe geçtiğini, psikoloji ve 

endüstriyel tasarımın ortak çalışması olan duygusal tasarım gibi interdisipliner alanların daha aktif 

olduğunu değerlendirmektedirler.  

Hem doğa bilimi hem de sosyal bilimi mezunu olan katılımcılar ise doğa bilimi olan bölümlere kendi 

istedikleri değil ailelerinin onları daha iyi maaş koşulları ve daha iyi yaşam beklentileri ile 

yönlendirmesinin sonucunda tercih ettiklerini dile getirdiler. Bu da Bilir’in (2010) mühendislik fakültesi 

öğrencilerinin %20’sinin ilgili bölümde okumayı istemedikleri bulgusunun bu çalışmada da 

doğrulandığını göstermektedir. 

Katılımcıların “bilim nedir, nasıl tarif edersiniz?” sorusuna verdiği cevaplar çeşitlenmektedir. Temel 

olarak en geniş haliyle bilim gerçek arayışı, dogmatik olmama, insanlığın hizmetinde olması cevapları 

gelmiştir. Ancak, Künar (2001, s. 110) bilimin “insanlığın ve diğer yaşayan canlıların hizmetinde olma” 

gibi naif bir tanımının olamayacağını; modernizmden bu yana internet örneğinde de görüleceği gibi 

teknoloji ve bilim askeri ihtiyaçlarla geliştiği; daha sonra topluma yayıldığını iddia etmektedir. 
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Katılımcıların doğa ve sosyal bilimlerinin kariyer planlarına ilişkin yorumları sistem eleştirisinden 

kendi uzmanlıklarına yönelik tutumlarına kadar çeşitlenmektedir. Katılımcıların verdiği en popüler 

cevaplardan biri lise öğrenciliği döneminde özellikle üniversite girişinde bölüm ya da üniversite 

seçimlerini özgürce yapmadıklarını; bunun yerine ailelerinin yönlendirmesi ya da iyi maaşlı bir iş bulma 

amacıyla mevcut seçimi yaptıklarıdır. Bazı katılımcılar ise sosyal bilimlerin kariyer anlamında daha az 

avantajlı olmasından yakınmaktadırlar. Bir katılımcının ifadeleri ile “Anadolu öyle bir yer ki yüzlerce 

yıllık medeniyetler var ama arkeoloji mezunları kendi alanlarında çalışma şansları yok. Sosyoloji, felsefe 

ders olarak okutulmuyor (lisede, benim notum). Bir filozof sadece 3-5 üniversitede filozoflaşabiliyor”. 

Doğa bilimleri mezunlarının kariyer planları ile ilgili doğa bilimleri mezunları özellikle mühendisler, 

öğretimlerinin ilk yıllarından bu yana kariyer fırsatlarının gittikçe kötüye gittiğinden şikâyet ettiler. 

Aslında Köse ve Öncü (2000) benzer sonuçlara ulaşmışlardır ve 1978-1998 dönemlerinin mühendislerin 

elde edebildiklerini pozisyonlar anlamında farklılaştığını bulgulanmıştır. Önceki dönemde mühendisler 

toplumu endüstrileştirme görevi ve üretim planları varken 1980 sonrası Türkiye’nin üretime daha az 

odaklandığı görülmektedir. Aynı zamanda mühendis sayısının da artması, mühendislerin işçi benzeri, 

prestiji azalmasına ve iş tanımlarının değişmesine neden olmuştur. Buna rağmen bir katılımcı “daha az 

sayıda ve daha kaliteli yetişmiş sosyal bilimler mezunuyla onların işleri yapılabilir; ama bu doğa bilimleri 

mezunları için imkansız. Sadece -abartıyorum- 10 sosyal bilimci yeterli. Ama aynı yerde binlerce 

mühendis çalışabilir.” 

Bu çalışmada yinelenmese de toplumda sosyal bilimle ilişkili işlerin sosyal bilim mezunlarının işe 

alımı için uydurulduğuna dair bir sosyal temsil bulunmaktadır. Bu çalışmadaki katılımcıların ise şöyle bir 

sosyal temsili vardır: sosyal bilimler mezunlarına müreffeh bir hayatı garantilemezken doğa bilimleri 

garanti eder. Dolayısıyla daha başarılı öğrenciler tarafından sosyal bilimler daha az tercih edilmektedir. 

Bunda Avrupa ve Amerika’daki gibi sosyal bilimler üzerine çalışmanın en az fen bilimleri kadar prestijli 

olmaması etkilidir. Bununla ilgili bir katılımcı “Ben şimdi kesinlikle psikoloji ile uğraşmak istiyorum 

ama bana sağladığı maddi rahatlıktan dolayı da mesleğim olan işle uğraşıyorum.” ve “aslında ben 

psikolog olmak istiyordum ama bana ODTÜ’de mühendislik çalışmanın daha iyi olduğunu söylediler”. 

Ayrıca bir başka katılımcı “sosyal bilimler ülke konjonktürüne göre değiştiği için bugün psikoloji daha ön 

planda iken hukuk ön plana geçer. Fen bilimlerinde de yine konjonktür etkili olsa da yine öngördüğün bir 

yol var. Aldığın bir kararla aniden işletmeciler revaçta iken doktorluk mühendislik hep sabit.” Ancak 

Erdoğan (2012, s. 114) beyaz yaka işsizliği medya, politikacılar, insanlar tarafından oluşturulan sosyal 

temsilde olduğu gibi kişisel hata kaynaklı değil, büyük bir politik problem olduğunu iddia etmektedir. 

Kennedy (2012, s. 28) bu çalışmada örnek katılımcı olmayan alana dair mimarlara yönelik 

araştırmasında mimarların işlerinde sanata odaklı davrandıklarına dair sosyal temsile rağmen 
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eğitimlerinin ya da meslek etik kodlarının yerine müşterilerin beklentilerine odaklandıklarını bulmuştur. 

Bu aynı zamanda bir katılımcının kariyerle ilgili düşüncelerinde de onaylanmaktadır: “Türkiye’de 

akademisyen olmak sosyal bilimler ve doğa bilimler açısından da maaşlar düşük olduğu ve gelecek 

kariyeri garantisiz olduğu için zor”. Başka bir katılımcı ise “Türkiye’de bilim yapma şansı yok 

(akademisyen olmak); bu kadar değer verilmeyen bir ortamda bilim gelişemez”. Kantaş da (2013, s. 86)  

akademisyenlerin iyi durumda olması ülkenin gelişimi için hem onların mikro ortamında hem de ülke 

düzeyinde önemlidir diye akademisyen olma motivasyonun öneminden bahsetmektedir. 

Katılımcılar “Sizce bilim nasıl olmalıdır? (Eğer açmak gerekirse bilim-toplum ilişkisi ne olmalıdır? 

Faydacı, sadece bilim için bilim)” sorusuna genel itibariyle faydacı olmak şeklinde cevaplamıştır. Hatta 

bazı katılımcılar sadece bilim adamları için açıklayıcı ise önemsemeyeceklerini, bilimin bir şey 

geliştirmesi ve icat etmesi gerektiğini söylemişlerdir. Marcuse bu teknolojinin toplumun ihtiyaçlarına 

cevap vermesi fikrinin bir illüzyon olduğunu çünkü zaten teknolojinin zaten cevap vereceği ihtiyaçları 

ürettiğini ve teknolojinin egemenlik alanı olduğunu iddia etmiştir. Hem sosyal bilim hem de doğa 

biliminden mezuniyeti olan bir katılımcı ise buna benzer bir şekilde “doğa bilimlerinin ürettiği şeyler 

bence anlamsız, bir klinik psikoloğun yaptığı kimyanın ürettiği 800 farklı kokudan insanları daha mutlu 

yapar”. 

İcat etme terimi ise katılımcıları ikiye bölen bir konu olmuştur. Ancak “icat etme” teriminin özelikle 

doğa bilimleri mezunlarının aklına geldiği düşünülebilir. Bazı katılımcılar sokaktaki insanın yaptığı 

“icatın” da akademik bir aktivite olmasa da pratik sonuçlar bulduğu takdirde “bilim olduğu çünkü 

yurtdışında bu tür çabaların da akademik aktivitelere varacağını” yorumlamaktadır. Diğerleri “ilkokul 

mezunu bir usta bir şey yaptığında bu mucitliktir”. “mucitlik” kelimesi icat eden anlamında değil, 

aşağılayıcı bir dille kurulmuştur. Aynı zamanda bu kelimede bilim ve bilim olmayan arasında disiplinli ve 

akademik olarak onaylı ayrımı yapılmaktadır.  

Doğa bilimler ve sosyal bilimleri mezunları arasındaki görüş farklılıkları bu alanlardan mezun 

olanların gelecek planlarında da devam etmektedir. Sosyal bilim mezunları kendi alanlarındaki akademik 

çalışmalarının Türkiye’de ya da yurtdışında desteklenmediğini anlatmışlardır. Sosyal bilimlere dair sosyal 

temsilleri kendi alanlarının özellikle Türkiye’de aşağıda olduğu görülmektedir. Bir katılımcı  “Örneğin 

yaptığım iş dil konusunda batıda dilini yaymanın önemi bilinirken burada çalışmalara kaynak bulmak 

zor” şeklinde şikayet etmektedir. Bir başka katılımcı da “Avrupa ve Amerika’da da genel olarak bilime 

ayrılan fonda düşüş var. Negatif gidiş. Ama bir yandan da ABD uzay araştırmalarına trilyonlar harcıyor” 

diye doğa bilimlerine olan vurguyu açıklamaktadır.  

Aslında tüm katılımcılar Türkiye’deki bilimin mevcut durumundan memnuniyetsizliklerini dile 

getirmişlerdir. Çünkü her iki bilim dalı değersiz bulunmakta ve Batı dünyasının gerisinde kalmaktadır. 
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Sonuç olarak Türkiye’de temel hayat koşulları değişmedikçe ve bilim maddi ve zihniyet olarak 

desteklenmedikçe bilimin gelişmeyeceğine dair bir sosyal temsil vardır. Bazı katılımcılar bilime dair 

farklı bir perspektif sunmaktadır. Sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin gelecekte birleşeceği ve 

interdisipliner çalışmaların sayısının artacağını düşünmektedirler. Buna örnek olarak bir katılımcı 

“dünyada tüketim çılgınlığı varken simdi ekolojiye dikkat, yenilenebilir olması başkaları da yaşıyor 

dediğimiz noktada sosyal bilimlerinin fen bilimlerine çok katkısı var.” Demektedir. Halihazırda 2 

katılımcı da bilimin artık 20.yüzyıl başındaki gibi hızlı bir ilerleme içinde olmadığını, Hegel, Marx gibi 

önemli figürlerin ortaya çıkmadığını ve “Ama artık dünyaya yön verecek 10 tane insan sayamıyorsun, 

ama bunu 100 yıl önce rahatlıkla yapardın” şeklinde anlatmıştır.   

Katılımcılar  “Peki önerileriniz nelerdir? Sizce bilim nasıl olmalı ya da nasıl gelişmelidir? Ne olmalı?” 

sorusuna çok çeşitli cevap vermektedir. Katılımcılar daha halkçı bir bilim arzularını dile getirmektedir. 

Ayrıca bilimle ilgili insanların maaş kazanma, makale yazma baskısı, fon bulma ve siyasetle kirlenme 

gibi dertlerinin olmaması gerektiğini önermektedirler. Çoban’ın da (2016, s. 11) akademisyenlerin politik 

nedenlerle suçlanamayacağı görüşünde olduğu gibi katılımcıların da ideal bilimin halkçı olduğu ve 

baskıcı olmayan politik ortamın bilim adamları için önemli olduğuna dair sosyal temsilleri 

bulunmaktadır. Çoban ayrıca baskıcı bir politik ortamda akademisyenlerin yanlış hiçbir şey yok gibi 

davranamayacağını yorumlamaktadır.  

Başka bir katılımcı hükümetlerin yabancı araştırmacıların da çalışabileceği araştırma merkezleri 

oluşturabilmesi gerektiğini bilim için gerekli olduğunu düşünmektedir: “bilim ve adalet her şey için 

geçerli. Politika önemli. Büyük araştırma merkezleri yurtdışındaki araştırmacıların da gelip araştırma 

yaptığı bir yere dönüşmesi. Biyoteknoloji gibi. Buraya Türkiye’nin enerji ithalatının %10’u kadar para 

aktarılsa enerji ithalatının 10 yılda üstesinden gelinebilir.” Bazı katılımcılar ise insanların kendisine 

bilimin gelişmesi için sorumluluk tanımaktadır: “haberlerde duyduğun bir şeyi gidip araştırsan daha çok 

ilgin bilgin gelişir. İnsanları bilimsel bilgiyi talep eder hale getirmeli.” 

Bu mülakatlarda ortaya çıkan bir başka önemli detay ise başlangıçta belirlenmiş mülakat soruları 

içinde yer almayan yedinci bir soru ortaya çıktı. “Bilimin sınıfsal olduğunu düşünüyor musunuz?”. Bu 

sorunun mülakat sorusuna dönüşmesinde ilk görüşülen katılımcıların akademisyen olmanın önündeki 

maddi problemlerden bahsetmesi etkili olmuştur. Dolayısıyla yedinci soru olarak sorulara eklenmiştir. 

Aslında akademisyen olmanın sınıfsal olduğu, ailenin yüksek gelirli olması ve hayatını sürdürebilmek 

için para kazanmaya ihtiyacı olmaması gibi bir sosyal temsil yer almaktadır. 

Bu soru esnasında yönlendirici olmamaya çalıştım; dolayısıyla katılımcıların “sınıfsal” kelimesinden 

anladıklarınca çeşitlendi. Genellikle katılımcılar sınıfsallığı “günümüz ya da ortaçağa bakınca fen 

bilimiyle uğraşan insanlar maddi durumu iyi insanlar. Düşünün evde yiyecek yemeği yok çocuklarının 
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barınması vs. ile ilgilenmek zorunda kafası başka şeylerle doluyken yeni buluşlar bulması mümkün 

değil.” Bunu çocuk yetiştirmeyle ilişkilendiren katılımcı da olmuştur: “sınıfsaldır. Bir çocuğun çocukken 

evinde bilim kültür, çizgi film izleniyor ya da çok uç olarak simit satıyor olması çok farklı. Çok patır 

kütür ya da sakin olan ortamda olması farklı.” 

Diğer katılımcılar ise soruyu kapitalist sitemle ilişkilendirmiştir: “bilim sınıfsaldır, tedavi etmek için 

ortaya çıkmıştır ama söylemdir, devletle, kapitalist devletle olan ilişkisi nedeniyle sınıfsaldır. Aslında tüm 

katılımcıların bilimin sınıfsal olduğuna dair bir sosyal temsillerinin bulunduğu; ancak “sınıf” 

kavramından ne anladıkları farklılaşmıştır. Sadece iki katılımcı akademisyen olmanın sınıfsal olmadığını 

söylemiştir: “bilimle her türlü uğraşabilirsin ama onun ilerletmek para gerektirebilir. Uzaya gitmek. O 

ülke ile ilişkili. Ama yine de herkes uğraşabileceği için sınıfsal değildir.” ve “sınıfsal değildir Türkiye’de 

akademinin sınıfının çok yüksek olmadığı, akademisyen çevreler bakarsan. Genel ses anlamında, 

insanların gözünde uyandırdığı saygı anlamında. Çünkü o saygıda kazandığın parayla ilişkili.” Uğurlu da 

(2015) bu katılımcı gibi Türkiye’deki akademisyenlerin prekarizasyon sürecinde olduğunu ve hükümetin 

onlara karşı vasıfsız işçi gibi bir tutumu olduğunu düşünmektedir. 

Tartışma 

Mülakatların beklenmedik sonuçlarından biri tıp fakültesi mezunu katılımcının tüm sorulara cevap 

verememiş olması ve çalışmanın konusuyla ilgili fikrinin olmamasından bahsetmesidir. Tıp doktoru 

katılımcı ile yapılamayan mülakat, onun çalışmanın temel konusu olan sosyal bilim- doğa bilimi 

karşılaştırması ile herhangi bir sosyal temsilinin olmadığını göstermektedir. Ancak tabi ki tek bir 

katılımcı ile sonuca ulaşmak mümkün değil ve bu çalışmanın sınırlarından birini oluşturmaktadır. Bu 

sınırlılık, tıp bilimi ve diğer bilim dalları arasında ilişkiye dair sosyal temsillerin de çalışmasının önemli 

olduğunu göstermektedir.  

Sosyal ve doğa bilimlerinin kesişimi olan her iki alanda da eğitimi almış iki katılımcının 

mülakatlardan önce farklı bilgiler sunabileceği düşünülse de diğer katılımcılardan çok farklı bilgiler 

sunmamışlardır. Her iki alanda da eğitim almış olsalar da doğa bilimi mezunları grubunun içine 

katılabilecek sosyal temsilleri vardır. Genel itibariyle, sosyal bilim mezunları, sosyal bilimin doğa 

bilimine kıyasla daha aşağıda olduğuna dair bir sosyal temsilleri olduğunu ifade etmişlerdir. Üçüncü 

soruda “Sosyal bilimler ya da fen bilimlerinin temel farkı ya da benzerlikleri sizce nedir?” şeklinde 

sorulan soru onların kendi ve diğer akademik geçmişe dair tutumlarını çözmek için sorulmuştur. Muhtelif 

yorumlar kendi akademik alanlarının yeterince takdir edilmediği yönündedir. Genel eğilim kendi 

akademik alanının önemini abartma yönünde olsa da bazı aykırı örnekler “öteki”ni anlama kaygısındaydı.  
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Özellikle doğa bilimleri mezunları sosyal bilimlerin sabit ve üzerine bir şey dayandırılamaz olduğunu 

iddia etmişlerdir. Onlar sosyal bilimlerin zamandan zamana, kültürden kültüre değiştiklerini iddia 

etmişlerdir. Aslında bu sosyal bilimlerin toplumlar ve kültürler arası değişen ve sabit kalan konsept ve 

kavramlara ulaşma çabası onu değerli hale getirmektedir. Ancak “değişkenliği” sosyal bilimlerin eksik, 

hatalı yönü olarak değerlendiren bir sosyal temsil oluşmaktadır. Bilime yönelik ise bireylerin daha net, 

kesin ve açık cevaplar bulması gerektiğine dair bir sosyal temsil bulunmaktadır.  

Bir araştırmacı olarak sosyal ve doğa bilimleri mezunlarının düşünce ve ifadelerine dair sosyal 

temsillerden biz de azade değiliz. Yine de genel itibariyle araştırmanın sonuçları beklentilerimizle uyuştu. 

Tabi çalışmayı besleyen aykırı cevaplar da bulunmuştur. Sosyal bilimleri azımsamayan doğa bilimleri 

mezunları katılımcılar da yer almaktadır. Bu katılımcıların genel tutumu, doğa ve sosyal bilimlerinin her 

ikisinin de felsefe ana başlığından kaynaklandığı yönündedir. Başka bir aykırı (outlier) sosyal bilim 

mezunu ise sosyal ve doğa bilimlerinin farklılığı sorusuna dahi doğa ve insanın organik olması 

dolayısıyla ayrılamayacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Bir başka yönden ise “sosyal bilimler ve doğa 

bilimleri” ve “sosyal bilimleri ya da doğa bilimleri” konuları akademik anlamda çalışılmamıştır. Daha 

çok doğa bilimlerinin durumunun çalışılması da akademide var olan sosyal temsili de ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak, sosyal ve doğa bilimi mezunlarının sosyal temsilleri arasında büyük bir farklılık olmadığı 

anlaşılmakta ancak sosyal ve doğa bilimlerine yönelik genel olarak katılımcıların sosyal temsilleri 

arasında fark bulunmaktadır.  Sosyal temsiller, mezun olunan alana göre değil ama sosyal temsil objesine 

göre değişkenlik göstermektedir. 
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Öz 

Zaman yönelimi (time perspective) ve gönüllülük davranışı arasındaki ilişki ve bu ilişkide içselleştirilmiş iki 
toplumsal normun (karşılıklılık normu [reciprocity norm] ve uyma normu [conformity norm]) aracı rolü iki çalışma 
ile incelenmektedir. Tüm katılımcılar MTurk paneli kullanıcısıdır. Çalışma 1’de (N = 210), zaman yöneliminin 
gönüllü olmayı yordamadığı, ancak kendiliğinden yardım etme (spontaneous helping) davranışını yordadığı 
görülmüştür. Çalışma 2 (N = 271) iki önemli sonuç ortaya çıkarmıştır. İlk olarak, gelecek zaman yönelimine sahip 
kişilerin karşılıklılık normunu benimsemeye daha yatkın olduğu görülürken, şimdiki zaman yönelimine sahip 
kişilerin uyma normuna daha yatkın oldukları saptanmıştır. İkinci olarak, sadece karşılıklılık normunun zaman 
yönelimi ve gönüllük arasında tam bir aracı etkiye sahip olduğu, ve sadece uyma normunun zaman yönelimi ve 
kendiliğinden yardım etme arasındaki ilişkide aracı role sahip olduğu bulunmuştur. İki çalışma sonucu elde edilen 
bulgular farklı zaman yönelimlerine sahip kişilerin gönüllük davranışında farklı toplumsal normlardan 
etkilendiklerine işaret etmektedir. Çalışmanın sonuçlarının gönüllü bulma ve gönüllüğün devamlılığını sağlamada 
organizasyonların işleyişine katkısı olacağı düşünülmektedir. 
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Zaman Yönelimi ve Gönüllülük Davranışı: İçselleştirilmiş Normların Aracı Rolü 

Gönüllülük davranışının öncüllerinin araştırılmasının önemi ve gerekliliği süregelen bir tartışmadır 

(Stukas, Snyder ve Clary, 2016). Geçmiş çalışmalar sorumluluk, uyumluluk, dışadönüklük, özgüven, 

prososyal yönelim, daha zeki olma algısı, ve genç yaşta olmanın gönüllülük davranışı ile pozitif 

korelasyonunu ortaya çıkarmıştır (Carlo, Okun, Knight ve de Guzman, 2005; Cemalcılar, 2009; Lodi-

Smith ve Roberts, 2007; Penner, 2002). 

Zaman yönelimi yakın bir zamanda gönüllülük davranışını etkileyen yeni bir bireysel farklılık 

değişkeni olarak tanıtılmıştır (Arnocky, Milfond ve Nickol, 2014; Maki, Dwyer ve Snyder, 2016). 

Gönüllü çalışmalar uzun dönem, planlı yapılan davranışları kapsar. Bir bireysel farklılık faktörü olan 

zaman yönelimi, bireyleri geçmiş zaman, şimdiki zaman veya gelecek zaman dilimine odaklanma 

eğilimlerine göre ayırır, ve bu sebeple de gönüllülük davranışının başlatılması ve sürdürülebilirliği ile 

bağdaştırılınabilir.  

Bu çalışmada gönüllülük davranışını kendiliğinden yardım etme davranışı ile karşılaştırıyoruz ve 

içselleştirilmiş toplumsal normları, zaman yönelimi ve gönüllülük davranışı ilişkisinde olası aracılar 

olarak sunuyoruz. Spesifik olarak iki toplumsal normu, karşılıklılık ve uyma normlarını, şimdiki zaman 

veya gelecek zaman yönelimi olan bireylerin planlı ve plansız prososyal davranışlarını farklı etkileyen 

faktörler olarak sunuyoruz. 

Zaman Yönelimi ve Gönüllülük Davranışı 

Zaman yönelimi, çoğunlukla bireylerin şimdiki veya gelecek zamana olan genel yönelimleri olarak 

çalışılmaktadır (örn., Strathman, Gleicher, Boninger ve Erwards, 1994; Zimbardo ve Boyd, 1999). 

Şimdiki zaman yönelimi olan bireyler acil ihtiyaçlarına ve şu anki durumlarına odaklanmaya yatkınken, 

gelecek zaman yönelimi olan bireyler gelecekteki hedeflerine ve davranışlarının gelecekteki sonuçlarına 

önem vermeye yatkındır.  

Bir bireysel farklılık değişkeni olan zaman yönelimi, bireylerin karar vermelerinde ve davranışlarında 

büyük bir etkiye sahiptir. Çeşitli çalışmalar şimdiki zaman ve gelecek zaman yönelimlerinin farklı 

uyumsal ve uyumsuz davranışlar ile ilişkili olduğunu bulmuştur (Adams ve Nettle, 2009; Crockett, 

Weinman, Hankins ve Marteau, 2009; Keough, Zimbardo ve Boyd, 1999). Milfont ve arkadaşları (2012) 

tarafından yakın zamanda yapılan bir metaanaliz, gelecek zaman yöneliminin çevreci tutumlarla ve 

davranışlarla (çevreci tüketim, çevreci politik davranış, toplu taşıma kullanımı gibi) anlamlı bir şekilde 

korele olduğunu göstermiştir. Benzer bir şekilde O’Cass ve Griffin (2012) gelecek zaman yönelimine 

sahip üniversite öğrencilerinin diğer öğrencilere oranla sosyal olarak kabul edilebilir davranışlara (araç 

kullanırken hız sınırlarına uyma gibi) daha fazla dikkat ettiğini ve önem gösterdiğini bulmuştur.  



B. Niğdeli ve Z. Cemalcılar / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 493 

Bir prososyal davranış olmasına rağmen gönüllülük davranışı sosyal sorumluluk ve çevreci 

davranışlardan farklıdır. Gönüllü olma davranışı bir kuruluş bünyesinde uzun dönemli ve planlı yapılan 

prososyal davranışlar olarak tanımlanır (Penner, 2002). Uzun süreli olma ve planlı yapılma nitelikleri 

gönüllülük davranışı ile gelecek zaman yöneliminin arasında bir ilişki olmasını mümkün kılabilir. 

Çalışmamızda uzun dönemli ve planlı yapılan gönüllülük ile kendiliğinden yardım etme davranışını 

ayrıştırıyoruz. Gelecek zaman yöneliminin gönüllülük davranışı ile korele olurken, şimdiki zaman 

yöneliminin kendiliğinden yardım etme davranışı ile korele olacağını öneriyoruz.  

İçselleştirilmiş Toplumsal Norm olarak Karşılıklılık ve Uyma Normları 

Toplumsal normlar, özgecilik eğilimi ve gönüllülük davranışı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir 

(Haski-Leventhal, 2009). Ödül ve onaylanma beklentileri toplum üyelerinin prososyal davranış gibi 

sosyal olarak arzu edilen davranışlarda bulunmalarına yol açar (Fisher ve Ackerman, 1998). 

Mevcut çalışmalar tanımlayıcı ve normatif normların prososyal davranış üzerindeki etkisini 

incelemiştir (bkz. Miller ve Prentice, 2016). Bireyler bu normları içselleştirdiklerinde onları kişisel 

standartları yaparlar, ve dışsal bir ödül veya ceza olmadan da bu standartlara göre davranırlar (Burger, 

Sanchez, Imberi ve Grande, 2008). Biz de bu çalışmada uyma ve karşılıklılık normlarına içselleştirilmiş 

normlar olarak odaklandık. 

Manatschal ve Freitag (2014) içselleştirilmiş bir norm olarak inceledikleri karşılıklılık normunun 

prososyal davranışı nasıl şekillendirdiğini çalışmıştır. Gouldner (1960) tarafından tanımlandığı üzere 

karşılıklılık normu vermenin ve almanın birbirine bağlı olduğu düşüncesine dayanır (s. 169). Bireylerin 

davranışlarının karşılıklarını alacakları inancı, kişisel deneyimlerine dayanır (Perugini, Gallucci, Presaghi 

ve Ercolani, 2003). Aynı zamanda bu deneyimler, bireylerin gelecekte yaşanacak olaylardaki 

beklentilerini ve davranışlarını etkiler (Bal, Jansen, van der Velde, de Lange ve Rousseau, 2010). 

Manatschal ve Freitag (2014) bu karşılıklılık çeşidini “stratejik karşılıklılık” olarak tanımlar, ve yardım 

etme bağlamında ele alındığında, bireylerin ileride karşılığını alacaklarını düşünerek, stratejik olarak 

başkalarına yardım etmeyi seçebileceklerini savunur. Zamansal yapısı sebebiyle karşılıklılık normunun 

gelecek zaman yönelimi ile pozitif bir korelasyona sahip olacağını, ve zaman yönelimi ile gönüllülük 

davranışı ilişkisinde aracı rol oynayacağını yorduyoruz. 

Uyma normu, bireylerin gönüllü olma davranışını etkileyen başka bir olası toplumsal normdur. Çeşitli 

çalışmalar göstermektedir ki, bireyler başkalarının prososyal davranışlarını gözlemlediklerinde (örn., 

Cialdini ve ark., 1991), prososyal davranış grup normu olduğunda (örn., Goldstein, Cialdini, ve 

Griskevicius, 2008) veya yakın çevreleri onlardan yardım etmelerini istediklerinde (örn., Meer, 2011) 

prososyal davranış sergilemeye yatkındırlar. Yakın zamanda yapılmış olan bir araştırmadaki Nook, Ong, 
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Morelli, Mitchell ve Zaki’ye (2016) benzer olarak, biz de çalışmamızda uyma normunu içselleştirilmiş bir 

norm olarak ele aldık ve bireylerin gönüllülük davranışını etkileyen bir değişken olduğunu öne sürdük.  

Sosyal ortamlarına hassas olan kişilerin uymacı davranışlarda bulunmalarının olası olduğu 

bulunmuştur (örn., Gass ve Seiter, 2015; Snyder ve Monson, 1975). Bu sebeple, uyma normunun şimdiki 

zaman ile pozitif bir korelasyona sahip olacağını, ve bireylerin zaman yönelimleri ile hem gönüllülük 

hem de kendiliğinden yardım etme davranışı arasında aracı bir rol oynayacağını yorduyoruz. 

Araştırmamız 

İki çalışma da MTurk panelistleri ile yapıldı. Zaman yöneliminin katılımcıların gönüllü olma veya 

olmama davranışlarını etkileyip etkilemediği (Çalışma 1) ve içselleştirilmiş toplumsal normların zaman 

yönelimi ile gönüllülük davranışı ve kendiliğinden yardım etme davranışı ilişkilerinde aracı rol oynayıp 

oynamadığı araştırıldı (Çalışma 2).  

Çalışma 1 

Yöntem 

Katılımcılar 

Çalışmaya 18-55 yaşları arasında 210 yetişkin MTurk panelisti katıldı (%51 Kadın, Ort.yaş = 26.03, S 

= 5.76).  Katılımcıların çoğunluğu (%82.7) Amerika’da yaşadığını ve anadilinin İngilizce olduğunu (%93) 

belirtti. 110 katılımcı daha önce gönüllülük yaptığını belirtti. Gönüllü çalışmaya başlama yaşı ortalama 

16.26 yıl iken ortalama gönüllülük yapma süresi 6.4 yıl olarak rapor edildi. Gönüllülük yapmış olanlar ve 

yapmamış olanlar arasında demografik açıdan anlamlı bir fark bulunmadı. 

Veri Toplama Araçları 

Zaman Yönelimi. Katılımcıların zaman yönelimini ölçmek için 14 maddeli Gelecekteki Sonuçları Göz 

Önünde Bulundurma Ölçeği (Consideration of Future Consequences; Joireman, Shaffer, Balliet ve 

Strathman, 2012) uygulandı. Cevaplar 1 = hiç benim gibi değil ve 5 = tıpkı benim gibi arasında rapor 

edildi (örn. “Karar verdiğim zaman, bu kararın beni gelecekte nasıl etkileyeceğini düşünürüm”).  

Şimdiki zaman yönelimini ölçen maddeler, bir boyutlu ölçek oluşturmak için ters kodlandı (açıklanan 

varyans %30.47, güvenirlik .81). Yüksek skorlar gelecek zaman yönelimini temsil etmektedir (Ort. = 

3.34, S = .54). 

Gönüllülük Davranışı.  Gönüllük davranışı 1 = daha önce gönüllülük yapmış, ve 0 = daha önce 

gönüllülük yapmamış şeklinde ikili değişken olarak kodlandı. 
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Kendiliğinden Yardım Etme.  Katılımcıların kendiliğinden yardım etmeye kalkışma sıklığını ölçmek 

için Özgecilik Ölçeği’nden (Self-Report Altruism Scale; Rushton, Chrisjohn ve Fekken, 1981) dokuz 

madde seçildi. Cevaplar 1 = hiçbir zaman ve 5 = her zaman arasında rapor edildi (örn., “Sokakta 

gördüğüm engelli veya yaşlı insanlara yardım teklif ederim”). Maddeler bir boyutlu ölçek oluşturmuştur 

(açıklanan varyans = %53.28, güvenilirlik .89). Yüksek skorlar daha sık kendiliğinden yardım etmeyi 

belirtmektedir (Ort. = 2.79, S = .92). 

Bulgular 

Gönüllülük yapmış kişiler, daha önce gönüllülük yapmamış kişilerden daha az gelecek zaman 

yönelimi sergilemişlerdir (Ort. = 3.29, S = 0.53 ve Ort. = 3.39, S = 0.55, sırasıyla). İkili lojistik regresyon 

analizi sonucunda zaman yöneliminin gönüllülük davranışını yordamadığı bulunmuştur, Exp(B) = .707, p 

> .05. Ancak, zaman yönelimi ve kendiliğinden yardım etme sıklığı arasında anlamlı negatif korelasyon 

vardır, r = -.20, p < .01. Bu da, şimdiki zaman yönelimi olan bireylerin kendiliğinden yardım etmeye daha 

fazla eğilimli olduklarını önermektedir. 

Tartışma 

Beklentilerimizin aksine zaman yönelimi, uzun süreli ve planlı yapılan gönüllü olma davranışında 

bulunma olasılığını ayrıştırmadı. Fakat, zaman yöneliminin kendiliğinden yardım etme sıklığını açısından 

önemli olduğu görülmüştür. Şimdiki zaman yönelimi olan kişiler, bizim de beklediğimiz gibi, daha çok 

kendiliğinden yardım etmeye yatkın olduklarını raporladılar. Bu sonuçlar, şimdiki zaman yönelimi olan 

insanların o anki çevrelerinin farkında olmaya daha yatkın olduğunu ve böylece başkalarının 

ihtiyaçlarının daha fazla farkında olmaya ve onlara yardım etmeye daha meyilli olduğunu gösteriyor 

olabilir.  

Bu bulguların ışığında, Çalışma 2’de içselleştirilmiş toplumsal normların aracı rolü incelenmiştir. 

Çalışma 2’de örneklem sadece daha önce gönüllülük yapmış olan kişilerden oluşmaktadır. 

Çalışma 2 

Yöntem 

Katılımcılar 

Çalışmaya 18-55 yaşları arasında 271 MTurk panelisti katıldı (%52 Kadın, Ort.yaş = 26.7, S = 5.91). 

Katılımcıların çoğunluğu (%73.5) Amerika’da yaşadığını ve anadilinin İngilizce olduğunu (%88.6) 

belirtti. Bütün katılımcılar daha önce gönüllülük yapmış kişilerdi, ve %80.1’i araştırma sırasında aktif 
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gönüllülerdi. Gönüllü çalışmaya başlama yaşı ortalama 16.15 yıl iken (S = 4.73), ortalama gönüllülük 

yapma süresi 8.3 yıl (S = 5.34) olarak rapor edildi. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışma 1’de zaman yönelimi (Ort. = 3.29, S = .48) ve kendiliğinden yardım etme davranışı sıklığı 

(Ort. = 3.21, S = .77) ölçmek için kullanılan ölçeklerin aynıları Çalışma 2’de de kullanıldı (açıklanan 

varyans = %26.66, güvenirlik = .77, ve açıklanan varyans = %50.49, güvenirlik = .88, sırasıyla). 

Gönüllülük süresini yordadığı bulunan (Chacon, Vecina ve Davila, 2007; Penner, 2002; Omoto ve 

Snyder, 1995) gönüllülük deneyiminden tatmin olma ve gelecekte gönüllü çalışmalarda yer alma isteği 

bağımlı değişken olarak ölçüldü. 

Gönüllük Deneyiminden Tatmin Olma. Tek bir soru ile ölçüldü (“Şu anki/geçmiş gönüllülük 

deneyiminizden ne kadar tatminsiniz?”, cevaplar 1 = hiç tatmin değilim, ve 5 = çok tatminim arasında 

değişti (Ort. = 4.24, S = .67). 

Gelecekteki Gönüllü Çalışmalarda Yer Alma İstekliliği. Tek bir soru ile ölçüldü (“Gelecekte gönüllü 

çalışmalarda yer almak için istekli misiniz?”, cevaplar 1 = hiç istekli değilim, ve 5 = çok istekliyim 

arasında değişti (Ort. = 4.30, S = .80). 

Uyma Normu. Katılımcıların sosyal ipuçlarına göre hareket etme yatkınlıklarını ölçmek için 13 

maddedden oluşan Sosyal Karşılaştırma Bilgisine Dikkat Etme ölçeği kullanıldı (Attention to Social 

Comparison Information; Lennox ve Wolfe, 1984). Örnek bir madde “Çevremde uygunsuz olmamak için 

diğerlerinin davranışlarıma verdikleri tepkiye dikkat etmeye çalışırım”, cevaplar 1 = her zaman yanlış, ve 

5 = her zaman doğru arasında değişti. Yüksek skorlar uymacı davranışlara yatkınlığı belirtmektedir (Ort. 

= 3.27, S = 0.54) ve maddeler bir boyutlu ölçek oluşturmuştur (açıklanan varyans = 27.1, güvenirlik = 

.79). 

Karşılıklılık Normu. Kişisel Karşılıklılık Normu Ölçeğinin (Personal Norm of Reciprocity; Perugini 

ve ark., 2003) pozitif karşılıklılık ölçeğinden 8 madde seçildi. Katılımcıların olumlu durumlarda karşılıklı 

davranma dereceleri ölçüldü (örn., “Eğer biri bana iyilik yaparsa o iyiliğin karşılığını vermeye 

hazırımdır”, cevaplar 1 = hiç benim gibi değil ve 5 = tıpkı benim gibi arasında rapor edildi). Maddeler bir 

boyutlu ölçek oluşturdu (açıklanan varyans = %48.39, güvenirlik = .84). Yüksek skorlar yüksek 

karşılıklılık normunu belirtmektedir (Ort. = 3.81, S =.65). 
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Bulgular 

Çalışma 1’de olduğu gibi, Çalışma 2’de de zaman yönelimi katılımcıların şu anda gönüllü çalışıp 

çalışmadıklarını yordamadı. Ancak, zaman yönelimi kendiliğinden yardım etme sıklığı ile negatif korele 

etti. 

Tablo 1’de Çalışma 2’de kullanılan değişkenlerin birbirleri ile korelasyonları görülmektedir. Zaman 

yönelimi ile gelecekte gönüllü olarak çalışma isteği arasında anlamlı bir pozitif korelasyon varken, zaman 

yönelimi ve gönüllülük deneyiminden tatmin olma arasında anlamlı bir korelasyon görülmemiştir. 

Karşılıklılık normu zaman yönelimi ile, ve her iki gönüllülük çıktıları ile pozitif bir korelasyon 

göstermiştir. Son olarak, iki gönüllülük çıktısı arasında anlamlı bir pozitif korelasyon görülmüştür. 

Tablo 1. Çalışma 2’de Kullanılan Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

 

 

 

 

  
 

*p < .05, **p < .01 

Tablo 2’de, Gelecekteki Sonuçları Göz Önünde Bulundurma skorlarının medyan bölümü sonucu 

oluşturulan gelecek (3.21 üzerindeki skorlar) ve şimdiki zaman (3.21 altındaki skorlar) yönelimlerinin, 

bağımlı değişkenler üzerindeki etkilerinin ANOVA ile karşılaştırılması görülebilir.  

Tablo 2. Gelecek ve Şimdiki Zaman Yönelimlerinin; İçselleştirilmiş Toplumsal Normlar, Gönüllülük 
Çıktıları ve Kendiliğinden Yardım Etmede Karşılaştırılması 

*p < .05, **p < .01 

 1 2 3 4 5 

1. Zaman yönelimi -     

2. Karşılıklılık normu .39** -    

3. Uyma normu -.13* .11 -   

4. Gönüllülük deneyiminden tatmin olma .10 .21** .12* -  

5. Gelecekte gönüllü çalışma isteği .20** .30** .11 .27** - 

6. Kendiliğinden yardım etme -.14* .02 .38* .13* .14* 

 Şimdiki Zaman 
Yönelimi 

Gelecek Zaman 
Yönelimi F-Değeri η2 

Karşılıklılık normu 3.61 (.56) 4.05 (.67) 34.592** .11 

Uyma normu 3.33 (.53) 3.20 (.54) 3.925 .01 

Gönüllülük deneyiminden tatmin olma 4.17 (.65) 4.32 (.67) 3.391 .01 

Gelecekte gönüllü çalışma isteği 4.18 (.82) 4.44 (.75) 7.030** .03 

Kendiliğinden yardım etme 3.29 (.70) 3.10 (.86) 3.926* .02 



B. Niğdeli ve Z. Cemalcılar / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 498 

Gelecek zaman yönelimli katılımcılar uyma normunda ve kendiliğinden yardım etme sıklığında daha 

düşük skorlar rapor ederken (F1,269 = 3.925, p = .05, η2 = .01, F1,265 = 3.926, p < .05, η2 = .02, sırasıyla), 

karşılıklılık normunda ve gelecekte gönüllü çalışma isteğinde daha yüksek skorlar rapor ettiler (F1,269 = 

34.592, p < .001, η2 = .11, F1,268 = 7.030, p < .01, η2 = .03, sırasıyla). Gönüllülük deneyiminden tatmin 

olmada zaman yönelimine bağlı bir farklılık gözlemlenmedi. 

Son olarak SPSS’te PROCESS makrosu (Model 4; Hayes, 2013) kullanarak aracılık modellerimizi 

test ettik. Üç model ile: karşılıklılık ve uyma normlarının zaman yönelimi ve; gönüllülük deneyiminden 

tatmin olma arasındaki aracı rolü (Model 1), gelecekte gönüllü çalışma isteği ile aracı rolü (Model 2), ve 

kendiliğinden yardım etme davranışı ile aracı rolü (Model 3) incelendi. Figür 1, 2 ve 3 sırasıyla Model 

1,2, ve 3’te yapılan aracılık analizlerini belirtmektedir. 

 
Figür 1. Zaman Yöneliminin Gönüllülük Deneyiminden Tatmin Olma Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı 
Etkisinin Aracı Modeli 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Gelecek zaman yönelimli katılımcıların daha yüksek karşılıklılık normu rapor etmeye yatkın olduğu 

(β = .523, p < .000, 95% GA: .37, .67), ve daha yüksek karşılıklılık normunun daha fazla tatmin olmayı 

yordadığı (β = .178, p = .009, 95% GA: .05, .31) görülmüştür. Şimdiki zaman yönelimli katılımcıların ise 

daha yüksek uyma normu rapor etmeye yatkın olduğu görülmüştür (β = -.148, p = 0.03, 95% GA: -.28, -

.01), ancak bu ilişki gönüllülük deneyiminden tatmin olmayı yordamamıştır (Figür 1). 

Figür 2. Zaman Yöneliminin Gelecekte Gönüllü Çalışmaya İstek Duyma Üzerindeki Doğrudan ve 
Dolaylı Etkisinin Aracı Modeli 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Zaman	Yönelimi

Karşılıklılık	Normu

Uyma	Normu

Gönüllülük	 Deneyiminden
Tatmin	Olma

β = .072

Zaman	Yönelimi

Karşılıklılık	Normu

Uyma	Normu

Gelecekte	Gönüllü	
Çalışmaya	İstek	Duyma

β = .197
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Gelecek zaman yönelimli katılımcıların daha yüksek karşılıklılık normu rapor etmeye yatkın olduğu 

(β = .527, p < .000, 95% GA: .38, .68), ve daha yüksek karşılıklılık normunun gelecekte gönüllü 

çalışmaya daha fazla istek duymayı yordadığı (β = .305, p < .001, 95% GA: .15, .46), görülmüştür. 

Şimdiki zaman yönelimli katılımcıların ise daha yüksek uyma normu rapor etmeye yatkın olduğu 

görülmüştür (β = -.152, p = .03, 95% GA: -.29, -.02), ancak bu ilişki gönüllü çalışmaya istek duymayı 

yordamamıştır (Figür 2). 

 
Figür 3. Zaman Yöneliminin Kendiliğinden Yardım Etme Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkisinin 
Aracı Modeli 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
 

Aynı aracılık modelini kendiliğinden yardım etme davranışı sıklığı ile denediğimizde normların farklı 

bir etkisi gözlemlenmiştir. Model 1 ve 2’nin aksine, Model 3’te uyma normu (β = .518, p < .000, 95% 

GA: .35, .68), zaman yönelimi ve kendiliğinden yardım etme davranışı arasında aracı rolü oynamıştır 

(Figür 3). 

Zaman yönelimi hiçbir modelde doğrudan etkiye sahip değildir. Model 1, 2 ve 3’ün açıkladığı 

varyanslar sırasıyla %5, %11 ve %15’tir. 

Tartışma 

İkinci çalışmada Çalışma 1’in bulguları replike edilebilmiştir. Sonuçlarımız, zaman algısının anlamlı 

bir şekilde her iki içselleştirilmiş toplumsal norm ile farklı yönlerde korele olduğunu göstermektedir. 

Gelecek zaman yönelimli katılımcılar karşılıklılık normunda daha yüksek skorlara sahip olurken, şimdiki 

zaman yönelimli katılımcılar uyma normunda daha yüksek skorlar rapor etmiştir. Ek olarak, beklediğimiz 

üzere, karşılıklılık normu gelecek zaman yönelimi ve her iki gönüllülük çıktısı ile olan ilişkide aracı rolü 

üstlenmiştir. Uyma normunun ise bu ilişkilerde aracı rolü üstlenmediği görülmüştür. Son olarak, 

beklendiği gibi, uyma normu zaman yönelimi ve kendiliğinden yardım etme davranışı arasında aracı rol 

üstlenmiştir. 

 

Zaman	Yönelimi

Karşılıklılık	Normu

Uyma	Normu

Kendiliğinden	 Yardım	
Etme

β = -.162
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Genel Tartışma 

Bu bildiride, zaman yöneliminin iki tip prososyal davranış (uzun dönem ve planlı yapılan gönüllülük 

davranışı, ve kendiliğinden yardım etme davranışı) üzerindeki etkisini incelemek için yaptığımız 

araştırmamızın sonuçlarını rapor etmekteyiz. Buna ek olarak, bu ilişkilere aracılık eden toplumsal 

normları araştırmayı amaçladık. Özellikle toplumsal bağlamlarda sosyal etkinin önemli belirleyicileri 

olarak gösterilen karşılıklılık ve uyma normlarını inceledik. 

Bulgularımız zaman yöneliminin bir bireysel farklılık değişkeni olarak farklı prososyal davranışları 

farklı etkilediğini desteklemektedir. Gelecek zaman yöneliminin, bireylerin daha önce gönüllü olarak 

çalışıp çalışmadığını yordamasa da (Çalışma 1), gönüllülük deneyiminden tatmin olmayı, ve gelecekte 

gönüllü çalışmalara katılma isteğini karşılıklılık normu aracılığıyla yordadığı (Çalışma 2) bulunmuştur. 

Bulgularımız daha önce zaman yöneliminin, çevreci kaygılar ve gelecekte gönüllü çalışmalarda yer alma 

niyetleri ile bağlantılı olduğunu gösteren sayılı çalışmayı (Milfont ve ark., 2012; Maki ve ark., 2016) 

destekler niteliktedir.  

Bildiğimiz kadarıyla bireysel farklılık değişkeni ile gönüllülük çıktılarını sosyal normların aracılığıyla 

incelemek yeni bir yaklaşımdır. Toplumsal normların gönüllülük davranışındaki rollerini ele alan birkaç 

araştırma bulunmaktadır (örn. Haski-Leventhal, 2009; Miller ve Prentice, 2016), fakat bu çalışmalarda 

katılımcılar çoğunlukla tanımlayıcı, normatif yada ahlaki normlar gibi “makro” normlar için 

hazırlanmaktadırlar. Bu kavramsallaştırmanın aksine, bizim araştırmamız içselleştirilmiş karşılıklılık ve 

uyma normlarının, bir bireysel farklılık değişkeni olarak gönüllülük davranışına etkisi olup olmadığına 

bakmaktadır. Manatschal ve Freitag (2014) çalışmalarında stratejik karşılıklılık normunu içselleştirilmiş 

toplumsal norm olarak incelemişlerdir, ancak bizim çalışmamızda karşılıklılık normu daha geniş ele 

alınmış, ve strateji amacının ötesinde amaçlarla (örn., yapılan iyilikten mutlu olmak) birlikte 

değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım ile, gönüllülük davranışının tamamen özgeci ya da tamamen bencil 

amaçlarla yapılmadığını destekler nitelikte sonuçlar elde edilmiş olunabilir.  

Uyma normunun aracı modelindeki rolüne baktığımızda, uyma normunun sadece kendiliğinden 

yardım etme ile bağlantılı olduğunu, uzun dönem ve planlı bir şekilde yapılan gönüllülük davranışı ile 

bağlantılı olmadığını görüyoruz. Bu bulgu ile gönüllülük davranışının sürdürülebilirliği için çıkarımlarda 

bulunulabilinir. Birçok organizasyon yeni gönüllüleri bulmak için onların akranlarını kullanmaktadır. 

Bulgularımız, uymacı davranış sergileyen bireylerin sadece sosyal çevrelerinin onları doğrudan ya da 

dolaylı yoldan etkilediği (baskı kurduğu) oranda gönüllü olmaya devam edeceklerini göstermektedir. Bu 

sebeple, organizasyonların gönüllü arayışlarında bu bulguları göz önüne almasını, gönüllü arama 

stratejilerini bu bulgulara göre adapte etmelerini öneriyoruz. 
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Bulgularımız aynı zamanda karşılıklılık ve uyma normlarının bireylerin zaman yönelimleri ile farklı 

bir biçimde bağlantılı olduğunu göstermektedir. Gelecek zaman odaklı bireyler karşılıklılık normuna daha 

yatkınken şimdiki zaman odaklı bireylerin uyma normuna daha yatkın olduğu bulunmuştur. Bu 

bağlantıların sadece gönüllülük çalışmalarında değil, daha genel olan bireysel farklılık çalışmalarında da 

çıkarımları vardır.  

Son olarak, diğer kesitsel çalışmalarda olduğu gibi, bildiride rapor edilen iki çalışma da nedensel 

açıklama konusunda sınırlıdır. Ayrıca araştırmanın bir başka kısıtlaması da sadece gönüllülük yapan ve 

sadece kendiliğinden yardım yapan katılımcılarımızın olmamasıdır. Çoğu katılımcı iki prososyal davranış 

türünü de sergilemiştir. Bu davranışların daha iyi bir şekilde ayrıştırılması ve karşılaştırılması gerçek 

davranışın ölçüldüğü deneysel bir dizayn ile yapılabilir. 
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Öz 

Kadınların 18 yaşından önce evlendirilmesi olarak tanımlanan (United Nations Children’s Fund [UNICEF], 2005) kız 
çocuk evlilikleri Türkiye’nin ciddi sorunları arasında yer almaktadır. Türkiye’de birçok kadın henüz çocuk yaşta 
evlendirilmekte, yetersiz eğitim ve kötü sağlık koşulları gibi pek çok olumsuz sonuçla yüzleşmek zorunda 
kalmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin kız çocuk evliliklerine yönelik olumlu tutumları ise bu evliliklerin 
önlenmesinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Bu tutumları ve ilişkili olduğu etmenleri belirlemeye yönelik 
çalışmalar gerçekleştirebilmek için bireylerin kız çocuk evliliklerine yönelik tutumlarını değerlendiren bir ölçüm 
aracının geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kız çocuk evliliklerine yönelik tutumları ölçen 
geçerli ve güvenilir bir ölçeğin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, kız çocuk evliliklerine yönelik tutumlarla 
ilgili iki nitel çalışmadan (Çakır, 2013; Nasrullah ve ark., 2014) yola çıkılarak kız çocuk evliliklerine yönelik tutum 
ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’ne devam eden 395 üniversite öğrencisine (291 
kadın, 98 erkek, 6 kişi cinsiyetini belirtmemiştir) uygulanmıştır. Ayrıca, ölçeğin ölçüt geçerliliğinin sınanması 
amacıyla Sakallı-Uğurlu (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (Glick ve Fiske, 
1996) kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesi amacıyla ilk olarak açımlayıcı faktör analizi 
yürütülmüştür. Analiz sonucu toplam varyansın %47.86’sını açıklayan tek faktörlü yapının ölçek için uygun 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca tek faktörlü yapının veriye uygunluğunun sınanması amacıyla verilerin kovaryans 
matrisi kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yürütülmüştür. Analiz sonucunda elde edilen uyum istatistikleri tek 
faktörlü modelin veriye uyumunun iyi olduğunu göstermiştir, Satorra-Bentler χ2(51) = 107.52, p < .001, CFI = .96, 
RMSEA = .05, 90% GA [.04, .07]. Son olarak, beklendiği gibi, katılımcıların kız çocuk evliliklerine yönelik 
tutumlarının korumacı cinsiyetçilik (r =.15, p =.004 ) ve düşmanca cinsiyetçilikle (r = .33, p < .001) pozitif yönde 
ilişkili olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, Kız Çocuk Evliliklerine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir 
ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Bulgular, ilgili yazın ışığında tartışılmıştır. 
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Kız Çocuk Evliliklerine Yönelik Tutum Ölçeği 

Kız çocuk evlilikleri özellikle gelişmemiş ya da gelişmekte olan toplumların önemli bir sorunudur. 

Alan yazın incelendiğinde halk sağlığı (örn., Özcebe ve Biçer, 2013) ya da sosyoloji (örn., Yüksel-

Kaptanoğlu ve Ergöçmen, 2012)  gibi pek çok alanda bu sorun üzerine araştırmalar yapıldığı 

görülmektedir. Bununla birlikte, bu sorunun altında yatan süreçlerin anlaşılmasına ve sorunun 

çözülmesine önemli katkı sağlayabilecek sosyal psikolojik süreçlerin bugüne kadar araştırılmadığı 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı kız çocuk evlilikleri üzerine yapılacak bu araştırmalarda ölçüm aracı 

olarak kullanılabilecek kız çocuk evliliklerine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesidir. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (1989) 18 yaşını doldurmamış her insan çocuk 

olarak kabul edilmektedir. Buradan yola çıkılarak, kız çocuk evlilikleri, kadınların 18 yaşından önce 

evlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (United Nations Children’s Fund [UNICEF], 2005). Kız çocuk 

evlilikleri pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Örneğin, kadınların çocuk yaşta evlendirilmesi 

onların eğitim hayatının yarıda kesilmesine neden olmaktadır (CARE, 2015). Kız çocuklarının evlenmesi 

ayrıca onların doğum kontrol yöntemlerini bilmemeleri nedeniyle ya da doğurganlıklarını kanıtlamaya 

çalıştıkları için çocuk hamileliğini de beraberinde getirmekte, bu da anne ve çocuk ölümleri gibi pek çok 

ciddi sağlık sorunuyla sonuçlanmaktadır (Nour, 2009). Dahası erken evlilikler kadınların daha yüksek 

ihtimalle ev içi şiddete maruz kalmasıyla da sonuçlanabilmektedir (UNICEF, 2005). Sonuç olarak, pek 

çok sakıncasından dolayı kız çocuk evlilikleri uygulamasının bir an önce sonlandırılması gerekmektedir. 

Kız çocuk evliliklerinin nedenlerine ilişkin alan yazın incelendiğinde yoksulluk, düşük eğitim 

seviyesi, geleneksel uygulamalar gibi etmenlerin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır (CARE, 2015; IRCW, 

2007; Özcebe ve Biçer, 2013). Bunlara ek olarak, kız çocuk evliliklerinin toplum tarafından normal 

olarak kabul edilmesinin ve meşrulaştırılmasının bu evliliklerin sürdürülmesinde kritik bir rol oynadığı 

vurgulanmaktadır (Çakır, 2013; Özcebe ve Biçer, 2013). Örneğin, Çakır (2013) tarafından çocuk yaşta 

evlendirilen kadınlarla yürütülen nitel bir çalışmada, katılımcıların çocuk yaşta evlendirilmelerine yönelik 

çevrenin tepkilerine ilişkin ‘Bizim oralarda kızlar hep erken yaşlarda evlenirler, bu yüzden çevremizde 

normal karşılandı.’ ya da ‘Çevremde erken evlilik normal olduğu için herhangi bir tepkiyle 

karşılaşmadık.’ gibi cevaplar verdiği gözlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, sosyal çevrenin bu evliliklere 

yönelik olumlu tutum ve yaklaşımlarının bu evliliklerin devamlılığında kritik bir rol üstlendiği 

anlaşılmaktadır. Bu noktada, toplumu oluşturan bireylerin kız çocuk evliliklerine yönelik tutumlarının 

incelenmesine ve değiştirilmesine yönelik sosyal psikoloji çalışmaları önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 

da, daha önce de belirtildiği gibi, kız çocuk evliliklerine yönelik tutumlar üzerine yapılacak 

araştırmalarda kullanılabilecek kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır.   
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Yöntem 

Katılımcılar 

Çalışmanın verileri kız çocuk evliliklerine yönelik tutumların incelendiği bir başka çalışmanın 

(Kaynak-Malatyalı, Kaynak ve Hasta, süreçte) verilerinden alınmıştır. Çalışmaya Ankara Üniversitesi ve 

Gazi Üniversitesi’nde okuyan 395 lisans öğrencisi (Ort.yaş = 20.19, S = 2.81) katılmıştır. Katılımcıların 

291’i kadın (Ort.yaş = 19.93, S = .71) ve 98’i erkektir (Ort.yaş = 21.01, S = 2.97). 

Veri Toplama Araçları 

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği. Kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeğinin ölçüt 

geçerliliğinin sınanması amacıyla Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilen çelişik duygulu 

cinsiyetçilik ölçeği kullanılmıştır. Ölçek korumacı cinsiyetçilik ve düşmanca cinsiyetçilik olarak 

adlandırılan iki alt boyuttan oluşmaktadır. Türkçeye Sakallı-Uğurlu (2002) tarafından uyarlanan ölçek, 

her bir alt boyutta 11 madde olmak üzere, toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar her bir 

maddeye ne kadar katıldıklarını 1 (hiç katılmıyorum) ile 6 (tamamen katılıyorum) arasında değişen altı 

dereceli Likert tipi bir ölçek üzerinden yanıtlamışlardır. Katılımcıların korumacı cinsiyetçilik ve 

düşmanca cinsiyetçilik puanları bu alt boyutları ölçen maddelerin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 

Katılımcıların korumacı cinsiyetçilik ve düşmanca cinsiyetçilik puanlarının yükselmesi onların sırasıyla 

korumacı cinsiyetçilik ve düşmanca cinsiyetçilik düzeylerinin de yükseldiğine işaret etmektedir. Sakallı-

Uğurlu (2002) ölçeğin iç tutarlık katsayılarını korumacı cinsiyetçilik için .78 ve düşmanca cinsiyetçilik 

için .87 olarak hesaplamıştır. Mevcut çalışmada hesaplanan iç tutarlılık katsayıları korumacı cinsiyetçilik 

için .81 ve düşmanca cinsiyetçilik için .87’dir.  

Kız Çocuk Evliliklerine Yönelik Tutum Ölçeği. Kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeğinin 

oluşturulması amacıyla, çalışmanın yazarları tarafından, kız çocuk evlilikleri üzerine yapılmış iki nitel 

çalışmadan (Çakır, 2013; Nasrullah ve ark., 2014)  yararlanılarak 12 madde oluşturulmuştur. Bu maddeler 

alanda uzman üç değerlendirmeci tarafından incelenmiştir. Değerlendirmecilerin önerileri doğrultusunda 

ölçek maddeleri düzeltilmiş ve ölçeğe son hali verilmiştir. Katılımcılar her bir maddeye ne kadar 

katıldıklarını altı dereceli Likert tipi bir ölçek üzerinden (1 = ‘hiç katılmıyorum’, 6 = ‘kesinlikle 

katılıyorum’) yanıtlamışlardır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bilgiler bulgular bölümünde yer 

almaktadır. 

İşlem 

İlk olarak Ankara Üniversitesi Etik kurulundan çalışmanın uygulanması için onay alınmıştır. 

Sonrasında katılımcılardan ölçekleri sınıf ortamında yanıtlamaları istenmiştir. Katılımcılar ölçekleri 
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yanıtlamadan önce bir aydınlatılmış onay formu aracılığıyla çalışma hakkında kısaca 

bilgilendirilmişlerdir. Çalışmaya gönüllü olarak katılan bireyler ayrıca çalışmayı istedikleri zaman 

bırakabilecekleri konusunda da bilgilendirilmişlerdir. Tüm katılımcılar ölçekleri kağıt-kalem yöntemiyle 

cevaplamışlardır. 

Bulgular 

Kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeğinin faktör yapısının sınanması amacıyla ilk olarak temel 

eksen faktörlemesi (Principle Axis Factoring) çıkarım yöntemi kullanılarak açımlayıcı faktör analizi 

yürütülmüştür. Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı (.93) ve Bartlett Testi sonucu (χ²(66) = 2565.16, p<.001) 

verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. Ölçek için uygun faktör sayısına karar verilirken 

öz değerler ve öz değerlerin grafik dağılımı (Scree Plot) incelenmiştir. Herhangi bir faktör sayısı 

belirlemeksizin yapılan ilk analiz sonucunda yalnızca ilk faktörün öz değerinin 1’den yüksek olduğu 

görülmüştür. Öz değerlerin grafik dağılımı da tek faktörlü yapının ölçek için uygun olduğuna işaret 

etmiştir. Sonuçta tek faktörlü yapının ölçek için uygun olduğuna karar verilmiştir. Öz değeri 5.74 olan bu 

faktör toplam varyansın %47.86’sını açıklamaktadır (Açımlayıcı faktör analizi sonuçları için bkz., Tablo 

1). Ölçekteki tüm maddeler bu faktörde yer almaktadır ve maddelerin faktör yükleri -.48 ile .87 arasında 

değişmektedir. Dört maddenin (1, 3, 6 ve 12. maddeler) faktör yükü olumsuzdur ve bu maddelerin ters 

kodlanması gerekmektedir. Bu maddeler ters kodlandıktan sonra ‘kız çocuk evliliklerine yönelik tutum’ 

puanının oluşturulması için ölçekte yer alan tüm maddelerin ortalaması ya da toplamı alınabilir. Yüksek 

puanlar katılımcıların kız çocuk evliliklerine yönelik tutumlarının olumlu olduğuna ve bu evlilikleri 

yüksek düzeyde desteklediklerine işaret etmektedir. Bir maddenin ölçeğin tümüyle ilişkisinin incelenmesi 

için madde-toplam korelasyonları hesaplanmış ve bu değerlerin .54 ile .85 arasında değiştiği görülmüştür. 

Ayrıca ölçeğin iç tutarlık katsayısı .91 olarak hesaplanmıştır. Sonuçta açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

ölçeğin tek faktörlü yapıya sahip olduğuna işaret etmektedir. 

Ek olarak, açımlayıcı faktör analizi sonucunun işaret ettiği tek faktörlü yapının veriye uygunluğunun 

incelenmesi amacıyla maksimum olabilirlik yöntemi kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi 

yürütülmüştür. Bu analiz için EQS programı kullanılmıştır. Parametreler gözlenen değişkenlerin 

kovaryans matrisi kullanılarak tahmin edilmiştir. Tek faktörlü modelin veriye uygunluğunun 

değerlendirilmesi için χ2, RMSEA, CFI değerleri kullanılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı olmayan bir χ2 

değeri,  .06 veya daha küçük olan bir RMSEA değeri ve .95’ten daha büyük bir CFI değeri modelin 

veriye uyumunun iyi olduğuna işaret etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Ayrıca veride çok yönlü 

basıklık gözlendiği için (Mardia’nın z’si = 57.42) sağlam (robust) istatistikler rapor edilmiştir. 
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Tablo 1.  Kız Çocuk Evliliklerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Not: Faktöre olumsuz yük veren maddelerin ters kodlanması gerekmektedir.  Madde-toplam korelasyonları bu maddeler ters 
kodlandıktan sonra hesaplandığı için olumsuz gözükmemektedir. 

Sonuçta, doğrulayıcı faktör analizi sonuçları tek modelin veriye uyumunun orta düzeyde olduğuna 

işaret etmiştir, Satorra-Bentler χ2(54) = 190.08, p < .001, CFI = .90, RMSEA = .08, 90% CI [.07, .09]. 

Modelin iyileştirilmesi amacıyla Lagrange Multiplier testinin sonuçları incelenmiş ve sonuçlar 8. madde 

(Doğru insanı erken yaşta bulduysa bir kızın 18 yaşından önce evlenmesi desteklenebilir.) ve 9. maddenin 

(Evliliğinde karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış olduktan sonra bir kızın 18 yaşından önce evlenmesinde 

sakınca görmüyorum.) hatalarının ilişkilendirilmesinin modeli anlamlı düzeyde iyileştireceğine işaret 

etmiştir. İki maddenin içeriğinin yakın olduğu ve evliliğin ya da eşin kalitesine odaklandığı 

görülmektedir. Bu nedenle,  önerilen bu düzeltme modele eklenmiştir. Düzeltilmiş ki-kare fark testi 

sonucu bu düzeltmenin modeli anlamı olarak iyileştirdiğini göstermiştir, χ2
S-B fark (1) = 10.54, p < .05. Bir 

düzeltme eklenmiş tek faktörlü modelin veriye uyumunun kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür, 

Satorra-Bentler χ2(53) = 162.14, p < .001, CFI = .92, RMSEA = .07, 90% CI [.06, .09]. Modelin veriye 

uyumunun iyileştirilmesi amacıyla Lagrange Multiplier testinin sonuçları tekrar incelenmiş ve sonuçlar 7. 

madde (Bir kızın, güvenilir bir eşe sahip olması durumunda, 18 yaşından önce evlenmesinde sakınca 

Maddeler Faktör 
Yükleri 

Madde-Toplam 
Korelasyonları 

1. 18 yaşından küçük kızlar evlilik için gerekli fiziksel yeterliliğe sahip değildir. -.55 .62 

2. Erken yaşta evlenen kızlar evliliğe ve yeni hayatlarına daha kolay uyum 
sağlayabilir. .62 .65 

3. Ne olursa olsun kızımın 18 yaşından önce evlenmesine izin vermezdim. -.48 .54 

4. 18 yaşından önce evlenmek bazı durumlarda kızların kötü niyetli kişilerden 
korunmasını sağlayabilir. .57 .64 

5. İyice araştırıldıktan sonra, 18 yaşından küçük bir kızla evlenmek isteyen adaylara 
olumlu yanıt verilebilir. .77 .77 

6. 18 yaşından küçük kızların evlendirilmesine karşıyım. -.62 .67 

7. Bir kızın, güvenilir bir eşe sahip olması durumunda, 18 yaşından önce 
evlenmesinde sakınca yoktur. .87 .85 

8. Doğru insanı erken yaşta bulduysa bir kızın 18 yaşından önce evlenmesi 
desteklenebilir. .84 .82 

9. Evliliğinde karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış olduktan sonra bir kızın 18 yaşından 
önce evlenmesinde sakınca görmüyorum. .85 .83 

10. Bazı durumlarda kızların 18 yaşından önce evlenmeleri gerekebilir. .68 .72 

11. Eğitimine devam etmek istememesi durumunda bir kız 18 yaşından önce 
evlenebilir. .72 .74 

12. Kızların 18 yaşından önce evlendirilmesi toplumsal bir sorundur. -.61 .66 

(Açıklanan varyans = %47.86; Özdeğer = 5.74; α = .91)    
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yoktur.) ve 8. maddenin (Doğru insanı erken yaşta bulduysa bir kızın 18 yaşından önce evlenmesi 

desteklenebilir.) hatalarının ilişkilendirilmesinin modelin veriye uyumunu daha iyi hale getireceğine 

işaret etmiştir. Bu maddelerin anlamları da yakınlık gösterdiği için bu düzeltme de modele eklenmiştir. 

Sonuçta eklenen bu düzeltmenin modeli anlamlı düzeyde iyileştirdiği anlaşılmıştır, χ2
S-B fark (1) = 16.73, p 

< .05. İki düzeltme yapılan tek faktörlü modelin veriye uyumunun iyi olduğu görülmüştür, Satorra-

Bentler χ2(52) = 125.91, p < .001, CFI = .95, RMSEA = .06, 90% CI [.05, .08]. Modele ilişkin Lagrange 

Multiplier testinin sonuçları 7. madde ve 9. maddenin hatalarının ilişkilendirilmesinin de modeli anlamlı 

olarak iyileştireceğine işaret etmiştir. Bu maddeler de anlamsal olarak benzerlik gösterdiği için 

maddelerin hataları ilişkilendirilmiştir. Düzeltilmiş ki-kare fark testi eklenen bu düzeltmenin modelin 

veriye uyumunu anlamlı olarak iyileştirdiğini göstermiştir, χ2
S-B fark (1) = 9.50, p < .05. Sonuçta üç 

düzeltmenin eklendiği tek faktörlü modelin veriye uyumunun çok iyi olduğu görülmüştür, Satorra-Bentler 

χ2(51) = 107.52, p < .001, CFI = .96, RMSEA = .05, 90% CI [.04, .07]. Lagrange Multiplier testi 1. 

maddenin ve 3. maddenin hatalarının ilişkilendirilmesinin de modeli anlamlı olarak iyileştireceğine işaret 

etse de, modelin sadeliğinin korunması amacıyla bu düzeltme modele eklenmemiştir. Doğrulayıcı faktör 

analizi sonucunda elde edilen standartlaştırılmış faktör yükleri (β değerleri), t değerleri ve her bir 

maddede açıklanan varyans (R2 değerleri) Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Kız Çocuk Evliliklerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Β .55 .63 .48 .58 .78 .62 .83 .78 .80 .70 .73 .61 

T - 8.44* 8.18* 7.78* 9.78* 11.01* 10.44* 9.80* 9.98* 8.91* 9.25* 9.66* 

R2 .31 .39 .23 .34 .60 .39 .68 .62 .65 .48 .53 .37 

Not: Birinci maddenin faktör yükü 1’e sabitlendiği için t değeri verilmemiştir. *p < .05 

Tablo 2’den de görülebileceği üzere maddelere ait standartlaşmış faktör yükleri .48 ve .83 arasında 

değişmektedir. Ayrıca, her bir maddede açıklanan varyans %23 ile %68 arasında değişmektedir. Sonuç 

olarak, doğrulayıcı faktör analizi bulgularının kız çocuk evliliklerine yönelik tutum için önerilen tek 

faktörlü yapıyı desteklediği anlaşılmaktadır.  

Son olarak, kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeğinin ölçüt geçerliliğinin sınanması amacıyla 

çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeğinin (Sakallı-Uğurlu, 2002) alt boyutlarıyla (korumacı cinsiyetçilik ve 

düşmanca cinsiyetçilik) ilişkileri incelenmiştir. Kız çocuk evliliklerine yönelik tutumların, hem düşmanca 

cinsiyetçilikle (r = .33, p < .001) hem de korumacı cinsiyetçilikle (r = .15, p = .004) pozitif yönde anlamlı 

ilişkiler gösterdiği bulunmuştur. 
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Tartışma 

Bu çalışmanın amacı kız çocuk evliliklerine yönelik tutumları ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesiydi. Bu amaç doğrultusunda konuyla ilgili yapılan iki nitel 

çalışmadan (Çakır, 2013; Nasrullah ve ark., 2014) yararlanılarak 12 madde oluşturulmuştur. Bu maddeler 

üç değerlendirici tarafından incelenmiş ve bu değerlendiricilerin önerileri doğrultusunda maddelerde 

düzeltmeler yapılarak ölçeğe son hali verilmiştir.  

Ölçeğin yapı geçerliliğin incelenmesi amacıyla yürütülen açımlayıcı faktör analizi sonuçları toplam 

varyansın %47.86’sını açıklayan tek faktörlü yapının ölçek için uygun olduğunu göstermiştir. Ayrıca, her 

bir maddenin faktör yükünün de iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Ek olarak hesaplanan madde-toplam 

korelasyonlarının tatmin edici düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen 

tek faktörlü modelin veriye uyumunun incelenmesi amacıyla yürütülen doğrulayıcı faktör analizi 

sonuçları da tek faktörlü yapının veriye uygun olduğunu göstermiştir. Bu iki analizin sonuçları, ölçek 

maddelerinin altta yatan bir yapının (kız çocuk evliliklerine yönelik tutum) göstergeleri olduğuna işaret 

etmektedir. Ayrıca ölçeğin güvenirliğinin incelenmesi amacıyla iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve elde 

edilen cronbach alpha değeri (α = .91) ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. 

Bunlara ek olarak, çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeği ölçüt olarak kullanılmış ve kız çocuk 

evliliklerine yönelik tutum puanlarının hem düşmanca hem de korumacı cinsiyetçilikle olumlu yönde 

anlamlı ilişkiler gösterdiği bulunmuştur. Önceki çalışmalar da, korumacı ve düşmanca cinsiyetçiliğin 

tecavüz mağdurlarına yönelik tutumlar (Sakallı-Uğurlu, Yalçın ve Glick, 2007) gibi kadının dezavantajlı 

olduğu durumlara yönelik tutumlarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu cinsiyetçilik biçimlerinin 

kadını dezavantajlı konuma iten bir başka uygulama olan kız çocuk evliliklerine yönelik tutumla anlamlı 

ilişki göstermesi de ölçeğin geçerliğini desteklemektedir. 

Sonuç olarak, elde edilen tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde, kız çocuk evliliklerine yönelik 

tutum ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir. Bu ölçek kız 

çocuk evlilikleri sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek sosyal psikoloji araştırmalarında 

kullanılabileceği için alan yazına önemli bir katkı sağlandığı düşünülmektedir. 
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Öz 

Sosyal bir varlık olan insan, sahip olduğu düşünceleri dile getirip getirmeme konusunda çevreden gelen ipuçlarını 
değerlendirme eğilimindedir. Bu eğilimden hareketle Elisabeth Noelle Neumann’ın temel argümanı dışlanma korkusu 
olan Suskunluk Sarmalı Kuramı, bireyin kamuoyundaki yaygın görüş ile örtüşmeyen düşüncelere sahip olduğunda 
sessiz kalmayı ve düşüncelerini saklamayı tercih edeceğini varsayar (Sale, 2015). Neumann kuramını geliştirirken 
sosyal etki çalışmalarını göz önünde bulundurmuştur. Neumann’a göre Asch’ın deneylerinde bireylerin büyük oranda 
gruba uyum göstermeleri dışlanma korkusu yüzündendir. Milgram’ın deneylerinde ise, bireylerin kendileri ile aynı 
fikirde olan kişilerin itirazlarını görerek otoriteye itiraz edebilmesi, kendi düşünceleri ile baskın düşüncenin örtüşmesi 
nedeniyle sarmaldan kurtulabilmeleri ile mümkündür. Bunların yanında Festinger’in Bilişsel Çelişki Kuramı da 
bireyin birbiri ile çelişen iki bilişinin yarattığı rahatsızlığı, mevcut tutumunu değiştirerek baskın fikre yönelmesi ile 
azaltması şeklinde değerlendirilerek Suskunluk Sarmalını açıklamada kullanılmıştır (Boz Avcı, 1999). Suskunluk 
Sarmalının devamlılığında kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle görsel medyanın yazılı 
medyadan daha etkili olduğu yönünde bir iddia mevcuttur (Griffin, 2008). Kuram sosyal medya açısından da 
incelenmiştir. Buna göre Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde bireyler fikirlerinin baskın 
fikre uygun olduğunu düşündükleri zaman bunları ifade etme yönünde bir eğilime sahip olurken; bunun tersi 
durumda düşüncelerini kendilerine saklamayı tercih ederler. Böylece baskın düşüncenin hakimiyetiyle Suskunluk 
Sarmalı ilerlemeye devam eder (Sale, 2015). Bu kuramın etkilerini günlük hayatın yanında bazı edebi eserlerde de 
görmek mümkündür. Pek çok konuda olduğu gibi Suskunluk Sarmalı da toplulukçu ve bireyci kültürlerde farklılık 
göstermektedir. Bu kültürlerin özellikleri göz önüne alındığında toplulukçu kültürlerde Suskunluk Sarmalıyla 
karşılaşmak daha olasıdır (Rosenthal ve Detenber, 2014, s. 190-192). Neumann’ın kuramına ilişkin eleştiriler de 
mevcuttur. Neumann bu eleştirilerden bazılarına açıklık getirmek için Hard core nonconformists ve Avant- garde 
olarak isimlendirilen iki tip birey tanımı yapmıştır (Griffin, 2008). Bununla birlikte kurama yöneltilen eleştirilerden 
bazıları cevapsız kalmış, ancak kuram bilim dünyasındaki önemini sürdürmeye devam etmiştir. 
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Söyleyemediklerimizin Girdabına Yolculuk: Suskunluk Sarmalı Kuramı 

İnsan, doğası gereği sosyalleşmeye bir bakıma mahkum bir varlıktır. Diğerleri tarafından kabul 

edilme, bir gruba ait olma ve ait olduğu gruplarla arasındaki ilişkiyi devam ettirme, insanoğlunun temel 

ihtiyaçlarındandır. Ait olma ihtiyacını karşılayan birey, içinde bulunduğu ortama daha kolay uyum sağlar 

(akt. Aydın ve ark., 2013). İnsanlar ne düşünmeleri ya da ne yapmaları gerektiğini çevreden gelen 

ipuçlarıyla şekillendirebilirler. Ancak bu şekillendirme çevreyle sınırlı kaldığında ve birey bunun içine 

kendinden bir şey katmadığında, ortaya koyacağı düşünce yalnızca çevrenin düşüncesi olacaktır. Elisabeth 

Noelle Neumann’ a göre kamuoyu, dışlanma korkusu olmadan açıklanan düşünceler ya da birisinin 

dışlanma riskini bertaraf etmek için açıklamak zorunda olduğu düşüncelerdir (akt. İrvan, 1997). Buradan 

yola çıkan Neumann, Suskunluk Sarmalı adını verdiği, kamuoyunu ele alan büyük kuramını geliştirmiştir. 

Suskunluk Sarmalı Kuramına göre, birey kendi fikirleri toplumdaki çoğunluğun fikirleriyle paralelse 

düşüncelerini daha özgür bir şekilde dile getirirken, kendi görüşleri toplumda azınlık durumunda 

kaldığında bunları gizleme ve sessiz kalma eğiliminde olacaktır. Neumann’ın düşünceleri ifade etme 

eksikliğindeki ana argümanı dışlanma korkusudur (Sale, 2015). Dışlanma, sosyal bağların kaybedilmesi 

hissini doğurduğu için ait olma ihtiyacını zedeler. Kısacası dışlanma, birey için sosyal ölüm anlamına 

gelmektedir (Aydın ve ark., 2013). Söz konusu kuram dört öge arasındaki etkileşime dayanır. Bunlar; 

kişiler arası iletişim, kitle iletişimi, düşüncenin bireysel olarak açıklanması ve bireyin algıladığı düşünce 

ortamıdır. Bu ögelerden hareketle kuramın dayandığı varsayımlar şunlardır: Toplum, yaygın görüşten 

sapan bireyleri dışlamakla tehdit eder. Birey, dışlanmanın kötü sonuçlarının farkındadır ve bu tehdit onu 

dışlanma korkusu ile yaşamaya iter. Korku, bireyi sürekli olarak fikir iklimini değerlendirmeye ve tetikte 

olmaya zorlar. Yaptığı değerlendirmeler sonucunda birey, sergileyeceği davranışları ya da söyleyeceği 

fikirleri açıkça ifade etme ya da baskılayıp gizleme kararını verecektir (İrvan, 1997; Sale, 2015).  

Suskunluk Sarmalı Kuramının geliştirilmesinde, Solomon Asch ve Stanley Milgram’ın sosyal etki 

çalışmaları ile Festinger’in Bilişsel Çelişki Kuramı önemli bir yer tutmuştur. Asch’in uyma deneyinde 

katılımcılara algısal yargı üzerine bir deney yapıldığı ve diğer yedi kişiyle birlikte deneye katılacakları 

söylenmiştir. Gerçekte bu yedi kişi anlaşmalı katılımcılardır ve gerçek katılımcı bunu bilmeyecektir. 

Deney başladığında katılımcılara birinin üzerinde tek çizgi, diğerinin üzerinde üç adet farklı uzunlukta 

çizgiler olan iki kart gösterilmiş ve ikinci karttaki hangi çizginin birinci karttaki çizgiyle aynı uzunlukta 

olduğu sorulmuştur. Cevabın hangi çizgi olduğu açıktır ve ilk iki denemede tüm katılımcılar doğru 

yanıtları vermişlerdir. Fakat ilerleyen denemelerde anlaşmalı katılımcılar kasti olarak yanlış cevaplar 

vermeye başlamışlardır. Deneyin amacı gerçek katılımcının bu durumda çoğunluğa uyup uymayacağını 

değerlendirmektir ve 12 denemenin yaklaşık üçte birinde katılımcıların yanlış cevap vererek gruba 

uyduğu gözlemlenmiştir (Aronson, Wilson ve Akert, çev. 2012). Neumann’a göre Asch’in uyma 
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deneylerinden çıkarılacak sonuç, katılımcıların başkalarından bir şey öğrenme amacı olmadığıdır. Uyum 

sebepleri olsa olsa dışlanma korkusudur (Boz Avcı, 1999). Milgram’ın otoriteye itaat deneyi de sosyal 

etkinin bir başka boyutunu göstermiştir. Bu deneyde öğretmen rolündeki gerçek katılımcıdan öğrenci 

rolündeki anlaşmalı katılımcıya kelime çiftleri öğretmesi ve aldığı her yanlış cevapta artan bir şekilde 

elektrik şoku uygulaması istenmiştir. Anlaşmalı katılımcıların acı içerikli tepkilerine rağmen gerçek 

katılımcıların büyük oranda deneye devam ettiği ve otoriteye uyduğu görülmüştür. Ancak daha sonra 

konuyla ilgili ikinci bir deney düzenlenmiştir. Birinci deneyden farklı olarak bu sefer gerçek katılımcının 

yanında öğretmen rolünde olan iki anlaşmalı katılımcı daha vardır. Deney sırasında öğrenci rolündeki 

katılımcı tepkiler vermeye başladığında öğretmen rolündeki anlaşmalı katılımcılar deneye devam etmeyi 

reddetmişlerdir. Bunun üzerine en üst şok düzeyine çıkan gerçek katılımcı oranı yalnızca %10 olarak 

kalmıştır (Aronson, Wilson ve Akert, çev. 2012). Yani katılımcılar kendileri ile aynı fikirde olan bireyler 

düşüncelerini ifade etmeye başladığında daha rahat konuşabilmektedirler. Bilişsel Çelişki Kuramı, kişinin 

tutumuna ters düşen bir düşünceye ya da davranışa sahip olması durumunda yaşadığı rahatsızlığı ele alır 

(Aronson, Wilson ve Akert, çev. 2012). Kişi bu rahatsızlık hissinden kurtulmak için tutumunu davranışı 

doğrultusunda değiştirme ve bir denge sağlama çabası içinde olacaktır. Neumann’a göre bu denge arayışı 

bireyin toplumdaki baskın görüşlere yönelmesi ve azınlıktaki fikirlerden kaçınarak susması, böylece de 

bir iç denge kurması ile sonuçlanır. 

Birey dışlanmamak için topluma bir miktar uyum sağlamalıdır. Toplumun eğilimlerini değerlendirmek 

birey için kritik bir öneme sahiptir. Birey bunu yaparken doğrudan gözlemlediği çevre ve kitle iletişim 

araçlarından yararlanır (Boz Avcı, 1999). Kitle iletişim araçları toplumun ruh halini şekillendirmek 

isteyenler için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Neumann da kitle iletişim araçlarının suskunluk 

sarmalının devamlılığında önemli rol oynadığını söylemektedir. Özellikle görsel medyanın yazılı 

medyadan çok daha büyük bir etkisinin olduğunu iddia etmektedir. Ona göre yazılı medyadaki seçenek 

çokluğu insanlara kendi görüşlerine en yakın olan kaynağı seçme şansı tanır. Ancak görsel medyada 

sunulan görüş hem tek taraflıdır hem de sürekli yinelenmektedir. Sadece ne hakkında düşüneceğimizi 

değil, diğerlerinin ne düşündüğü hakkında da tasdiklenmiş bir bakış açısı sunar (Griffin, 2008). Bugünün 

dünyasında düşünceleri ifade etme sosyal medya platformlarında meydana gelir (Sale, 2015). Buradan 

hareketle Neumann’ın kuramı sosyal medya üzerine de uygulanmıştır. Buna göre bireyler eğer fikirleri 

toplumda genel kabul gören fikirlere uyuyorsa bunları sosyal medya platformlarında paylaşma 

eğilimindedirler. Sosyal medya yalnızca düşüncelerin ifade edilmesini değil, ayrıca var olan görüşlerden 

alıntı yapılmasını ve hem diğer kullanıcılarla hem de onların fikirleriyle etkileşimi de içerir. Twitter’daki 

retweet, Facebook’daki like, Instagram’daki heart bu kapsamdaki geri bildirimlere örnek verilebilir. Bir 

sosyal medya kullanıcısı yapılan paylaşımlar ve bunlara diğer kullanıcıların tepkileri üzerinde gözlem 

yapar. Çoğunluğun görüşünü ve azınlıkta kalan kesime çoğunluğun tepkisini değerlendirir. Yapacağı bu 
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değerlendirme, paylaşımların ne kadar beğenildiği ve ne kadar geri dönüş aldığıyla ilgili olarak 

şekillenecektir.  Buna göre bireyin yaptığı paylaşımlar ya yaygın görüşe paralel olacak ya da yaygın 

görüşle ters düşen paylaşımları birey derhal kaldıracaktır. Bunların yanında televizyon, gazete gibi 

geleneksel haber kaynaklarından elde edilecek haberler artık çoğunlukla Twitter ve Facebook üzerinden 

elde edilmekte, insanlar bu kaynaklardan edindikleri bilgilere güvenmektedirler. Bu durum da olayların 

yalnızca tek taraflı ve sınırlandırılmış bir çerçevede değerlendirilmesiyle sonuçlanacak ve baskın 

düşüncedeki büyümeyle azınlık düşünce yavaş yavaş yok olacaktır. İnsanlar hikayenin yalnız bir tarafıyla 

kaldıkları için suskunluk sarmalı ilerlemeye devam edecektir (Sale, 2015).  

Kitle iletişim araçlarının insanların fikirleri üzerindeki etkisi hakkında Neumann’ın verdiği bir örnek, 

durumu somutlaştırır niteliktedir. 1950-1960 yılları arasında gazeteciler Almanlar hakkında kaba, 

materyalist ve otoriteyi aşırı sevdikleri şeklinde sert eleştirilerde bulunmuşlardır. Medyada da sıklıkla bu 

ifadelerin yer almaya başlamasıyla bu kalıp yargılar üzerinde çalışmak isteyen Neumann, bir anket 

hazırlayarak halkın bu konu hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Hazırladığı ankette “Genel 

olarak düşünecek olursanız, sizce bir Alman olmanın en iyi yanı nedir?” şeklinde bir soru yer almıştır. 

1952 yılında alınan ölçümlerde “Hiçbir şey bilmiyorum” yanıtını veren katılımcıların oranı, anketi 

cevaplayanların %4’ü iken bu oran 1962’de %14’e, 1972’de ise %20’ye yükselmiştir. Sonuç olarak 

Neumann, kitle iletişim araçlarının azınlık gibi görünen bir çoğunluk yaratabildiğini söylemektedir. 

Medya yalnızca yaygın görüşü bizlere iletmekle kalmaz, aynı zamanda onu oluşturur (Griffin, 2008). 

Yazılmış birçok edebi eserde Suskunluk Sarmalı Kuramının varsayımlarının örneklerini bulmak 

mümkündür. George Orwell’in Hayvan Çiftliği adlı romanı bu kuram çerçevesinde incelenebilecek 

yapıtlardan biridir. Mevcut yönetimden memnun olmadıkları bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, sahiplerini 

kovup çiftliği ele geçirir ve kendi kendilerini yönetmeye başlarlar. Temel ilkeleri eşitliktir. Bütün 

hayvanlar eşit olmalıdır ve eşit muamele görmelidir. Ancak zaman geçtikçe bu ilke sarsılmaya başlar. 

Napoléon adlı bir domuz, domuzlardan oluşan bir grupla birlikte diğer hayvanları baskıcı ve çıkar 

ilişkilerine dayalı bir düzen ile yönetmeye başlar. Hayvanlar başlangıçta bu durumun farkına varmadıkları 

için durumdan şikayetçi olmamışlardır ancak zaman geçtikçe yaptıkları işler artmakta yedikleri öğün 

azalmaktadır. Ne yazık ki mevcut yönetim onları itiraz edemez hale getirmiştir. Ne zaman birisi diğerleri 

gibi düşünmediğini ve bu durumda bir terslik olduğunu söyleyecek olsa susturulur. Böylece düşünceleri 

yaygın görüşten farklı olan hayvanlar sarmalın en altına itilmiş ve farklı düşünmenin kendilerine zararı 

olacağını öğrenmişlerdir (Orwell, çev. 2015). 

George Orwell’in bir başka eseri olan 1984, önemli distopya örneklerinden biri olmakla kalmayıp, 

sosyal psikolojinin birçok kavramıyla değerlendirilebilecek bir başyapıttır. Totaliter bir dünya düzeni, 

bireyselliğin kırılıp bütün zihinlerin tek bir elde şekillenmesi, insanların düşünme yetisinden mahrum 
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bırakılarak birer makineye dönüştürülmesi kitapta oldukça çarpıcı bir şekilde işlenmiştir. “Düşüncesuçu” 

Suskunluk Sarmalı Kuramı çerçevesinde işlenebilecek önemli bir kavramdır. Öyle ki, mevcut yönetime 

karşı gelen, var olan düzenden en ufak bir sapma gösteren bir davranış ya da düşünce anında 

cezalandırılmaktadır. Toplum bu tür sapmalardan korkmakta, böyle bir ihtimalin dahi olmasına izin 

vermemektedir. Bu nedenle bireyler hakim görüşten sapan kişileri anında ihbar etmekte ve onlardan nefret 

etmektedir. Durum oldukça açıktır ve bunun bedeli çok ağırdır: “Düşüncesuçu, ölümü gerektirmez: 

Düşüncesuçunun KENDİSİ ölümdür.”  Herkesin aynı şekilde düşündüğü ve aynı şekilde davrandığı bir 

toplum yaratabilmekte önemli rol oynayan ve istisnasız her evde ve her yerde yer alan televizyonlar, 

kişiyi yirmi dört saat izlemeye olanak sağlar. Her gün aynı işler tekrarlanır. Her gün lider Büyük 

Birader’in öğretileri tekrarlanır ve ona sevgi gösterisinde bulunulur. Kitapta sarmalı kırmak isteyen 

kişileri temsil eden Winston, çok şey söylemek ister, itiraz etmek ve her ne düşünüyorsa haykırmak ister. 

Ne yazık ki tek yapabildiği söyleyemediği her şeyi günlüğüne aktarmaktır. Tek başına bir değişim 

yaratamayacağını düşünerek etrafı gözlemlemekte ve tıpkı kendisi gibi olan kişileri aramaktadır. Nitekim 

yasakları delen ve hakim görüşten sapan düşüncelere sahip olan Julia ile buluştuklarında, beraber sarmalın 

üst kısımlarına çıkabileceklerini, “iki kere ikinin dört ettiğini” haykırabileceklerini düşüneceklerdir. 

Ancak toplum onları fark ettiğinde her ikisi de yalnız kalacak, zihinleri darmadağın edilecek, sonra 

yeniden şekillendirilecek ve sonunda tıpkı diğerleri gibi düşünmeye zorlanacaklardır (Orwell, çev. 2015). 

Toplulukçu kültürlerde birey kendini ait olduğu grupla tanımlar. Grubun öncelikleri bireyin 

önceliklerinden daha ön plandadır. Gruba uyum önemlidir ve uymamak dışlanma tehdidini ortaya çıkarır. 

Bireyci kültürlerde ise muhalefet, toplumun gerekli bir yapısı olarak görülür. Farklı görüş ve düşüncelere 

hoşgörüyle yaklaşılır. Dolayısıyla suskunluk sarmalı toplulukçu kültürlerde daha çok görülür ve toplumda 

oluşturduğu etki daha belirgindir (Rosenthal ve Detenber, 2014, s. 190-192). 

 Neumann’ın kuramı oldukça ses getiren bir kuram olmasına rağmen eleştirilerden de kaçamamıştır. 

Bazı araştırmacılar toplumsal değişimler göz önüne alındığında suskunluk sarmalının tartışmalı bir 

konuma düştüğünü öne sürmüşlerdir. Bu eleştiriden sonra Neumann tüm dışlanma tehditlerini hiçe 

sayarak sarmalın en üstünde kalan iki tip birey tanımı yapmıştır: Hard core ve Avant-garde. Hard core, 

toplum tarafından dışlandığı halde fikirlerini açıkça ifade etmeye devam eden bireyleri tanımlamaktadır. 

Neumann bu kategoride yer alan bireyleri temsilen Don Kişot karakterini işaret etmiştir. Şövalyelik hayali 

uğruna yel değirmenlerine savaş açan, macera uğruna uzun bir yolculuğa çıkan Don Kişot, 

etrafındakilerin alaylarına, gülüşmelerine, onu 'çılgın' diye etiketleyip dışlamalarına rağmen çıktığı yoldan 

geri dönmemiştir. Bir Hard core örneği olarak, dışlanmayı idealleri uğrunda ödemeyi çoktan göze aldığı 

bir bedel olarak görmüştür. Neumann'ın tanımını yaptığı bir diğer kategori olan Avant-garde, sanatçılar, 

aydınlar ve yenilikçi bireylerden oluşur. Bu bireyler bulundukları dönemin çok ötesindeki fikir ve 
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düşünceleri nedeniyle toplum tarafından dışlanmışlardır (Griffin, 2008). Kilisenin tüm otoritesine karşı 

çıkarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu iddia eden Galileo Avant-garde kategorisinde kendine yer bulabilir. 

Kuramın sosyal medyaya bakış açısına getirilen eleştiri, normalde sesini duyuramayanların sosyal 

medyada bunu yapabildikleri yönündedir. Hachheimer ve Al-Emad  bu konuda Neumann’ın kuramına 

karşıt bir görüş ileri sürerler. Onlara göre sosyal medya çaresizlik anında daha çok insanın düşüncelerini 

ifade etmesine izin verir ve insanlar bu konuda kendilerini daha yetkili hissederler. Araştırmacılar bu 

konuya 2011 yılındaki Arap Baharını örnek gösterir. Buna göre hem Tunus hem de Mısır’da sosyal 

medya üzerinden çoklu konuşmanın yaygınlaşmasıyla insanlar uzakta olup aralarında ortaklık ve 

dayanışma hissettikleri kişilerle bağlantı kurmak için daha isteklidirler. Yani Arap Baharı döneminde 

düşüncelerini ifade etmekten çekinen insanların sosyal medya üzerinden fikirlerini daha rahat ifade 

etmeleri bu eleştiriye somut bir örnektir (Sale, 2015). Neumann düşüncelerimiz üzerinde kamuoyunun 

etkisini savunurken kimi araştırmacılar kamuoyundan ziyade ailemizin, arkadaşlarımızın ve diğer referans 

gruplarının etkisini daha baskın bulmuştur (Griffin, 2008). Kurama getirilen bir başka eleştiri ise bazı 

insanların diğerlerinden daha çok sessiz kalmaya meyilli olabildiğini ancak bu suskunluğun çekingenlik, 

konuya ilgi duymama ya da karşıt görüşteki kişiyi utandırmama sebebiyle olabildiğini öne sürmektedir 

(Griffin, 2008). 

Sonuç olarak, kuramın varsayımlarına göre birey kendi fikirlerinin azınlıkta kaldığını gördüğünde, 

düşüncelerini açıkça ifade etmekten kaçınır ve bunları gizlemeye yönelik bir baskı hisseder (Griffin, 

2008). Bireyin üzerinde baskı oluşturan temel faktörlerden biri dışlanma korkusudur. Bununla birlikte 

azınlıkta kalan fikirleri başkaları tarafından yüksek sesle dile getirilmeye başlanırsa, birey sarmaldan 

kurtulup kendini düşüncelerini ifade etmek bakımından özgür hisseder (Sale, 2015). Elisabeth Noelle 

Neumann'ın Suskunluk Sarmalı Kuramı, uyma, otoriteye itaat, bilişsel çelişki, dışlanma korkusu gibi 

sosyal psikolojinin önemli kavramlarıyla ilişkilendirilebilen, bireyin toplumdaki yaygın görüşü 

değerlendirme ve buna göre kendi fikirlerini düzenleme yönelimine açıklama getiren oldukça önemli bir 

kuramdır. Bununla birlikte kurama getirilen eleştiriler göz ardı edilmemelidir. Bireyin fikirlerini söyleme 

ya da onları gizleme kararını verirken neleri gözden geçirdiğini, durumu nasıl değerlendirdiğini diğer 

kuramlar ile de değerlendirmek elbette ki mümkündür. Toplumu şekillendirmek, toplum içerisindeki 

aksaklıkları tespit edip giderebilmek, yeniliklerin yerleşmesini sağlamak her zaman yaygın görüşe sıkı 

sıkıya bağlı kalmakla gerçekleşmeyebilir. Değişim için birey söyleyemediklerinin karanlık girdabından 

kurtulmalı; dünyaya, söyleyebildiklerinin oluşturduğu yeni ve aydınlık pencerelerden bakmalıdır. 
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Ölüm Kaygısına Karşı Tutumların Ahiret İnancı, Kişilik ve Dini İnanç ile İlişkisi 

1986 yılında Greenberg, Solomon, ve Pyszczynski tarafından ileri sürülen Terör Yönetimi Kuramına 

göre insanlar her ne kadar hayatlarını devam ettirme noktasında istekli olsalar da, ölümlü olduklarının 

bilincindedirler. Bu gerçekliğin bilincinde olma ve yaşama isteği insanların içinde bir çatışmaya, teröre 

sebep olmaktadır. İnsanların içinde oluşan bu terör halinin ölüm kaygısına etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

1997’de Greenberg, Solomon, ve Pyszczynski; insanların, bu derin kaygıyla başa çıkmak için bazı 

kültürel dünya görüşleri yarattığını ileri sürmüşlerdir ve ahiret inancı da bu kültürel dünya görüşlerinden 

biridir.  

Cicirelli (1999) yaşlı insanların ölüm korkusunun; etnik köken, cinsiyet, yaş, sosyal ekonomik durum, 

kişilik, dindarlık, ve sosyal destek gibi faktörlerle nasıl ilişkili olduğunu incelemek amacıyla bir çalışma 

yürütmüştür. Çalışmasında, kişilik faktörünü  kontrol odağı (locus of control) çerçevesinde incelemiştir. 

Çalışmanın kişilik ve ölüm kaygısı bağlamında ki sonuçlarına göre, dışsal kontrol odağının (external 

locus of control) ölüm kaygısına direk etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Ahiret inancının ölüm kaygısı ile arasında bir ilişki olup olmadığı, varsa ilişkinin ne tür bir ilişki 

olduğuna dair literatürde birçok çalışma bulunmaktadır (Aday, 1984; 1985; Alvarado, Templer, Bresler 

ve Thomas-Dobson, 1995; Cohen ve Hall, 2005; Cohen, Pierce, Chambers, Meade, Gorvine ve Koenig, 

2005; Osarchuk ve Tatz, 1973; Richardson, Berman ve Piwowarski, 1983; Swanson ve Byrd, 1998; 

Thorson, 1991; 2000; Thorson ve Powell, 1989, 2000; Morris ve Mcadie, 2009). Yapılan bu çalışmaların 

sonuçları pozitif (Thorson, 1991; Osarchuk ve Tatz, 1973), negatif (Cohen ve Hall, 2009; Cohen ve ark., 

2005; McClain-Jacobson ve ark., 2004; Morris ve Mcadie, 2009) ve sıfır ilişki (Falkenhain ve Handal, 

2003; Rose ve O’Sullivan, 2002; Templer ve Dotson, 1970) olarak farklı farklı sonuçlar ortaya 

koymaktadır. 

Morris ve Mcadie tarafından 2009’da yapılan çalışmanın sonucuna göre; Müslümanlar, Hristiyanlar 

ve inanmayanların ölüm kaygısı düzeyinde önemli derecede farklılık olduğu sonucunda ulaşılmıştır. 

Sonuçlara göre, Hristiyanlar; Müslüman ve inanmayanlara kıyasla en düşük skoru almışlardır. 

Müslümanlar ise, inanmayanlarla kıyaslandığında; ölüm kaygısı skorlarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür.  

Amerika’da yapılan çalışmaların birçoğu Hristiyan örneklem üzerinde yapılmıştır (Falkhein ve 

Handal, 2003, s. 74). Yapılan bu çalışmayla, Türk-Müslüman örneklem de dahil edilerek literatüre daha 

güncel sonuçlarla katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Çalışmanın ana amacı bireylerin ölüm kaygısını 

kişilik özellikleri, dini inanış ve ahiret inancı değişkenlerine göre incelemektir. Çalışmanın üç ana 

hipotezi şunlardır; 1) Ahiret inancı ve ölüm kaygısı arasında anlamlı derecede bir ilişki olması 
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beklenmektedir, 2) Ölüm kaygısının farklı kişilik özellikleriyle anlamlı düzeyde ilişkili olması tahmin 

edilmektedir, 3) Ölüm kaygısının, üç farklı dini inanış kıyaslandığında anlamlı düzeyde farklılık 

göstermesi beklenmektedir.   

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Çevrimiçi anket yardımıyla araştırma modeli oluşturuldu. Müslüman, Hristiyan ve dini inancı 

olmayan bir grup katılımcı bu anketi tamamladı. Bu ankette katılımcıların ahiret inancı, ölüm kaygısı ve 

Beş Büyük kişilik faktörü ölçüldü. 

Örneklem 

Bu çalışmaya, 159’u kadın ve 41 erkek olmak üzere toplamda 200 katılımcı dahil edilmiştir. 

Katılımcıların yaş aralığı 18-38 ve ortalama yaşları 22.28’dir. Katılımcıların %53.5’i Türk, %34’ü 

Polonyalı, %6.5 İspanyol ve %6’sı diğer uluslardandır. Katılımcıların %48.5’i İslam dinine, %32.5’i 

Hristiyanlık’a inanmakta, %16.5’i ise hiçbir dine inanmamaktadır. Katılımcıların %85.5’i üniversite 

öğrencisi, %14.5’i ise üniversite mezunudur. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, ahiret inancı seviyesini ölçmek için Osarchuk ve Tatz’ın (1973) Belief in Afterlife 

Scale envanteri kullanılmıştır. Katılımcıların ölüm kaygı düzeylerini belirlemek için Templer’in (1970) 

Death Anxiety Scale envanterinden yararlanılmıştır. Katılımcıların hangi kişilik özelliklerini taşıdığını 

belirlemek için Goldberg (1993) tarafından oluşturulan Big Five Inventory ölçeği kullanılmıştır (John ve 

Srivista, 1999). Ayrıca, katılımcıların dini inanışlarını öğrenmek amacıyla kişisel bilgi formu 

doldurmaları istenmiştir. 

Ölüm Kaygısı Ölçeği (Death Anxiety Scale). Bu ölçek Templer (1970) tarafından bireylerin ölüme 

karşı tutumlarını, ölüm sonrası ve ölüm eyleminin farklı şekilleriyle ilgili kaygılarını ölçmek amacıyla 

geliştirilmiştir. Ölçekte toplamda 15 madde bulunmaktadır. Katılımcılardan bu maddelere kendilerini 

ifade edecek şekilde “doğru” veya “yanlış” olarak cevap vermeleri istenmiştir. Madde 10, 11, 12, 13, 14 

ve 15 ters olan maddelerdir. Bu ölçekte alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 15’tir. Bu ölçekte 

alınan yüksek puan yüksek ölüm kaygısına işaret etmektedir. Templer (1970) yaptığı geçerlilik 

çalışmasında, geçerlilik katsayısını .74 olarak hesaplamış, yaptığı güvenilirlik çalışmasında ise test-tekrar 

test güvenilirlik katsayısını .83 olarak rapor etmiştir. 
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Ahiret İnancı Ölçeği  (Belief In Afterlife Scale-Form B). Bu ölçek Osarchuk ve Sherman (1973) 

tarafından bireylerin ölümden sonra bir yaşamın varlığına dair olan tutumlarını belirlemek için 

hazırlanmıştır. Ölçekte toplamda 10 madde bulunmaktadır. Katılımcılardan 11 aralıklı Likert tipi skalada 

her madde için tutumlarını değerlendirilmeleri istenmektedir. “0” kesinlikle katılmıyorum, “10” ise 

kesinlikle katılıyorum anlamına gelmektedir. Ölçekteki 1., 3., 5., 6., 9. ve 10. maddeler ters maddelerdir. 

Bu ölçekte alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 100’dür. 

Beş Büyük Kişilik Ölçeği (Big Five Inventory). Bu ölçek Goldberg (1993) tarafından kişiliğin beş 

farklı yönden incelenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ölçekte toplamda 44 madde bulunmaktadır; 

Dışadönüklük ve Sorumluluk faktörleri için 8, Uyumluluk ve Duygusal Denge için 9, Açıklık için 10 

madde vardır. Cevaplar 5’li Likert tipinde değerlendirilmekte olup, “1” kesinlikle katılmıyorum, “5” 

kesinlikle katılıyorum ifadelerini temsil etmektedir. Ölçekte bulunan 2, 6, 8, 9, 12, 18, 21, 23, 24, 27, 31, 

34, 35, 37, 41 ve 43 numaralı maddeler ters kodlanması gereken maddelerdir. John ve Srivasta (1999) 

ölçeğin test-tekrar test güvenilirliğini .80 olarak, geçerliliğini ise Açıklık, Uyumluluk ve Sorumluluk için 

.91; Duygusal Denge içim .88; Açıklık içinse .83 olarak hesaplamışlardır. 

Kişisel Bilgi Formu. Bu form aracılığıyla katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim, uyruk ve dini inanış gibi 

kişisel bilgileri toplanmıştır. 

İşlem 

Anketi oluşturmak için bir online veri toplama aracı olan Qualtrics programından yararlanılmıştır.  

Tüm ölçek ve formlar İngilizce dilinde hazırlanıp sunulmuştur. Araştırmanın veri toplama şekli kolaylıkla 

bulunabilen örnekleme tekniğidir. 

İlk olarak, katılımcılar araştırmanın amacını içeren bir gönüllü katılım formunu okuyarak ankete 

başlamışlardır. Gönüllü katılımlarını onaylayan katılımcılar yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve uyrukları gibi 

demografik bilgilerini doldurmuşlardır. Katılımcılardan kesinlikle kimlik belirleyici olabilecek bir bilgi 

istenmemiştir. 

İkinci olarak, katılımcılara dini inanışları (religious affiliation) sorulmuş, sonrasında katılımcılar 

sırasıyla Ahiret İnancı, Ölüm Kaygısı ve Beş Büyük Kişilik envanterlerini tamamlamaları istenmiştir.  

Son olarak, katılımcılar anketin bitiminde ekranda hangi ölçekleri doldurduklarına dair kısa bir 

bilgilendirme yazısı ve ardından teşekkür notu görmüşlerdir. Katılımcıların eğer soruları varsa iletişime 

geçebilmeleri için araştırmacıların iletişim bilgileri sunulmuştur. Ayrıca, gönüllü katılımlarını istedikleri 

dersten 5 puan karşılığında yapan üniversite öğrencilerinin öğrenci numaraları ve puan alacakları dersin 

kodu, kişisel verilerinden bağımsız olarak anketin sonunda kaydedilmiştir. 
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Bulgular 

Ölüm Kaygısı ve Ahiret İnancı 

Ölüm kaygısı ve ahiret inancı değişkenleri arasında ki ilişkiyi ölçmek için uygulanan Pearson 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre; ahiret inancı ve ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

sonucu elde edilmiştir, r = -.078, p = .273. 

Ölüm Kaygısı ve Kişilik 

Ölüm kaygısı ve Beş Büyük kişilik faktörü arasında ki ilişki bağlamında Pearson Korelasyon analizi 

sonuçlarına bakıldığında, kişilik faktörleri ve ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öte 

yandan, diğer dört kişilik faktörü kontrol altına alınıp, kısmi korelasyon uygulandığında; sadece Duygusal 

Denge kişilik faktörü ve ölüm kaygısı arasında anlamlı derecede pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir, 

fakat korelasyonun şiddeti zayıftır, r(194) = .157,  p < .05. 

Ölüm Kaygısı ve Dini İnanış 

Ölüm kaygısının üç farklı dini inanışa (İslam, Hristiyanlık ve dini inanışı olmayan) göre tek yönlü 

varyans analizine bakıldığında ise anlamlı bir farklılık görülmediği sonucuna ulaşılmıştır, F3,196 = 0.698, p 

= .554.  

Ahiret İnancı ve Dini İnanış 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, ahiret inancının üç farklı dini inanışa göre tek yönlü varyans analizi 

incelendiğinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir, F3,196 = 45.610, p < .001. Tablo 2’de belirtildiği 

gibi, üç farklı dini inanışın ahiret inancı ortalamaları Scheffe post hoc karşılaştırması sonucunda; İslam 

dinine inananlar (Ort. = 71.69, S = 17.11), Hristiyanlarla (Ort. = 55.74, S = 15.89) ve hiçbir dine 

inanmayanlarla (Ort. = 33.03, S = 21.08) kıyaslandığında önemli oranda daha fazla ahiret inancına sahip 

oldukları bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca, Hristiyanların (Ort. = 55.74, S = 15.89) hiçbir dine 

inanmayanlara göre (Ort. = 33.03, S = 21.08) daha fazla ahiret inancına sahip oldukları sonuçları 

gözlemlenmiştir. Analizin grafiği Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Dini İnanışa Göre Ahiret İnancı Puanlarının Karşılaştırılması 

Kaynak sd S MS F p 

Gruplar arası 3 41563.0 13854.3 45.6 .000* 

Grup içi 196 59536.0 303.8   

Toplam 199     
*p < .01  

 

Tablo 2. Dini İnanışa Göre Ahiret İnancı Puanları Ortalaması 

Dini İnanış Ahiret İnancı Puanları 

Müslümanlar 71.68* 

Hristiyanlar 55.74** 

İnanmayanlar 33.03*** 

Toplam 53.48 
*: a, **: b, ***: c (Birbirleriyle aynı simgeyi 
paylaşmayan ortalamalar birbirlerinden anlamlı 
olarak farklıdırlar.) 

 

 

Tablo 1. Çizgi grafik Ahiret İnancı puanlarının dini inanışlara göre karşılaştırılmasını gösteriyor. 
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Tartışma 

Öncelikle bu çalışmanın amacı, ahiret inancı, kişilik özelliklerinin ve dini inanışın ölüm kaygısı ile 

ilişkisi olup olmadığını incelemektir. İlk hipotez olarak sunulan, ahiret inancının ölüm kaygısıyla ilişkili 

olması tahmini incelendiğinde, anlamlı düzeyde bir sonuç bulunamamıştır. Ahiret inancı ve ölüm kaygısı 

arasındaki ilişkiye yönelik bu sonuç, Rose ve O’Sullivan (2002), Falkenhain ve Handal (2003) tarafından 

yapılan çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Fakat ahiret inancının ölüm kaygısına 

herhangi bir etkisi olmadığı sonucu, Cohen ve Hall (2009), Morris ve Mcadie (2009) tarafından yapılan 

çalışmalarla tutarlı değildir. Bu çalışmalar sonucu, ahiret inancı ve ölüm kaygısı arasında negatif bir ilişki 

olduğu sonucu ortaya koyulmuştur. 

İkinci hipotez olarak sunulan, kişilik faktörünün ölüm kaygısıyla olan ilişkisi incelendiğinde, sadece 

Duygusal Uyumluluk kişilik özelliğinin ölüm kaygısıyla, pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal Uyumluluk kişilik özelliğinin karakteristikleri; kaygılı olma, depresif 

duygu durumu, savunmasızlık hissi ve öfkeli olma eğilimi gibi negatif duygu durumlarıdır (Vollrath, 

2001). Literatürde kişilik özelliklerinin ölüm kaygısına olan etkisine yönelik araştırmalarda Beş Büyük 

(Big Five) kişilik özelliğinin, bağımsız değişken olarak kullanıldığı herhangi bir çalışma bulunamamıştır. 

Üçüncü hipotez olarak ölüm kaygısının farklı dini inanışlara göre farklılık göstereceği tahmin 

edilmişti. Fakat elde edilen bulgulara göre Hristiyan, Müslüman ve inanmayan gruplar 

karşılaştırıldığında, ölüm kaygısı skorları arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunmamıştır. Morris ve 

Mcadie (2009) tarafından yapılan çalışma da, ölüm kaygısı üç farklı dini inanışa göre kıyaslandığında, en 

düşük skoru Hristiyanlar, sonra inanmayanlar ve en yüksek skoru Müslümanların aldığı sonucuna 

varılmıştır. 

Öte yandan, üç farklı dini inanışın ahiret inancı bağlamında kıyaslaması yapıldığında; Müslümanların, 

Hristiyanlara ve inanmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek skor aldığı; Hristiyanların ise 

inanmayanlara kıyasla ahiret inancı bağlamında önemli derecede yüksek skor aldığı sonuçları elde 

edilmiştir.  

Ahiret inancı ve ölüm kaygısı arasında daha önce yapılan ve pozitif ve ya negatif ilişkiye ulaşılan 

çalışmalarla kıyaslandığında, çalışmamızda dindarlık (religiosity) faktörünün etkisinin incelenmemiş 

olması kısıtlama niteliğindedir ve ileri ki çalışmalarda dindarlık faktörünün de ölüm kaygısı bağlamında, 

ahiret inancından bağımsız olarak incelenmesi tavsiye edilmektedir. Geçmiş çalışmalar incelendiğinde, 

ölüm kaygısı ve din arasında ki ilişki incelenirken; dinin operasyonel tanımlaması ahiret inancı olarak ele 

alınmıştır (Falkenhain ve Handal, 2003, s. 68).  
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Bir diğer yandan yine geçmişte yapılan çalışmaların birçoğu insanların dindarlık yönelimini iki alt 

başlıkta tanımlamışlardır; iç güdümlü dindarlık (intrinsic religiosity) ve dış güdümlü(extrinsic religiosity) 

(Cohen ve ark., 2005; Thorson ve Powell, 1989). Allport ve Ross tarafından 1967’de sunulan bu dindarlık 

yönelimlerinden iç güdümlü dindarlık, insanların içtenlikle ve samimiyet içerisinde başka bir amaç 

gütmeden dinlerine inanmaları ve dinlerini dünyevi ihtiyaç ve beklentilerden uzak tecrübe etmeleri 

anlamına gelir. Diğer yandan dış güdümlü dindarlık yöneliminde; insanlar dini, sosyal ve bireysel olarak 

kazanç elde etme noktasında bir enstrüman olarak görürler (Cohen ve ark., 2005, s. 310). Bu bağlamda 

çalışmamızı ele alacak olursak, anket boyunca katılımcılara dindarlık seviyelerini ölçecek bir soru 

sorulmadı. Bu noktada, gelecek çalışmalar için insanların dindarlık seviyesinin de iç güdümlü ve dış 

güdümlü dindarlık kavramları çerçevesinde ele alınarak, ölüm kaygısına etkisi olup olmadığı ileriki 

araştırmalarda incelenmelidir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları ve Öneriler 

Her ne kadar ölüm kaygısını cinsiyet yönünden inceleme amacımız olmasa da, cinsiyet dağılımı 

olarak (159 erkek, 41 kadın) olması sonuçların cinsiyet faktörüne bağlı olarak etkilenebileceği sorusunu 

akla getirmektedir. İleri ki çalışmalar için örneklemin cinsiyet dağılımı yönünden birbirine daha yakın 

olması tavsiye edilmektedir. Ayrıca örneklemin yaş ortalamasına bakıldığında (Ort. = 22.28, S = 3.37) 

büyük çoğunluğunun üniversite öğrencileri olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, daha geniş yaş aralığının 

incelenmesi insanların ahiret inancı ve ölüm kaygısına olan tutumlarını incelemede daha yararlı olacaktır. 

Öte yandan, bu araştırmanın sonuçlarını farklı uluslara ve yaş gruplarına genellemek mümkün 

değildir, çünkü sadece birkaç ülkeden, belirli yaşlarda katılımcılar bulunmaktadır. Örneğin, Müslüman 

örneklemden toplanan veriler sadece Türkiye’den sağlanmıştır. İleride yapılacak çalışmalar için farklı 

kültürden ve ulustan fakat aynı dine mensup insanların katılımının sağlanması tavsiye edilmektedir. 

Son olarak, ahiret inancını ve ölüm kaygısını değerlendirmek için kullanılan ölçeklerin dilinin, 

katılımcıların kendi ana dillerinde olması daha tutarlı sonuçlar doğuracaktır. Çalışmaya başlamadan önce 

katılımcıların İngilizce seviyeleri hakkında herhangi bir değerlendirme yapabileceğimiz bir test 

eklenmemiştir. Bu bağlamda, ileride yapılacak olan çalışmalar için katılımcıların ana dillerine adapte 

edilmiş ölçekler kullanılması, eğer farklı dilde uygulanacaksa katılımcıların çalışma diline olan bilgisi 

daha tutarlı veriler elde edebilmek için ayrıca ölçülmelidir. 

Yazar Notu 

Çalışmamızın farklı aşamalarında bizlere danışmanlık yapan Yrd. Doç. Dr. Sarah Demmrich ve Barış 

Özgen Şensoy’a teşekkürlerimzi sunuyoruz. 
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Öz 

Göçmen ve mülteci iki kavram farklı ifadeler olsalar da alanyazına bakıldığında benzer kavramlar olarak çalışıldıkları 
görülmüştür (O’Brien ve ark., 2006). Murray ve Marx (2013) ise aslında insanların bu iki gruba karşı farklı tutumlar 
beslediği ve farklı iki kavram olarak çalışılması gerektiğini göstermiştir. Gruplar arası kaygı ve iğrenme duygularının 
farklı gruplara karşı olan tutumları etkilediği görülmüştür (Stephan ve Stephan 1985; Inbar ve ark., 2009). Bu 
araştırmada gruplar arası kaygı ve iğrenme duygularının mülteci ve göçmenlere olan tutumlar üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi %69,8’i kadın yaş ortalaması 26,25 olan 169 kişiden oluşmuştur. 
Katılımcılara internet üzerinden anket dağıtılmış ve rastgele bir şekilde göçmen veya mülteciler hakkında tutum 
soruları yanıtlayacakları iki ayrı gruba ayrılmıştır. Katılımcılara tutumlarına dair sorular sorulduktan sonra Gruplar 
Arası Kaygı Ölçeği (Stephan ve Stephan, 1985) ve Üç Alanlı İğrenme Ölçeğini (Tybur ve ark., 2009) 
doldurmuşlardır. Gruplar arası kaygı ve patojen bazlı iğrenmenin mültecilere karşı olan tutumlarını test etmek için 
yapılan çoklu regresyon analizi sonrası bu iki değişkenin varyansın %49’unu açıkladığı görülmüştür. Gruplar arası 
kaygı ve patojen bazlı iğrenmenin mülteciler hakkındaki tutumları yordadığı bulunmuştur. Aynı iki değişkenin 
göçmenlere karşı olan tutumlarını test etmek için yapılan çoklu regresyon analizi sonrası bu iki değişkenin varyansın 
%39’unu açıkladığı görülmüştür. Gruplar arası kaygının göçmenler hakkındaki tutumları yordadığı görülürken 
patojen bazlı iğrenmenin göçmenler hakkındaki tutumları yordamadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular gruplar 
arası kaygı duygusunun mülteci ve göçmenlere olan tutumların ikisi içinde etkili olduğunu gösterirken iğrenme 
duygusunun sadece mültecilere karşı olan tutumlarla ilişkili olduğunu göstermiştir. İğrenme konusundaki farklılığın 
nedeni mültecilerin savaş, hastalık gibi nedenlerle ülkeye sığınmasıyken, göçmenlerin belirli yönetmelikler sonrası bu 
statüye ulaşmaları ve sağlık nedenli problem yaratma risklerinin düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Gelecek 
çalışmaların iğrenme duygusu ve mültecilere karşı tutumlar arasında var olduğu görülen bu ilişkinin nedenselliğini 
araştırması, bu konunun anlaşılmasına daha çok yardımcı olacaktır. 
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İğrenme Hassasiyeti: Mültecilere Karşı Tutumları Yordayıcı Bir Faktör 

Göçmen ve mülteci iki farklı kavram olsa da alanyazına bakıldığında, araştırmalarda çoğunlukla 

benzer kavramlar olarak çalışıldıkları görülmüştür (O’Brien ve ark., 2006). Murray ve Marx (2013) ise 

aslında insanların legal, illegal göçmenler ve mültecilere tutumlarında değişiklikler olduğunu 

göstermiştir. Mülteci, ülke dışından zorunlu sebeplerden dolayı gelmiş ve sığınma hakkı almaya çalışan 

kişilere denirken, göçmenler genellikle çalışma, okuma ve yaşama amacı ile yaşamsal tehlike içermeyen 

sebeplerden dolayı ülke dışından gelen kişiler olarak tanımlanırlar. Mülteciler ve göçmenler dünyanın 

birçok yerinde çeşitli sebeplerden dolayı olumsuz tutumlara maruz kalmaktadır ve bu olumsuz tutumların 

oluşmasının farklı nedenleri olabilir. Bu tutumların oluşmasında bazı nedenler ortak iken, bazı nedenler 

sadece bir gruba özgü olabilir. Önceki çalışmalar gruplar arası kaygının ve bireylerin iğrenme 

hassasiyetinin dış gruplara karşı önyargıya sebep olduğunu göstermiştir (Islam ve Hewstone, 1993; Inbar, 

Pizarro, ve Bloom, 2011). Bu çalışmanın amacı bireylerin gruplar arası kaygı düzeyi ve iğrenme 

seviyesinin mülteciler ve göçmenlere karşı olan tutumlarda bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. 

Stephan ve Stephan (1985), gruplar arası kaygıyı temel olarak dış grupla olan etkileşim sırasında 

negatif sonuçlar beklemekten ortaya çıktığını savunur. Bu durumun oluşma sebebini önceden etkileşimde 

olmama durumuna (Islam ve Hewstone, 1993) veya farklılıklara bağlı olarak açıklamıştır (Stephan ve 

Stephan, 1992). Teori, önyargısı yüksek olan insanların ve gruplar arası etkileşimi az olan insanların, 

gruplar arası kaygıyı deneyimlemeleri ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemektedir (Stephan ve 

Stephan, 1985; Dijker, 1987). Gruplar arası kaygı ve ön yargı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok 

araştırma yapılmıştır (Barlow, Louis ve Terry, 2010, Voci ve Hewston, 2003,Turner, Hewston ve Voci, 

2007). Gruplar arası kaygının sonucunda dış gruplara karşı oluşan olumsuz tutumlar da yapılan birçok 

araştırma ile ortaya konulmuştur (ör. Paolini ve ark., 2006, Britt ve ark., 1996). Gruplar arası kaygının dış 

gruplara karşı tutumlarla ilişkisini ortaya koyan birçok çalışma yapılmıştır. Amerika’daki Meksikalı 

göçmenlere olan tutumlar (Stephan, Diaz Loving, ve Duran, 2000), İsrail’deki Rus göçmenler olan 

tutumlar (Bizman ve Yinon, 2001), kanserli ve AIDS’li insanlara olan tutumlar (Berrenberg, Finlay, 

Stephan ve Stephan, 2002), ve kadınlar tarafından erkeklere karşı olan değerlendirmeler (Stephan, 

Stephan, Demitrakis, Yamada ve Clason, 2000) birkaç destekleyici kanıt olarak gösterilebilir.  

İnsanların bireysel farklılıkları, hissettikleri kaygının derecesi üzerinde etkilidir. Grupların cinsel 

yönelimi açısından farklılıkları ile tanımlandıkları bir çalışmada, heteroseksüel katılımcılar, homoseksüel 

katılımcılarla etkileşimlerinde daha çok kaygı duymuşlardır. Bu kaygı önceden önyargısı ve sağ kanat 

otoriteryanizmi yüksek olan insanlarda özellikle kuvveti olduğu gözlenmiştir (Blair, Park ve Bachelor, 

2003). Avusturalya’da yapılan bir araştırmada yerli Avusturalyalılar ile kurulan arkadaşlıklar ve bu gruba 

karşı olan ırkçılık, kaçınma arasındaki ilişki tamamen gruplar arası kaygı ile aracılandırılmıştır (Barlow, 
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Louis ve Hewstone, 2009). Olumlu gruplar arası etkileşimin gruplar arası kaygıyı düşürdüğü görülmüştür. 

Başka bir çalışmada, İtalyan öğrencilerin Afrikalı göçmenler ile etkileşimin niceliği ve niteliğinin, 

azaltılmış gruplar arası kaygı aracılığıyla dış gruba karşı olan positif tutumlarla, daha az örtük önyargı ile 

ilişkili olduğu bulunmuştur (Voci ve Hewstone, 2003).Yerli Avusturalyalılara ve mültecilere karşı 

önyargılar araştırıldığında; etkileşimde artan niteliğin doğrudan ve dolaylı şekilde gruplar arası kaygı 

tarafından ön yargıyı azalttığı görülürken, nicelikte artan etkileşimin ise ön yargıyı doğrudan azalttığı 

bulunmuştur (Turoy-Smith ve ark., 2013). Yapılan meta analizine göre gruplar arası etkileşimi azaltan 

önyargının etkisinin yaklaşık %29’unun etkileşimin aracılığıyla kaygı azaltıcı olduğu görülmüştür 

(Petigrew ve Tropp, 2000). Bu kaygının herhangi bir dış grupla ilişki esnasında yaşanması, bu durumun 

hem mülteci hem de göçmen koşullarında bir fark yaratmayacağı ön görülmüştür. Önceki araştırmalara 

dayanarak, bu araştırmada gruplara arası kaygısı yüksek olan kişilerin hem mültecilere hem de 

göçmenlere karşı daha negatif tutumlar sergilemesi beklenmektedir.  

Mülteciler ve göçmenler ikisi de farklı bölgelerden yeni bir yere taşınıyor olsa da, geliş nedenleri 

arasında farklılıklar bulunmaktadır. Mülteciler hastalık, savaş gibi zorunlu nedenlerle başka bir ülkeye 

gitmektedirler. Göçmenler ise ekonomik veya sosyal farklı nedenlerle başka ülkelere istekli olarak 

gitmektedirler. Bu iki grubun taşınma nedenlerindeki farklılık bu gruplara karşı oluşan tutumların 

nedenlerinde de farklılık oluşmasına neden olabilir. 

İnsanların önyargılarının olası patojen taşıyıcılarına karşı savunma sağladığı için adaptif olarak 

evrimleştiği teorisi savunulmaktadır (Kurzban ve Leary, 2001; Park, Faulkner ve Schaller, 2003). Yapılan 

çalışmalar kişilerin davranışsal bağışıklık sistemindeki bireysel farklılıklar farklı gruplara olan bakış 

açısını etkileyebilmektedir (Faulkner, Schaller ve Park, 2004). İnsanlar zaman içeresinde kendilerini hasta 

edebilecek tehditlere karşı adaptif güçlülüğü arttırmak için bazı mekanizmalar geliştirmiştir. Fiziksel ve 

davranışsal bağışıklık sistemleri bunlardan ikisidir. Fiziksel bağışıklık sistemi hastalıklara karşı etkili bir 

mekanizma olsa da her zaman çalışması metabolik açıdan çok maliyetlidir. Bu maliyetli çalışmayı 

azaltmak için davranışsal bağışıklık sistemi de evrimleşmiştir. Davranışsal bağışıklık sistemi bulaşıcı 

hastalık ve patojenlerle etkileşimi engellemek için davranışsal tepkiler vermeyi sağlamaktadır (Schaller 

ve Park, 2011). Davranışsal bağışıklık sistemi araştırmalarında uygulanmak üzere birden çok yöntem 

geliştirilmiştir (Tybur, Frankenhuis ve Pollet, 2014). Bunlardan bir tanesi de kişilerin en basit 

duygularından biri olan iğrenme ile ilişkilidir. İğrenme kişilerin kendilerine zarar verecek toksik veya 

hastalıklı şeylerden uzak tutmasını sağlamak için evrimleşmiş bir duygudur (Terizzi, Shook ve Ventis, 

2010). İnsanların iğrenme hassasiyeti seviyesi ile kişilerin davranışsal bağışıklık sistemine yönelik 

hipotezleri ölçümlemek için kullanılabilir. 
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İnsanların iğrenme seviyesindeki hassasiyet farklılıkların farklı gruplara karşı tutumları etkilediği 

birçok çalışmada gösterilmiştir. Yapılan korelasyonel bir çalışma kişilerin iğrenme hassasiyeti arttıkça, 

homoseksüel erkeklere karşı negatif tutumların arttığını göstermiştir (Inbar, Pizarro, Knobe ve Bloom, 

2009). Sonrasında yapılan bir deneysel çalışmada da aynı etki deneysel olarak test edilmiştir. Araştırmada 

bir gruba kötü koku verilmiş ve homoseksüel erkeklere karşı tutumları sorulmuştur. Sonuçlar kötü koku 

verilen gruptaki kişilerin homoseksüel erkeklere karşı daha az olumlu tutuma sahip olduğunu göstermiştir 

(Inbar, Pizarro, ve Bloom, 2011). İğrenme ve gruplara karşı bakış açılarının yanında iğrenme ve 

muhafazakârlık ve genel politik görüşler arasındaki bağlantılar da araştırılmıştır. 

Kişilerin bireysel hassasiyet değerleri ölçüldüğünde de, deneysel olarak manipüle edildiklerinde de iç 

gruba karşı pozitif tavırların arttığı görülmüştür (Navarette ve Fessler, 2006). Başka bir araştırma da 

iğrenme hassasiyeti ve farklı gruplara bakış açısında muhafazakârlığı aracı olarak modellemiştir (Terizzi, 

Shook ve Ventis, 2012). Bütün bu bahsedilen çalışmaların üzerine yapılan uluslararası bir çalışma 30 

ülkede iğrenme ve muhafazakârlık ilişkisini ortaya koymuştur. Yapılan çalışmanın sonuçları kişilerin 

iğrenme hassasiyetleri ile muhafazakarlık arasında bağlantı göstermiştir (Tybur, ve ark. 2016). 

Bahsedilen bütün bu çalışmalar insanların iğrenme duygusunun davranışsal bağışıklık sistemine bağlı 

olarak muhafazakârlık ile ilişkisini ve farklı gruplara bakış açısına olan etkisini göstermektedir. 

Mülteciler göçmenlere göre daha çok hastalık riski olan ortamlardan gelmektedir. Ayrıca göçmenler 

ülkelere alım süreçlerinde ülkelerin belirli politika ve kurallarına uygun olarak kabul edilmektedir. 

Mülteciler ve göçmenler arasındaki bu sağlıkla da alakalı olan farklılıklar nedeni ile kişilerin iğrenme 

hassasiyetindeki farklılıklar, bu iki gruba karşı tutum oluşumunda fark gösterebilir. Bu araştırmada 

beklentimiz, gruplar arası kaygısı yüksek olan kişilerin her iki gruba da negatif tutumlar sergilemesi iken,  

iğrenme hassasiyeti yüksek kişilerin mültecilere karşı daha negatif tutumlar sergilemesi ve aynı etkinin 

göçmenlere karşı görülmemesidir.    

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmanın örneklemi 169 katılımcı (118 kadın, 48 erkek, 3 kişi cinsiyetini belirtmeyen) 

oluşmuştur.  Katılımcıların yaş aralığı 17-61 yaş olmuştur (Ort. = 26.25, S = 8.55). Ayrıca  katılımcıların 

eğitim düzeylerine göre dağılımı ise şöyle olmuştur:  Lise % 5,3; üniversite % 65,1; lisansüstü %23,7 ve 

doktora % 4,1. 
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Veri Toplama Araçları 

Katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeylerini belirlemede kullanılan bilgi toplama formuna ek 

olarak, katılımcılar rastgele bir şekilde göçmen veya mülteciler hakkında tutum soruları yanıtlayacakları 

iki ayrı gruba ayrılmıştır. Katılımcılara tutumlarına dair sorular sorulduktan sonra Gruplar Arası Kaygı 

Ölçeği (Stephan ve Stephan, 1985) ve Üç Alanlı İğrenme Ölçeğini (Tybur ve ark., 2009) doldurmuşlardır. 

Mültecilere Ait Tutum Ölçeği. Bu çalışma için Türkiye’deki Suriyeli mültecilere karşı tutumları 

ölçmek için geliştirilen ölçek kullanılmıştır (Keleş, Aral, Yildirim, Kurtoğlu ve Sunata, 2016). Bu 

ölçekteki maddeler sadece mülteci olarak kullanılmıştır. Ölçek bir anlamlı faktörden oluşmaktadır ve 

güvenilirdir (α =.88). 20 maddeden oluşan ölçek ‘Mültecilerin Türk kültürüne uyum sağlaması gerektiğini 

düşüyorum’ ve ‘Mültecilerle komşu olmaktan rahatsızlık duymam.’ gibi maddeleri içermektedir. 

Maddeler 5’li Likert ölçeği üzerinden cevaplandırılmıştır (1 = kesinlikle katılmıyorum, 5 = kesinlikle 

katılıyorum). 

Göçmenlere Ait Tutum Ölçeği. Bu çalışma için Türkiye’deki Suriyeli mültecilere karşı tutumları 

ölçmek için geliştirilen ölçeğin göçmenle adapte edilmesi ile kullanılmıştır (Keleş ve ark., 2016). Ölçek 

bir anlamlı faktörden oluşmaktadır ve güvenilirdir (α = .83). 20 maddeden oluşan ölçek ‘Göçmenlerin 

Türk kültürüne uyum sağlaması gerektiğini düşüyorum’ ve ‘Göçmenlerle komşu olmaktan rahatsızlık 

duymam.’ gibi maddeleri içermektedir. Maddeler 5’li Likert ölçeği üzerinden cevaplandırılmıştır (1 = 

kesinlikle katılmıyorum, 5 = kesinlikle katılıyorum). 

Üç Alanlı İğrenme Ölçeği. Tybur, Lieberman ve Griskevicius  (2009) tarafından geliştirilen ölçeğin 

orjinali “Three Domain Disgust Scale ” şeklindedir. Ölçek ahlak, patojen ve cinsel olarak üç alandan 

oluşmaktadır. Ölçek geri çeviri yöntemi ile Türkçeye çevrilmiştir. Ölçek bir kişi tarafından İngilizce 

orjinalinden Türkçeye çevrilmiş, sonrasın başka bir kişi tarafından Türkçeden İngilizceye çevrilmiş ve 

çevirinin doğruluğu incelenmiştir. Araştırmada ahlak ve patojen alanlarının soruları kullanılmıştır ve 

ölçek mülteciler grubu için (α = .77) ve göçmen grubu için (α = .74)  güvenilirdir. Ölçek 14 sorudan 

oluşmuştur ve ‘Kötü kokan birinin yanına oturmak’, ‘Bir iş anlaşmasında bilerek yalan söylemek’ gibi 

maddelerden oluşmuştur. Her soru, “(0) Hiç iğrendirici değil” ile “(6) Aşırı derecede iğrendirici” uçlarına 

sahip, yedi birimli Likert tipi derecelendirme ölçeği üzerinden yanıtlanmıştır. 

Gruplar Arası Kaygı Ölçeği. Stephan ve Stephan (1985) tarafından geliştirilen ölçeğin orjinali 

“Intergroup Anxiety Scale ” şeklindedir. Bu ölçek de önceki ölçek gibi geri çeviri yöntemi ile Türkçeye 

çevrilmiştir. ‘Göçmenlerle /Mültecilerle, tek başınızayken ilişkiniz / irtibatınız / iletişiminiz olsaydı  (ör. 

sohbet etmek, herhangi bir projede beraber çalışmak), böyle bir durumda kendi grubunuzdan insanlar ile 

gireceğiniz irtibattan farklı olarak nasıl hissederdiniz? ’diye sorulmuştur. Ölçek için verilecek cevaplar 10 
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maddeden oluşmuş, 2 madde sonradan Türkçe’de oluşturdukları benzer anlamlardan dolayı çıkarılmıştır. 

Ölçek katılımcıların ayrıldıkları gruba uyarlanarak sorulmuştur ve mülteci grubu için güvenilirliği α = .65 

ve göçmen grubu için güvenilirliği α = .54’tür. Her madde, “(0) Hiç ” ile “(6) Çok fazla” uçlarına sahip, 

yedi birimli Likert tipi derecelendirme ölçeği üzerinden yanıtlanmıştır. 

İşlem 

Katılımcılara sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılmıştır ve gönüllü olarak internet üzerinden 

yapılacak anketi tamamlamaları istenmiştir. Katılımcılara internet üzerindeki yapmayı kabul ettikten 

sonra rastgele iki gruba ayrılmıştır. Gruplarına göre kendilerine mülteci ve göçmenlere karşı tutum 

soruları sorulmuştur. Bunun için Suriyeli mültecilere karşı geliştirilen tutum ölçeği kullanılmıştır (Keleş 

ve ark., 2016).İki gruba da aynı sorular sadece mülteci/göçmen kelimeleri değiştirilerek sorulmuştur. 

Katılımcılara tutumlarına dair sorular sorulduktan sonra katılımcılardan Gruplar Arası Kaygı Ölçeği 

(Stephan ve Stephan, 1985) ve Üç Alanlı İğrenme Ölçeğini (Tybur ve ark., 2009) doldurmaları 

istenmiştir. 

Bulgular 

Korelasyon analizleri mültecilere karşı tutumlar ile gruplar arası kaygı (r = -.67) ve patojen bazlı 

iğrenme (r = -.39) arasında anlamlı ilişkiler olduğunu (p < .05) ortaya koyarken; göçmenlere karşı 

tutumlar ile gruplar arası kaygı (r = -.62) arasında anlamlı ilişki olduğu (p < .05) görülmüştür ama bu 

ilişki patojen bazlı iğrenme için anlamlı değildir. 

Korelasyon analizlerinden sonraki aşamasında, gruplar arası kaygı ve patojen bazlı iğrenmenin 

mültecilere karşı olan tutumlarını test etmek için yapılan çoklu regresyon analizi sonrası bu iki değişkenin 

vary ansın %49’unu açıkladığı görülmüştür. (R2 =.49, F2,90 = 42.101, p < .01). Gruplar arası kaygı (β = 

-.61, p < .01) ve patojen bazlı iğrenmenin (β = -.19, p < .05) mülteciler hakkındaki tutumları yordadığı 

bulunmuştur. Aynı iki değişkenin göçmenlere karşı olan tutumlarını test etmek için yapılan çoklu 

regresyon analizi sonrası bu iki değişkenin varyansın %39’unu açıkladığı görülmüştür. Gruplar arası 

kaygının (β = -.62, p < .01) göçmenler hakkındaki tutumları yordadığı görülürken patojen bazlı 

iğrenmenin (β = -.02, p < .05) göçmenler hakkındaki tutumları yordamadığı bulunmuştur. 

Tartışma 

Yapılan yeni çalışma sayesinde iki önemli sonuca ulaşılmıştır. İlk olarak çalışma mültecilere ve 

göçmenlere karşı oluşan olumsuz tutumların bir yordayıcısının gruplar arası kaygı olduğu bilgisini teyit 

eder. Bu bulgu da hem teori ile hem de yapılan benzer çalışmalar ile tutarlılık göstermiştir. Daha sonra bu 

çalışma farklı olarak mülteci ve göçmenlere karşı oluşan tutumların farklılıklarının iğrenme duygusu ile 
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açıklanabileceğini göstermiştir. İğrenme duygusu mültecilere olan olumsuz tutumları açıklayıcı bir etken 

olarak bulunmuş ama bu göçmenlere karşı olumsuz tutumları açıklarken geçerli olmamıştır. Bu sonuç  

içinde önemli ve yeni iki anlam barındırıyor. İlk olarak, ileriki çalışmaların yapılmasında dikkat edilmesi 

gereken noktaları belirliyor. Önceden yapılan çalışmalarda mülteci ve göçmenlerin psikolojik 

çalışmalarda kapsayıcı bir şekilde çalışılması yerine, tanımlarının  net yapılıp, ayrı ayrı  çalışması 

gerektiğini çıkarabiliyoruz. İkinci olarak, mülteciler göçmenlere göre daha çok hastalık riski olan 

süreçlerden geçiyor olmaları olabilir. Ayrıca göçmenlerin ülkelere alım süreçlerinde ülkelerin belirli 

kurallarına uygun olarak kabul edilmeleri, insanların bu endişelerini ketliyor olabilir. Bu şekilde,  

mülteciler ve göçmenler arasındaki kişilerin iğrenme hassasiyetindeki farklılıklar, bu iki gruba karşı 

tutum oluşumunda fark göstermiştir. 

Bu çalışma Türkiye’de yapılmıştır ve çoğunlukla katılımcılardan oluşmuştur. Yanı sıra, çalışmaya 

katılanların yaş ortalaması büyük olmadığı için bu çalışmanın evrensel geçerliliğini sarsmaktadır. Güncel 

değişiklikler Türkiye’deki mültecilere bakış açısını ve mülteci kavramının sadece Suriyeli mülteci olarak 

algılanmasına neden olmuş olabilir. Gelecek çalışmalar mültecilere karşı olan tutumları farklı kültür ve 

bölgelerde yapılarak karşılaştırılma fırsatı elde edildiğinde daha güvenilir olabilir. İğrenme hassasiyetinin 

evrensel olması bu sonuçların yapılan diğer ülkelerde de benzer sonuçlara varabileceğini söyleyebiliriz.  

Anket katılımcılara internet üzerinden ulaştırılmıştır. Bu yöntem daha fazla katılımcıya ulaşmada 

kolaylık sağlamış olsa da bu şekilde sadece internete erişimi olan ve araştırmacıların çevresinde olan 

katılımcılar ile kısıtlı kalınmıştır. Ayrıca, açık tutum ölçeklerin bir yetersizliği de,  insanların kendi 

davranışları monitör ederek politik doğruluklarını koruma amacıyla gerçek düşüncelerini saklama 

isteklerini olmasıdır (Fazio ve Olson, 2003). 
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Öz 

Çokkültürlülük farklı etnik gruplar arası çatışmaları çözmede, ve çözüm odaklı politikaları desteklemede yararlı 
olmuştur (Correll, Park & Smith, 2008). Son yıllarda özellikle göçmen akışı, ulaşım imkanları ve iletişim ağlarının 
geliştirilmesi ve beyin göçüyle ön plana çıkan globalleşme ile farklı kültürel gruplardan insanlar iletişim kurmaktadır 
(Yogeeswaran & Dasgupta, 2014). Türkiye’de de uzun yıllardır var olan ve giderek artan kültürel çeşitlilik ve gruplar 
arasındaki çatışmalar, bu konuda birtakım girişimlere ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir. Ancak bu alanda yapılan 
çalışmalarda kullanılan ölçekler bilişsel alt boyuta çok fazla odaklandığı (örn., Berry ve Kalin, 1995), bulundurduğu 
popülasyonun özellikleriyle Türkiye örneklemine uyarlanamayacak maddeler içerdiği (Breugelmans ve Van de 
Vijver, 2004) veya eğitim ya da politik bilim alanlarına eğildiği (örn., Akıncı ve Kule, 2013; Ozkan, 2007) için, bu 
çalışmada Türkiye örneklemi için bir çokkültürlülüğe karşı tutum ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çevrimiçi anket 
sistemiyle 189 katılımcı anketi tamamlamış, cinsiyet belirten 134 katılımcıdan 98’i kadın, 39’u erkek olup yaşları 18 
ile 57 arasındadır. Katılımcılar, Çokkültürlülüğe Karşı Tutum Ölçeği’ni (ÇKTÖ) ve geçerlik araştırması için de Sağ-
Kanat Yetkeciliği Ölçeği’ni doldurmuşlardır. Ölçek maddeleri, ilgili alanyazın taraması, bilirkişilerle iletişim 
kurulması sonucunda Sosyal Psikoloji yüksek lisans öğrencileri ile birlikte hazırlanmış ve 46 madde elde edilmiştir. 
Faktörleşebilirlik analizleri sonucunda 31 maddeye düşen ölçek maddelerinin yanıt dağılımları uygun bulunmuş, 
Kaiser-Meyer-Olkin Ölçeği örneklem uygunluğu (KMO) ve Bartlett’s test analizleri sonuçları ölçeğin faktör 
analizine uygun olduğunu göstermiştir. Faktör analizi sonucunda özdeğer dağılımının özdeğeri, varyansın %45’ini 
açıklayan 1 faktör çıkarmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı yüksektir. Yakınsama geçerliği için yapılan analize göre 
ÇKTÖ ve SKYÖ arasındaki korelasyon beklenildiği gibi negatif ve orta düzeydedir. Özetle, ÇKTÖ uygun 
psikometrik özellikleriyle Türkiye’de gruplar arası çatışmaları çözmeye, etnik ve kültürel çeşitliliği desteklemeye 
yönelik araştırma ve yapılacak bir takım destekleyici girişimlere temel olacak araştırmaların önünü açan bir ölçek 
niteliği taşımaktadır. 
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Çokkültürlülüğe Karşı Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması 

Çokkültürlülük ideolojik ve demografik olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır (Schalk-Soekar, 

Breugelmans ve Van De Vijve, 2008). Demografik anlamıyla kültürel olarak heterojen bir nüfusu ifade 

ederken, ideolojik anlamıyla kültürel farklılıkların toplum içindeki tüm gruplarca kabul edilmesi ve bu 

farklılıklara değer vermesi şeklinde ele alınır. Sosyal psikoloji alanyazınında çokkültürlülük çalışmaları 

ideolojik anlama odaklanmıştır (örn., Berry ve Kalin, 1995). Hatta, Arends-Toth ve Van de Vijver (2003) 

çokkültürlü ideolojiyi göçmenlere ve kültürel çeşitliliğe karşı olan tutumların olumluluk düzeyine işaret 

eden bir başat grup değerlendirmesi olarak tanımlamıştır. Benzer şekilde, Moghaddam (2008) 

çokkültürlülüğün farklı kimliklerin tanınıp kutlanması olduğunu söylemiştir. 

Son yıllarda, Suriyeli göçmenler, ulaşımın ve iletişimin teknolojik gelişmeler sayesinde kolaylaşması, 

ve beyin göçüyle dünya çapında artış gösteren globalleşme; farklı kültürlerin Türkiye'yi de içine alan 

farklı farklı ülkelere yayılmasına sebep olmuştur. Türkiye'de farklı etnik kökenden ve farklı kültürel 

yaşayışlara sahip gruplar (örn., Ermeniler, Kürtler) yüzyıllarca beraber yaşamış olmalarına rağmen, hala 

etnik/kültürel farklılıklara dayanan gruplararası çatışmalar çözüme kavuşmamıştır. Örneğin, Kürtler 25 

yıldır çokkültürlülük bağlamında tanınmak için savaş vermektedir (Akıncı ve Kule, 2014). Ayrıca 

2011'den bu yana yerlerinden edilip Türkiye sınırlarını aşan Suriyeli sayısı giderek artmaktadır. Ülkemize 

gelip yerleşen bu insanlar Türkiye'deki kültürel çeşitliliği arttırmakta, artan çeşitlilikle Suriyeli insanlarla 

yerleşik halde bulunan insanlar giderek daha sık iletişim kurmak durumundadır. Artan göçmen sayısı ve 

var olan Kürt nüfusu, farklı grupların kültürel kimliklerinin tanınması, anadillerinin eğitimde ve 

öğretimde kullanılması, ve kendilerine özgü radyo ve TV programları oluşturma hakları gibi konularla, 

Türkiye'de çokkültürlülüğü Türkiye politikası açısından önemli bir konuma getirmiştir. Çokkültürlülük 

yaklaşımı, etnik kökenler arası tutum, davranışlar ve kamu politikaları açısından gruplararası ilişkiler için 

yararlı olduğundan, Türkiye'deki araştırmacılar farklı etnik, ulusal ve dini kökenden insanlar arasındaki 

çatışmaları çözmek ve barışçıl yaşamı desteklemek için bu konuya eğilmelidirler (örn., Correll, Park ve 

Smith, 2008). Daha genel bir ifade ile, Türkiye'deki barış ve optimal işlevselliğin sağlanması, insan 

haklarına uygun bir yaşayışın gerçekleştirilmesi adına, çoğunluğu temsil eden grubun ülkelerindeki farklı 

kültürleri tanıması ve değer vermesi desteklenmelidir. Son olarak, insanların bazen kültürel çeşitliliği 

ulusal bütünlüğe karşı tehdit oluşturan bir durum olarak algılayıp azınlık gruplara karşı öfke gösterse de; 

çokkültürlülüğün genel amaçlarını düşündüklerinde azınlık gruplara karşı olumlu tepkiler verebildiği 

bulgusundan hareketle (Yogeswaran ve Dasgupta, 2014); insanların çokkültürlülüğe karşı tutumlarının 

değişebileceğini öngörebiliriz.  Bu nedenle, çokkkültürlülüğe karşı tutumlar üzerinde çalışmaya değer bir 

konudur. 
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Yukarıda verdiğim bilgiler ışığında, çokkültürlülüğün Türkiye'de çalışmak için oldukça önemli bir 

konu olduğu söylenebilir. Ayrıca, hükumet tarafından girişimler yapılmada önce araştırmacıların bu 

konuyu derinlemesine ve sistematik bir biçimde  çalışması gerekir. Ancak, Türkiye'de çokkültürlülük 

probleminin anlaşılışı ile Avrupa'daki anlaşılışı farklı olduğundan, alanyazındaki çalışmaların Türkiye'de 

yapılacak çalışmalara tam anlamıyla ışık tutabileceğini söyleyemeyiz (Güleç, 2003).Bundan dolayı, 

Türkiye'deki çokkültürlülük çalışmaları Türkiye'nin güncel politik, sosyal ve eğitimsel şartlarına uygun 

olmalı, Türkiyeli insanların çokkültürlülük algılayışlarını göz önünde bulundurmalıdır. Ne yazık ki, 

Türkiye alanyazınında çokkültürlülük ile ilgili tutumları ölçen ölçekler eğitim ve politik alanlar 

çerçevesine odaklanmıştır. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye'deki sosyal, politik, eğitimsel şartları, 

insanların algılayışlarına değinen, genel anlamda bir çokkültürlülüğe karşı tutumu ölçmeye odaklı bir 

ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeğin gelecekte çokkültürlülük çalışmaları için bir temel oluşturması 

hedeflenmektedir.  

Kanada Çokkültürlü Ideoloji Ölçeği (Canadian Multicultural Ideology Scale) 

Literatürde yer alan ve sıklıkla kullanılan çokkültürlülük ölçeklerinden biri de Berry ve Kalin (1995) 

tarafından geliştirilen “Kanada Çokkültürlü Ideoloji Ölçeği”dir (Canadian Multicultural Ideology Scale).  

Ölçek, 10 maddeli beş alt ölçekten oluşur. İlk olarak, program tutumları, çokkültürlü politikaların 

desteklenmesi ya da bu politikalara karşı çıkmaya işaret ediyor olup, “Kanada’daki tüm okul 

sistemlerinde çocuklara ve öğretmenlere başka kültürleri ve yaşayışları öğretmek için materyaller 

geliştirmek” gibi ifadeleri içerir. İkinci alt ölçek çokkültürlülüğün algılanan sonuçları ile ilgilidir ve 

“Çokkültürlü politikalar farklı kökenden olan gruplar arasında daha şiddetli çatışmalara yol açacaktır” 

gibi ifadeleri içermektedir (ters madde). Üçüncü olarak, çokkültürlü ideoloji ölçeğinde asimilasyon, 

ayırma (segregasyon) ve bütünlük ile ilgili ifadeler vardır. “Kültürel ve etnik çeşitliliği tanımak ve kabul 

etmek Kanada toplumunun en temel özelliklerindendir” cümlesi çokkültürlü ideoloji ölçeğinin 

maddelerinden biri olarak örnek gösterilebilir. Dördüncü ölçek olan tölerans ölçeği farklı gruplardan 

gelen insanları kabul etme potansiyelini ölçer. Örneğin, “Farklı etnik kökenlerden gelen insanların 

evlenmesi kötü bir fikirdir” cümlesi tölerans ölçeğinin içindeki maddelerden biridir. (ters madde). Son 

olarak, Kanadacılık (Canadianism) ölçeği “Kanada vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum” gibi ifadeleri 

içermektedir. Tüm alt ölçekler için güvenirlik katsayıları uygun bulunmuştur (sırasıyla, .83, .84, .80, .69, 

.72). 

Breugelmans ve Van de Vijver (2004) çokkültürlülük ölçeğinin adaptasyonunu genişleterek 4 alanı 

içeren 28 maddeli bir ölçek oluşturmuştur. İlk iki alan kültürel çeşitliliği onaylayıp onaylamama ve etnik 

azınlık gruplar tarafından seçilen kültürel uyum stratejilerini içerirken; üçüncü ve dördüncü alanlar baskın 

grup tarafından seçilen kültürel uyum stratejilerini ve diğer gruplarla eşit katılım ve etkileşimi 
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ölçmektedir. Ölçek 250 Hollandalıya uygulandığında güvenirlik katsayısı uygun bulunmuştur (ɑ = .90); 

ancak ölçek tek boyutlu olmuştur.  

Çokkültürlülük Berry ve Kalin tarafından pek çok konsepti de içine alan geniş bir kavram olarak ele 

alınmışsa da, bilişsel bileşeni fazla vurgulanmış, duygusal ve davranışsal bileşenler kısmen göz ardı 

edilmiştir Diğer yandan, ölçeğin Breugelmans ve Van de Vijver (2004) tarafından genişletilmiş hali de 

Türkiye örneklemine uyarlanamayacak maddeler içermektedir. Örneğin “Baş örtüsü takan göçmen 

kadınları kabul ederim” maddesi Türkiye örneklemine çokkültürlülük ile ilgili tutumları ölçme anlamında 

uyarlanamaz, çünkü Türkiye’de halihazırda başörtüsü takan pek çok kadın vardır. Bu nedenle göçmen 

kadınların kendi kültürlerinin bir ifadesi olan baş örtüsünü kabul etmek, Türkiye örneklemi için farklı bir 

kültür yaşantısını kabul etmek anlamına gelmeyecektir. Dolayısı ile çokültürlülüğe karşı tutumu 

ölçmemiş olacaktır. Ayrıca, bu ölçek başat grubun kültürel uyum stratejilerine odaklanmış, azınlık 

grupların seçtiği stratejileri ve duygusal bileşeni kısmen gözardı etmiştir.  

Türkiye’de Çokkültürlülük Çalışmaları 

Uluslararası alanyazına baktığımızda çokkültürlülüğe karşı tutumları ölçen ölçeklerin bilişsel yöne 

fazla odaklanması, duygusal yönü gözardı etmesi ve Türkiye örneklemine uygun görünmemesi sebebiyle 

Türkiye’deki tutumları ölçmede yetersiz kalacağı düşünülebilir. Türkiye’deki alanyazında ise, 

çokkültürlülük çalışmaları siyaset bilimi ve eğitim alanlarına sınırlanmıştır (örn., Akıncı ve Kule, 2014; 

Ayaz, 2016; Başbay ve Kağnıcı, 2011; Ozkan, 2007). Diğer bir deyişle, ülkemiz alanyazınında çeşitliliğin 

içerisindeki etnik kökenler ve kültürler arası dinamiklerin anlaşılması için olması gereken, 

çokkültürlülüğe karşı sistematik bir sosyal psikolojik yaklaşım eksiği vardır.  

Özetle, Türkiye’de çokkültürlülük konusunun gruplararası çatışmaları önlemede önemli bir yeri 

olmasına rağmen; uluslararası alanyazındaki çokkültürlülüğe karşı tutumları ölçen ölçeklerin Türkiye 

örneklemine uygun olmaması ve Türkiye’deki araştırmaların eğitim ve siyaset bilimine odaklanması 

sebebiyle Çokkültürlülüğe Karşı Tutum Ölçeği’ni (ÇKTÖ) geliştirmeye karar verdim. Bu ölçeği 

geliştirirken asıl amacım Türkiye’de çokkültürlülük çalışmalarının önünü açmak ve böylelikle etnik ve 

kültürel gruplar arası var olan ya da potansiyel çatışmaları önleyecek, farklılıkların bir arada barış içinde 

yaşamaları için insanları teşvik edecek girişimlere öncü olmaktır. Daha da önemlisi, çokkültürlülüğü 

teşvik edecek gelecekteki deneysel çalışmalar için bir temel oluşturmak amaçlanmıştır. 
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Yöntem 

Örneklem 

Çalışmanın verileri online anket yöntemi ile toplanmış olup, katılımcılar kolay bulunabilen durum 

örneklemesi (convenience sampling) yolu ile ankete alınmıştır. Toplamda 374 katılımcı ankete başlamış; 

fakat, hepsi anketi tamamlamamıştır. Anketi tamamlayan katılımcı sayısı 189’dur. Demografik soruları 

ise yalnızca 137 katılımcı yanıtlamıştır. Bu katılımcıların 98’i kadın (%71.53), 39’u erkektir (%28.47). 

Yaşlarını bildiren 134 katılımcının yaşları 18 ile 57 arasında (Ort. = 24.20, S = 7.10) değişmiştir. 

Katılımcıların çoğu (%43.4) hayatlarının çoğununun büyük şehirlerde geçtiğini bildirirken, %19’u şehirde 

geçtiği bilgisini vermiştir. Kalanı ise hayatlarının çoğunu köy ya da küçük şehirlerde geçirmiştir. 

Tamamlanılan en yüksek dereceye işaret eden eğitim geçmişi hakkında bilgi veren 137 katılımcının 

verdiği yanıtlar 8 gruba ayrılmıştır. Katılımcıların çoğu üniversite mezunu olduklarını belirtmiştir (n = 

68, %49.64). Diğer yandan, 41 kişi (%29.93) lise mezunu olduklarını, 18 kişi de (%13.14) yüksek lisans 

ya da doktorayı tamamladıklarını belirtmiştir. Kalan 7 katılımcı yüksek okul mezunu olduklarını 

bildirmiştir (%5.11). 

Katılımcıların çoğu Ankara’da yaşamaktadır (n = 56, %29.63). Kalan katılımcılardan 35’I İstanbul 

(%18.52), 14’ü K.K.T.C. (%7.41), ve diğerleri Türkiye’nin çeşitli illerinden çalışmaya katılmışlardır. 7’li 

Likert tipi ölçekte (1 = sol, 7 = sağ), 96 katılımcı kendilerini solcu (%70.10), 20 katılımcı ise sağcı 

(%14.6) olduklarını belirtirken, 21katılımcı ise ortalama yönelim belirtmişlerdir. Politik gösüşlerin önemi 

konusunda, genelde katılımcılar politik görüşlerini kendileri için ortalama ile ortalama üstü değerler 

arasında olduğunu belirtmişlerdir (Ort. = 4.32, S = 1.78). 189 katılımcının tümü de dini görüşleri 

hakkında bilgi vermiştir. Buna göre, “Müslümanlık” (n = 34, %17.99), ve “Ateizm” (n = 26, %13.76) dini 

görüş olarak en popüler cevaplardır. Diğerleri dini görüşlerini “Deizm” (n = 15, %7.9), ve “Agnostizm” 

(n = 6, %3.17) şeklinde tanımlamıştır. Kalan katılımcılar dini inançlarını “özgürlüğe inanç” ve 

“liberalism” gibi farklı ifadelerle tanımlamıştır. Dini görüşlerinin kendileri için önemini 7’li Likert tipi 

ölçekte değerlendiren 135 katılımcıya göre, dini görüşler katılımcılar arasında genel olarak ortalama ve 

altı derecede önemli olmuştur (Ort. = 3.63, S = 2.20). 

Veri Toplama Araçları 

Çokkültürlülüğe Karşı Tutum Ölçeği. Bu ölçek şimdiki çalışmada psikometrik özellikleri araştırılacak 

olan ölçektir. Öncelikle, bilimsel altyapıya sahip olmak için çokkültürlülük, ve çokkültürlülüğü teşvik 

etme konularını işleyen alanyazın incelenmiştir. Konu hakkında kısmen belirginlik sağladıktan sonra, 

ölçeği hazırlama sebepleri, çokkültürlülüğün kuramsal altyapısı, uluslararası ve ulusal alanyazınında 

çokkültürlülüğe karşı tutumları ölçen halihazırdaki ölçekler ve Türkiye örneklemine uygun 
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çokkültürlülüğe karşı tutum ölçeği geliştirmenin önemi, ölçek geliştirme dersi kapsamında bu dersi alan 

öğrencilere ve dersin sorumlusu öğretim üyesine (Prof. Dr. Nuray Sakallı Uğurlu) sunulmuştur. Sunum 

sonrası dinleyicilerden gelen fikirlerin tartışılması ve sunumun değerlendirilmesi ile konuya olan odak 

daha spesifik bir hal alarak ölçek hakkında akılda olan bazı konular değişmiştir. Daha sonra, tüm 

dinleyiciler ile birlikte, sunum esnasında ve sunum sonrasında vurgulanan konulara uygun ölçek 

maddeleri yazılmıştır. Ardından, tüm maddeler, değerlendirilmesi amacıyla her bir sınıf üyesine ve 

dağıtılmıştır. Bu değerlendirmeler, sınıf tartışmaları ve öğretim üyesinin yorumları bağlamında bazı 

düzenlemeler yapıldıktantan sonra 46 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur (bkz. Ek A). 

ÇKTÖ’nün maddeleri 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 7’ye (kesinlikle katılıyorum) kadar olan 7’li 

Likert tipindeki ölçeklemede değerlendirilmiştir. Ölçek çükkültürlü çeşitliliğe ve çokkültürlülüğe karşı 

tutumları “Bir ülkede değişik kültürlerden grupların olması o ülkenin zenginliğini gösterir”, “Çocuğumun 

çok kültürlü bir ortamda büyümesini isterim” maddeleri ve “Bir ülkede kültürel yaşantılar birbirinden çok 

fazla ayrışmamalıdır” ile “Benimkinden farklı kültürel yaşantılara sahip insanlarla aynı iş yerinde 

çalışmak beni rahatsız ederdi” gibi ters kodlanan maddeler ile ölçmektedir. Yüksek puanlar daha olumlu 

tutumlara işaret etmektedir. Ters kodlanan maddeler, güvenirlik ve geçerlik analizleri aşağıda daha 

detaylı anlatılmıştır.  

Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği. Ölçeğin yakınsama (convergent) geçerliğinin sınanması için 

Altemeyer’in (1996) Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği’nin Güldü (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlamasının 

kullanılmıştır (bkz. Ek B). Sağ kanat yetkeciliği etnik azınlıklara karşı önyargıyla ilişkili bulunmuş, dış 

grup önyargısını ve eşcinsel bireylere karşı düşmanca tutumları arttırdığı için, ÇKTÖ ve SKYÖ benzer 

tutumları ölçen ölçekler gibi görünmektedir (örn., Dunbar ve Simonova, 2003; Hunsberger, 1996; Laythe, 

Finkel ve Kirkpatrick, 2001). Diğer bir deyişle, sağ kanat yetkeci insanlar azınlıklara karşı diğerlerinden 

daha olumsuz tutumlara sahip olmaya meyillidirler. Daha da önemlisi, daha yüksek düzeyde sağ kanat 

yetkeciliği, çeşitliliğe/farklılığa karşı daha olumsuz tutumlarla ilişkili bulunmuştur (Strauss, Connerley ve 

Ammermann, 2003). 

SKYÖ 9’u ters kodlanan 20 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelere örnek olarak şunlar verilebilir: 

“Ülkemizin, bütünlüğümüze kasteden radikal yönelimleri ve kötülükleri ortadan kaldırmak için ne 

gerekiyorsa yapabilecek güçlü bir lidere ihtiyacı var”, “Eşcinseller ve lezbiyenler herhangi biri kadar 

sağlıklı ve ahlaklıdır.” (ters kodlu). Katılımcılar nu maddelere ne kadar katıldıklarını 7’li Likert tipi 

ölçeklemede 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 7’ye (kesinlikle katılıyorum) kadar derecelendirmişlerdir. 

Daha yüksek puanlar daha yüksek düzeydeki sağ kanat yetkeciliğine işaret etmektedir. Ölçek, bu çalışma 

kapsamında da iç tutarlık katsayısı açısından tatmin edici bulunmuştur (α = .89, n = 189). 



C. Paksoy / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 542 

Demografik Sorular. Katılımcılara yaş, cinsiyet, ve eğitim düzeyleri ile doğdukları şehir, yaşadıkları 

şehir, siyasi yönelimleri ve dini görüşleri sorulmuştur. Sağ ya da sol kanat siyasi yönelimlerde kendilerini 

nerede gördükleri, siyasi görüşlerinin onlar için ne derece öneli olduğu, politik görüşlerinin onlar için ne 

kadar önemli olduğu bilgileri ise birer soru ile alınmıştır. Bu sorular için yanıt formatı 7’li Likert tipi 

ölçeklemedir. 

İşlem 

Veri toplamasından önce, çalışmayı yapmak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları 

Etik Kurulu’ndan (İAEK) onay alınmıştır. Onayı takiben Qualtrics’de omline anket hazırlanmış ve veriler 

bu web sitesi aracılığı ile toplanmıştır. Web sitenin bağlantısı Facebook hesapları, Facebook grup 

sayfaları ve çeşitli sosyal toplulukların mail listelerinde paylaşılmıştır. Çalışma katılımcılara olduğu gibi 

tanıtılmıştır. Yani, katılımcılar bu çalışmanın çokkültürlülüğe karşı tutumları ölçmek amacıyla yapıldığı 

konusunda bilgilendirilmişlerdir.  

İlk olarak katılımcılar bilgilendirilmiş onam formunu okuyup çalışmaya katılıp katılmayacaklarını 

belirtmişlerdir. Çalışmaya katılmayı kabul eden katılımcılar önce ÇKTÖ’yü, daha sonra da SKYÖ’yü 

doldurmuşlardır. Çalışma demografik soruların yanıtlanmasıyla sona ermiştir. 

Bulgular 

Ön Analizler 

Öncelikle ÇKTÖ’nün 46 maddesinin faktörleşebilirlikleri incelenmiştir. Bir korelasyonun 

faktörleşebilirliği için iyi bilinen pek çok kriter kullanılmıştır.  Öncelikle, 46 maddeden 15’inin çoğu 

madde ile arasındaki korelasyon 0.3 değerinden daha düşük olduğundan, makul bir faktörleşebilirliğe 

ulaşmak adına bu maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 31 maddenin faktörleşebilirliği makul 

düzeydedir. İkinci olarak, maddelerin sıklığına bakıldığında 31 maddenin tümü için verilen cevapların 

katılımcılar arasında en az %11 oranında farklılaştığı gözlenmiştir. Bu durum yanıt dağılımının tüm 

maddeler için uygun düzeyde olduğunu göstermektedir. Üçüncü olarak, Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı 

0.94 bulunmuştur. Bu değer korelasyon matrisinin faktör analizi için uygun olduğuna işaret etmektedir. 

Bartlett Sphericity test sonucu da anlamlı bulunmuştur (χ2(465) = 3728.07, p < .001). Son olarak oransal 

ortak etken varyansların tümünün 0.3 değerinin üzerinde olması (Tablo 1), her bir maddenin diğer 

maddelerle birtakım ortak varyans paylaştığını doğrulamaktadır. Tüm bu göstergeler faktör analizinin 31 

maddenin tümü için de uygun olduğunu göstermiştir. 
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Tablo 1. Çokkültürlülüğe Karşı Tutum Ölçeği Maddelerinin Faktör Yükleri, Ortalamaları ve Standart 
Sapmaları 

Maddeler Faktör 
Yükü Ort. S 

1. Bir ülkede değişik kültürlerden grupların olması o ülkenin zenginliğini gösterir. 0.55 6.10 1.17 
2. Farklı kültürlerden oluşan bir toplum daha renklidir. 0.58 6.21 0.94 
3. Kültürel çeşitlilik o toplumun ilerlemesi açısından önemlidir. 0.57 5.87 1.24 
4. Değişik kültür yaşantılarının varlığı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne karşı bir tehdittir.* 0.61 6.37 1.04 
5. Değişik kültürlerle iç içe yaşamak bizim bakış açımızı genişletir. 0.68 5.71 1.33 
6. Çok kültürlü bir ülke kendi öz kültürümüze zarar verir.* 0.70 6.20 1.14 
7. Farklı kültürlerin yaşayışlarının desteklenmesi Türkiye'deki tüm gruplar için fırsat eşitliği 
sağlayacaktır. 0.72 6.07 1.12 

8. Bir ülkede kültür çeşitlendikçe bölünme artar.* 0.76 6.19 1.10 
9. Benimkinden farklı kültürel yaşantılara sahip insanlarla aynı iş yerinde çalışmak beni 
rahatsız ederdi.* 0.80 6.11 1.16 

10. Türkiye farklı kültürlerin bir arada yaşamasını destekleyen bir ülke olmalıdır. 0.74 6.09 1.13 
11. İnsanların farklı kültürlerden olması yakınlık ilişkilerini bozar.* 0.58 6.12 1.12 
12. Çok farklı kültürel yaşayışlara sahip gruplarla aynı mahallede yaşamak beni rahatsız 
ederdi.* 0.51 5.80 1.49 

13. Farklı kültür yaşantılarını ülkemde görmek beni rahatsız eder.* 0.69 6.53 0.80 
14. Farklı kültürden insanların bir arada yaşadığı bir toplum sosyal sorunlar yaratır.* 0.72 5.99 1.37 
15. Çok farklı yaşam tarzına sahip insanlarla aynı apartmanda yaşamak beni rahatsız eder.* 0.59 5.39 1.74 
16. Türkiye'de çok kültürlü yaşamın desteklenmesi farklı kültürel gruplar arasında çatışmalara 
yol açar.* 0.67 5.36 1.67 

17. Çeşitli kültürlerden insanların bir ülkede yaşamasının zevkli olacağını düşünüyorum. 0.59 6.32 1.24 
18. Ülkemde farklı kültürlerin yaşamasını istemem.* 0.64 6.33 0.99 
19. Farklı birkaç alt kültürü barındıran bir mahallede oturmak istemem.* 0.68 6.11 1.23 
20. Çocuğumun çok kültürlü bir ortamda büyümesini isterim. 0.77 6.38 0.99 
21. Pek çok farklı kültürel yaşantının olduğu bir Türkiye'de yaşamak bana keyif verir. 0.65 5.44 1.56 
22. Eğer ülkem çok kültürlü bir hale gelirse parçalanıp yıkılır.* 0.67 5.75 1.53 
23. Çocuklarımın başka kültürlerden gelen insanlarla arkadaşlık etmesi beni rahatsız ederdi.* 0.59 4.94 1.86 
24. Başka kültürlerin varlığı yaşadığım ülkenin düzenini bozuyor.* 0.68 6.36 1.07 
25. Komşularımın farklı kültürlerden olması yaşadığım ortamı zenginleştirir. 0.74 6.06 1.26 
26. Farklı kültürlerin yaşayışlarını deneyimlemek isterim. 0.78 5.94 1.39 
27. Farklı kültürlerden insanların bir arada yaşaması ülkenin huzurunu bozar.* 0.67 6.60 0.83 
28. Kendi kültürümden farklı kültürden biriyle evlenebilirim. 0.69 5.90 1.52 
29. Bir ülkede birlik ve bütünlük sağlanması için o ülkede tek bir kültürel yaşayış olmalıdır.* 0.72 6.03 1.30 
30. Bir toplumda her birey kendi kültürünü özgürce yaşayabilmelidir. 0.69 6.23 1.13 
31. Bir ülkede başka kültürden insanların artması o ülkenin kültürünün giderek yok olmasına 
sebep olur.* 0.69 5.73 1.58 

Özdeğer 13.99   
% varyans 45.16   
Cronbach Alpha .96   

*Ters kodlanan maddeler. 

Faktör Analizi 

Temel Bileşenler Analizi 5 faktör göstermişse de; özdeğer grafiği 1 faktör önermiştir. Ek olarak, ilk 

öz değerler ilk faktörün varyansın %45.16’sını, ikinci faktörün %5.44’ünü ve üçüncü faktörün ise 

varyansın %5.04’ünü açıkladığını göstermiştir. Dördüncü ve beşinci faktörlerin özdeğerleri 1’in hemen 
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üzerinde ve faktörler varyansın %3’ünü açıklamaktadır. Özdeğerlerin ilk faktörden sonraki dramatic 

düşüşünden dolayı maddeler tek faktöre yüklenmeleri için zorlanmıştır. Ayrıca, .30 değerinin altındaki 

faktör yükleri faktör analizinin açıklığı açısından çıkarılmıştır. Güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) 

ölçeğin iç tutarlılığının uygun olduğunu göstermiştir, .96 (Tablo 1). 

Yakınsama Geçerliği 

Yakınsama geçerliği, ÇKTÖ ile SKYÖ arasındaki korelasyona bakılarak incelenmiştir. İlgili 

alanyazından hareketle çokkültrlülüğe karşı tutumların sağ kanat yetkeciliği ile bağlantılı olabileceği 

düşünülmüştür (örn., Strauss, Connerley ve Ammermann, 2003). Buradan hareketle çokkültürlülüğe karşı 

tutumların olumluluk düzeyi arttıkça sağ kanat yetkecilik düzeyinin düşeceği bekleneceğinden, bu iki 

ölçeğin ters korelasyonlu olması beklenmiştir. Ayrıca, iki ölçeğin ölçüğü özellikler benzer ancak aynı 

olmadığından korelasyon düzeyi yüksek beklenmemiştir. Tahminlerle tutarlı olarak, ÇKTÖ ve SKYÖ 

arasındaki Pearson korelasyon katsayısı orta derecede ve negatif yönlü bulunmuştur (r = -.50). 

Tartışma 

Kültürel çeşitliliği tanımak ve kutlamak anlamına gelen çokkültürlülük küreselleşen dünyamızda 

oldukça önemli bir konudur. Artan kültürel çeşitlilikle farklı etnik kökenden ve kültürden gelen insanların 

birbirleriyle etkileşimi artmakta ve bu durum da çokkültürlülüğü önemsemesi gereken kritik bir konuma 

getirmektedir (Yogeswaran ve Dasgupta, 2014). Bu nedenle, toplumlarda çokkültürlü yaşamı destekleyici 

iyi yapılanmış öneriler geliştirebilmek amacı ile araştırmacılar bu konu üzerinde daha derinlikli 

durmalıdır. Şimdiki çalışma da bu amaca yönelik bir adım olarak, Türkiye’de çokkültürlülüğe karşı 

tutumları ölçmeyi amaçlayan yeni bir ölçek geliştirme çalışmasıdır.  

Esas olarak ÇKTÖ, insanların farklı kültürel altyapıya sahip insanlarla çeşitli yakınlıkta ilişkiler 

kurmaya, çokkültürlü politikalara, çokkültürlü yaşam biçimine, çokkültürlülüğün potansiyel olumsuz ve 

olumlu sonuçlarına ilişkin tutumlarını ölçmek amaçlamıştır. Ayrıca uluslararası alanyazında halihazırda 

bulunan ölçekler Türkiye örneklemine uygun bulunmamıştır. Buna ek olarak ülkemiz alanyazınında 

konuya ilişkin ölçekler ise siyaset ve eğitim alanlarına indirgenmiş; böylelikle, insanların çokkültürlülüğe 

karşı genel anlamda tutumlarını ölçecek, Türkiye örneklemine uygun bir ölçek ihtiyacı doğmuştur.  

Faktör analizi sonuçları, güvenirlik ve geçerlik analizleri ÇKTÖ’nün psikometrik özelliklerinin uygun 

olduğunu göstermiştir. Buradan hareketle ÇKTÖ’ün Türkiye’de çokkültürlülük araştırmaları için 

kullanışlı bir ölçek olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmanın alanyazına ana katkısı geliştirilen yeni ölçeğin, 

bu konuda Türkiye örneklemine uygun ölçek ihtiyacını karşılaması olarak düşünülmektedir. Bu ölçek 

sayesinde Türkiye’de başat grubun farklı etnik ve kültürel azınlıklara karşı tutumlarını çalışmak 
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eskisinden daha güvenilir olacak, giderek fazlalaşan kültürel çeşitliliğin içinde farklılıkları kabul etmeyi 

teşvik etmeyi amaçlayan gelecekteki çalışmalar için de destekleyici bir ölçek olacaktır. 

Her çalışma gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, katılımcı sayısının 

azlığı sonuçların genellenebilirliğini düşürmekte ve hataların ihtimalini arttırmaktadır (Osborne ve 

Costello, 2004). Örneklem büyüklüğü veri toplamanın ilk aşamasında yeterli olmasına rağmen, pek çok 

kişi (64%) anketi bitirmeden çıkmıştır. Bu durumun sebebi anketin uzun sürmesi olabilir çünkü bazı 

katılımcılar anketin çok uzun olması ve zaman alması ile ilgili eleştiriler getirmiştir. Ancak, bu bir ölçek 

geliştirme çalışması olduğu için, ilk etapta çok fazla maddenin bulunması ve geçerlik için ayrıca ölçek 

eklenmesiyle anketin uzun sürmesi normaldir. Ayrıca, birbirine çok benzer ifadelerin de faktör yüklerine 

bakma imkanı olması açısından ölçekte ayıklama yapıp çıkarmadan birarada tutulması da ölçeğin uzun 

olmasının sebeplerindendir. Benzer ifadeler çıkarılmış olsaydı ve verilerin bir kısmı da yüzyüze anket 

dağıtımı şeklinde toplanmış olsaydı anketi terk etme yüzdesi daha düşük olurdu. İkinci olarak, pek çok 

çalışma gibi veri toplama kolaylığı ve demografik özelliklerin çok ayrışmaması açısından katılımcıların 

üniversite öğrencilerinden oluşması sonuçların toplumun geneline atfedilmesi güçtür. Çokkültürlülük 

üzerine yapılacak ilerideki çalışmaların daha temsil edici ve geniş bir örneklemde yapılması Türkiye’deki 

insanların çokkültürlülüğe karşı tutumlarını anlamada daha güvenilir sonuçları ortaya çıkaracaktır. 

Üçüncü olarak, çokkültürlülüğe karşı tutumları ölçmede oldukça önemli konulara değinen maddeler 

düşük ortak etken varyanslarından (bkz. .30’dan düşük) dolayı ölçekten çıkarılmıştır. Çıkarılan maddeler 

Ek A’da incelenebilir. Örneğin, “Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün kendi geleneksel (eski) kültürlerini 

yaşatmakta ısrarcı olan farklı kültürden insanlar tarafından zayıflatıldığına inanıyorum” ifadesi ölçek 

geliştirmenin ilk aşamasında ilgili alanyazına ve bilirkişilerin yorumlarına dayanılarak en kritik 

maddelerden biri olarak düşünülmüştü. Ayrıca, alanyazında halihazırda bulunan ve yaygın olarak 

kullanılan ölçekler “birlik”, “bütünlük”, ve “bütünlüğün bozulması” gibi vurgular içermekteydi (örn., 

Berry ve Kalin, 1995). Ancak ÇKTÖ’de oldukça fazla sayılabilecek kadar kontak içeren madde olması 

(14), bu gibi kritik olarak düşünülen maddelerin ortak etken varyanslarını düşürmüş olabilir. 

Yine de ÇKTÖ iyi psikometrik özellikleriyle kullanışlı bir ölçek olabilir. Büyüyen kültürel ve etnik 

çeşitlilik, gruplar arası çatışmaları önlemede ve var olan çatışmalara çözümler üretmede çokkültürlülüğü 

teşvik etmeye dikkat çekmektedir. Bu nedenle, bu çalışma Türkiye’de çokkültürlülüğü teşvik edici 

çalışmalara öncü olabilir. 
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Ek A. Çokkültürlülüğe Karşı Tutum Ölçeği 

Lütfen aşağıda bulunan, farklı kültürlerle birlikte yaşamak ile ilgili birtakım ifadelere ne derece 

katıldığınızı 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 7’ye (kesinlikle katılıyorum) kadar belirtiniz. 

1. Bir ülkede değişik kültürlerden grupların olması o ülkenin zenginliğini gösterir. 
2. Bir ülkede kültürel yaşantılar birbirinden çok fazla ayrışmamalıdır.* 
3. Farklı kültürlerden oluşan bir toplum daha renklidir. 
4. Kültürel çeşitlilik o toplumun ilerlemesi açısından önemlidir. 
5. Bir ülkede kültürel birlik o ülkenin bütünlüğü için çok önemlidir.* 
6. Değişik kültür yaşantılarının varlığı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne karşı bir tehdittir. 
7. Türkiye'de yasalar farklı kültürlere saygı duyarak ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtmalıdır.* 
8. Değişik kültürlerle iç içe yaşamak bizim bakış açımızı genişletir. 
9. Çok kültürlü bir ülke kendi öz kültürümüze zarar verir. 
10. Farklı kültür yaşantılarının desteklenmesi Türkiye'de farklı gruplar arasında çatışmalara yol açacaktır.* 
11. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün kendi geleneksel (eski) kültürlerini yaşatmakta ısrarcı olan farklı kültürden 
insanlar tarafından zayıflatıldığına inanıyorum.* 
12. Farklı kültürlerin yaşayışlarının desteklenmesi Türkiye'deki tüm gruplar için fırsat eşitliği sağlayacaktır. 
13. Bir ülkede kültür çeşitlendikçe bölünme artar. 
14. Benimkinden farklı kültürel yaşantılara sahip insanlarla aynı iş yerinde çalışmak beni rahatsız ederdi. 
15. Türkiye farklı kültürlerin bir arada yaşamasını destekleyen bir ülke olmalıdır. 
16. Çocuklar farklı kültür ve ırktan olan çocuklar yerine kendi kültürlerine yakın çocukların bulunduğu sınıflarda 
eğitim görmelidir.* 
17. İnsanların farklı kültürlerden olması yakınlık ilişkilerini bozar. 
18. Toplumu toplum haline getiren şeyin kültürel çeşitlilik olduğunu düşünüyorum.* 
19. Çok farklı kültürel yaşayışlara sahip gruplarla aynı mahallede yaşamak beni rahatsız ederdi. 
20. Farklı kültür yaşantılarını ülkemde görmek beni rahatsız eder. 
21. Farklı kültürden insanların bir arada yaşadığı bir toplum sosyal sorunlar yaratır. 
22. Çok farklı yaşam tarzına sahip insanlarla aynı apartmanda yaşamak beni rahatsız eder. 
23. Türkiye'de çok kültürlü yaşamın desteklenmesi farklı kültürel gruplar arasında çatışmalara yol açar. 
24. Çeşitli kültürlerden insanların bir ülkede yaşamasının zevkli olacağını düşünüyorum. 
25. Ülkemde farklı kültürlerin yaşamasını istemem. 
26. Farklı birkaç alt kültürü barındıran bir mahallede oturmak istemem. 
27. Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar farklı kültürlere saygı duyarak ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtmalıdır.* 
28. Çocuğumun çok kültürlü bir ortamda büyümesini isterim. 
29. Pek çok farklı kültürel yaşantının olduğu bir Türkiye'de yaşamak bana keyif verir. 
30. Eğer ülkem çok kültürlü bir hale gelirse parçalanıp yıkılır. 
31. Okullardaki eğitim müfredatları çocuklara farklı din, ırk ve kültürlerin tanıtılacağı dersler veya etkinlikler 
içermelidir.* 
32. Farklı ırklardan ya da kültürlerden insanların evlenmesi yanlıştır.* 
33. Çocuklarımın başka kültürlerden gelen insanlarla arkadaşlık etmesi beni rahatsız ederdi. 
34. Farklı kültürlerden arkadaşlarımın olması hoşuma giderdi.* 
35. Başka kültürlerin varlığı yaşadığım ülkenin düzenini bozuyor. 
36. Komşularımın farklı kültürlerden olması yaşadığım ortamı zenginleştirir. 
37. Bir ülkede birlik ve bütünlük sağlanması için herkesin aynı kültüre sahip olmasına gerek yoktur.* 
38. Farklı kültürlerin yaşayışlarını deneyimlemek isterim. 
39. Farklı kültürlerden insanların bir arada yaşaması ülkenin huzurunu bozar. 
40. Kendi kültürümden farklı kültürden biriyle evlenebilirim. 
41. Bir ülkede birlik ve bütünlük sağlanması için o ülkede tek bir kültürel yaşayış olmalıdır. 
42. Çocuğumun farklı kültürden bireylerle evlenmesini istemem.* 
43. Bir toplumda her birey kendi kültürünü özgürce yaşayabilmelidir. 
44. Farklı kültürel yaşantılara sahip insanlarla yakınlık kurmaktan hoşlanmam.* 
45. Bir ülkede başka kültürden insanların artması o ülkenin kültürünün giderek yok olmasına sebep olur. 
46. Çocuklar farklı kültürlere saygı duyup onları anlamaya çalışma konusunda desteklenmelidir.* 

*Çıkarılan maddeler. 
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Ek b. Sağ-Kanat Yetkecilik Ölçeği 

*Analizlerden önce ters kodlanan maddeler. 

 

1. Mevcut otorite, genel olarak pek çok şeyde haklı çıkarken, radikaller ve her şeye karşı çıkanlar cehaletlerini 
sergileyen boşboğazlardır 
2. Bayanlar evlendiklerinde eşlerine itaat edeceklerine dair söz vermelidirler. 
3. Ülkemizin, bütünlüğümüze kasteden radikal yönelimleri ve kötülükleri ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa 
yapabilecek güçlü bir lidere ihtiyacı var. 
4. Eşcinseller ve lezbiyenler herhangi biri kadar sağlıklı ve ahlaklıdır.* 
5. Yönetimdeki saygın otoritelere ve dini yargılara güvenmek, toplumumuzda zihin karıştırmaya uğraşan "gürültücü 
ayak takımını" dinlemekten daima daha iyidir. 
6. Hiç kuşkusuz mevcut dinsel öğretilere isyan edenler ve ateistler düzenli olarak camiye gidenler kadar iyi ve 
erdemlidirler.* 
7. Ülkemizi krizlerden kurtarmak için, geleneksel değerlerimize dönmek, sert liderleri işbaşına getirmek ve kötü 
fikirleri yayanları susturmak gereklidir. 
8. Çıplaklar kampının olmasında yanlış bir şey yoktur.* 
9. Birçok kişiyi tedirgin etse bile ülkemizin, geleneksel uygulamalara karşı çıkma cesareti gösterebilen özgür 
düşünceli bireylere ihtiyacı var.* 
10. İnançlarımızı ve ahlaki yapımızı yiyip bitiren, geleneksel olmayan değerleri zamanında yok etmezsek günün 
birinde ülkemiz yıkılacak. 
11. Kendilerini herkesten farklı kılacak olsa bile bireyler yaşam tarzlarını, dini inançlarını ve cinsel tercihlerini 
kendileri belirlemelidir.* 
12. Eski moda adetler ve değerler hala en iyi yaşama biçimini gösteriyor. 
13. Kadınların siyasi, sosyal ve ekonomi alanlarında daha aktif bir konumda yer alması, okullarda din derslerinin 
isteğe bağlı olması ve hayvan hakları için yeni düzenlemeler yapılmasını talep ederek mevcut yasalara ve 
çoğunluğun görüşlerine karşı çıkanlara hayranlık duymalısınız.* 
14. Ülkemizin en iyi bireyleri hükümete karşı çıkan, dini eleştiren ve doğal kabul edilen şeyleri göz ardı 
edebilenlerdir.* 
15. Kürtaj, pornografi ve evlilik konusunda Allah'ın koyduğu yasalar çok geç olmadan titizlikle uygulanmalı ve bu 
yasaları ihlal edenler şiddetle cezalandırılmalıdır. 
16. Bugün ülkemizde dini değerlerden yoksun, kendi amaçları için ülkeyi yıkmaya çalışan ve otorite tarafından 
mutlaka etkisizleştirilmeleri gereken radikal ve ahlaksız birçok kişi var. 
17. Kadının yeri nerede olmak istiyorsa orasıdır. Kadının kocasına ve toplumsal geleneklere itaat etmek zorunda 
kaldığı günler artık geçmişte kalmıştır.* 
18. Atalarımızın yaptıklarıyla onur duyarsak, otoritenin yapmamızı istediklerini yaparsak ve her şeyi berbat eden 
çürük elmaları ayıklarsak ülkemiz müthiş olur. 
19. Feministler ve homoseksüeller geleneksel aile değerlerine karşı koyabilecek kadar cesur oldukları için taktir 
edilmelidirler.* 
20. Bu ülkedeki işler, sorun çıkaran gruplar seslerini keser ve kendi gruplarının toplumdaki geleneksel yerini 
kabullenirlerse, biraz daha iyiye gidecektir. 
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Öz 

Geçmiş araştırmalar bir kültürel boyut olarak hem bireyciliğin (individualism) hem de toplulukçuluğun (collectivism) 
olumlu sosyal davranışları motive edebileceğini göstermiştir. Buradaki çalışmada, ülkelerin yardımsever bağış 
davranışları incelenmiş ve bireyciliğin bu tür davranışları etkilerken iki karşıt etki doğurabileceği gözlemlenmiştir.  
Ülkelerin bireyciliği arttıkça güç mesafesinin (power distance) azaldığı ve bunun sonucu olarak yardımsever 
davranışların arttığı görülmüştür. Ülkelerdeki bireycilik arttıkça geleneksel davranışların devam ettirilmesini 
kolaylaştıran kısa vadeli yönelim (short-term orientation) azalmış ve bunun sonucu olarak yardımsever bağışlar 
azalmıştır. Güç mesafesinin yardım etmek konusunda algılanan kişisel sorumluluğu azalttığını gösteren önceki 
araştırmalar ışığında bakılacak olursa bireycilik, yardımsever sorumluluk üstlenmeyi kolaylaştırması yönüyle 
yardımsever davranışları arttırabilmektedir. Öte yandan bireycilik, geleneksel davranışları azaltarak iç-gurubun 
yararının aksine hareket etmeyi kolaylaştırarak yardım etmeyi azaltabilmektedir. Bu konuda yapılacak gelecekteki 
araştırmalar, ülkemizdeki ve dünyadaki bağış davranışlarındaki dengesizliğin anlaşılması ve değiştirilmesine büyük 
katkı sağlayacaktır. 
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Bireyciliğin/Toplulukçuluğun Ülkelerdeki  Yardımsever Bağışları Motive Etmedeki Rolü 

Dünya ülkelerine bakıldığında diğer ülkelere göre daha fazla zenginliğe sahip olmanın daha fazla 

bağış yapmayı artırmadığı açıktır. Dünyanın en zengin 20 ulusu içinden (G20’den) sadece az bir sayıdaki 

ülke, dünya bağış sıralamasında ilk 20’ye girebilmiştir (Charities Aid Foundation, 2014). Kişi başına 

yaklaşık 1,100 A.B.D. doları yıllık geliri ile dünyanın en fakir ülkelerinden Myanmar’da 2013’te halkın 

% 91’i, para bağışı yaparak para yardımları konusunda dünya birinciliğine sahip olmuştur. Bu yazı, 

yardımsever davranışları etkilemede kültürel yönelimlerin etkisini inceleyerek bu konudaki uluslararası 

farkları anlamayı amaçlamaktadır. 

Yardımsever bağışlardaki kültürün etkisiyle ilgili olarak yapılan araştırmalarda güç mesafesi, 

belirsizlikten kaçınma ve bireycilik/toplulukçuluk gibi birden çok kültürel boyutun önemli olabileceği 

ortaya konmuştur. Güç mesafesi (power distance), bir toplumda gücün eşitsiz dağılımının ne derece kabul 

edildiğini gösterir (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010).  Winterich ve Zhang’ın (2014) 146 ülkeden 

toplanan dünya bağış örgütü (World Charities Aid Foundation) verilerine göre yaptığı bir araştırmaya 

göre ülkelerin güç mesafesi arttıkça ülkelerdeki bağış davranışlarının (para bağışı, gönüllülük, yabancı 

birine yardım etme) azaldığı görülmüştür. Diğer bir önemli faktör olan belirsizlikten kaçınma (uncertainty 

avoidance), bir kültürdeki bireylerin belirsiz durumları ne derece tehdit olarak algıladıklarını 

göstermektedir (Hofstede ve ark., 2010). Smith (2015), 135 ülke verilerine dayanarak yaptığı bir 

araştırmada belirsizlikten kaçınma arttıkça bağış davranışlarının azaldığını gözlemlemiştir.  

Bireycilik/toplulukçuluk, bu konuda diğer öne çıkan bir kültürel boyuttur. Markus ve Kitayama 

(1992), bireyciliği, eylemlerin özerkliğini veya öz-belirlenimini kolaylaştıran bir kültürel boyut olarak 

tanımlamaktadır. Kırk ABD eyaleti verileri üzerinde yapılan bir çalışmada, para bağışı ve gönüllülüğün 

eyaletlerdeki bireycilik ile doğru orantıda arttığı ortaya çıkmıştır (Kemmelmeier, Jambor ve Letner, 

2006). Laboratuvar ortamındaki bir araştırmada kişilerin birbirine bağlı benlik (interdependent self) 

anlayışları anlamsal hazırlama (priming) yönetimiyle aktive edildiğinde bu kişiler, mağdur bir şahsa 

yardım etmek yerine onu daha fazla suçlamaya yönelmiştir (van Prooijen ve van den Bos, 2009). 

Birbirine bağlı benlik anlayışının toplulukçu kültürlerde yaygın olduğu göz önünde bulundurulsa, 

toplulukçu kültürlerin daha az yardım etmesi beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Başka bir 

araştırmada insanların tek başlarına olduklarında bir topluluk içinde olmalarına göre daha fazla oranda ve 

daha çok bağış yaptıkları da gözlemlenmiştir (Wiesenthal, Austrom ve Silverman, 1984). 

 Bütün bu bireycilik ve bağış davranışları arasındaki ilişkiyi gösteren araştırma sonuçları, bireyciliğin 

diğer sonuçlarıyla sanki bir çelişki oluşturmaktadır. Bireycilik, çoğu zaman bencillik, uzlaşmamak, 

saldırganlık ve narsisizm ile eşdeğer tutulmuştur (Kemmelmeier ve ark., 2006). Bazı araştırmalarda 

toplulukçuluk, bireyciliğe göre daha fazla toplum yanlısı davranışları motive etmiştir (Lampridis & 
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Papastylianou, 2014; Moorman ve Blakely, 1994). O halde bireycilik, yardımsever davranışları nasıl 

artırmaktadır? 

Daha bireyci bir ülke olan A.B.D.’deki kişiler, daha toplulukçu olan Hindistan’dakilere göre yardım 

etmeyi farklı tarzda ahlaki bir davranış olarak değerlendirmektedir. Amerikalılar için ahlaki davranışların 

kendiliğinden gelişmesi/içten gelmesi gerekmekteyken, Hindistanlılar ahlaki davranışların karşılıklı 

gelişmesi gerektiğine inanabilmektedir (Miller ve Bersoff, 1994). Örneğin, Hindistanlılar öncelikle 

kendilerine geçmişte yardım etmiş olan bireylere yardım etmeyi önceleyebilmektedir. Ayrıca toplulukçu 

kültürlerin bireyleri daha çok iç-grup üyelerinin menfaati yönünde kararlar alabilmektedir (Mullen ve 

Skitka, 2009). 

Sonuç olarak, bireyciliğin yardım davranışlarıyla ilgili olarak farklı etkileri olabilir. Bireycilik, yardım 

davranışı için sorumluluğun kendiliğinden gelişmesini sağlaması yönüyle bağış davranışlarını artırabilir.  

Winterich ve Zhang’ın (2014) araştırmasında güç mesafesinin sorumluk almayla ters orantılı olduğu 

gözlemine bağlı olarak, bireyciliğin güç mesafesini azaltması mümkündür. Azalan güç mesafesi de bağış 

davranışlarını artıracaktır. Diğer taraftan bireycilik, iç-gurubun çıkarına karşıt hareket etmeyi 

kolaylaştıracağı için bağış davranışlarını azaltabilir. Gelenekselci toplumlarda birinci derecedeki aile, 

aşiret gibi iç-grup topluluklar daha önemli olduğu için, kısa-vadeli yönelimin daha yüksek olması 

beklenebilir. Kısa vadeli yönelim bir topluluğun, geleneksel kurumlarını ne derece devam ettirmek 

istediklerinin bir göstergesidir  (Hofstede ve diğerleri, 2010). Dolayısıyla bireycilik, kısa vadeli yönelimi 

azaltabilir (uzun vadeli yönelimi artırabilir). Bunun sonucu olarak iç gurubun menfaatleri göreceli olarak 

göz ardı edileceği için yardım davranışlar düşebilir.  

Yöntem 

Ölçümler 

Bir ülkenin kültürel boyut skorunu belirlemek için Hofstede’nin ülke verileri (Hofstede, Hofstede ve 

Minkov, 2010) kullanıldı. Ülkelerin şu boyutlarda aldıkları skorlar kullanıldı: bireycilik (topluluğun 

bireyleri arasında sürdürülmeye çalışılan bağımsızlık), maskülinite (yaptığını sevmek yerine en iyi olmayı 

istemek), belirsizlikten kaçınma (belirsiz durumları tehdit olarak algılamak), güç mesafesi (topluluktaki 

eşitsiz güç dağılımını kabullenmek), uzun-vadeli yönelim (geleneksel kurumları korumaya çalışmak 

yerine değiştirmeye çalışmak) ve istekleri serbest bırakma (kişilerin istekleri üzerindeki kontrolü 

azaltmaları).  

Ülkelerin bağış davranışlarını belirlemek için Dünya Bağış Örgütü’nün (2014) verileri kullanıldı. Bu 

veriler, 140 ülkedeki 15 ve 15’in üstü yaş gurubundan oluşan 150,000 denekten 2013 yılı içinde toplandı. 

Denekler, şu üç soruyu yanıtladı: Geçen ay içinde (1) bir yardımsever kuruluşa para yardımı yaptınız mı? 
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(2) bir organizasyonda gönüllü olarak çalıştınız mı? (3) bir yabancıya yardım ettiniz mi? Her bir soruya 

evet diyenlerin yüzdesinin ortalaması dünya bağış endeksi olarak alındı.   

Her bir ülkede yardıma muhtaç insan sayısının aynı olmayabileceği göz önüne alındı. Ülkelerin dünya 

insani eşitsizlik endeksi (Human Inequality Index) bir kontrol değişkeni olarak kullanıldı. Bu endeks, 

2013 yılı itibarıyla ülkelerdeki yaşam süresi beklentisindeki eşitsizlik, alınan eğitim süresindeki eşitsizlik 

ve gelir düzeyindeki eşitsizliklerin ortalamasından oluştu (UNDP, 2014). 

Bulgular 

Ülkelerin bağış endeksleri çoklu regresyon analiziyle karşılaştırıldı. Birden çok kültürel boyutun aynı 

anda bireyciliğin bağışları etkilemesini ilişkilendirebileceği varsayımına bağlı olarak Hayes’in (2013) 

PROCESS prosedüründeki Model 4 kullanıldı. Bu modelde, dünya bağış endeksi bağlı değişken ve 

bireycilik bağımsız değişken olarak alındı. Diğer beş kültürel boyut (güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, 

maskülinite, uzun-vadeli yönelim ve istekleri serbest bırakma) muhtemel ilişkilendirici değişken olarak 

modele dahil edildi. Son olarak, insani eşitsizlik endeksi, dünya bağış endeksini yordayan modellerde 

kontrol değişkeni olarak kullanıldı. Bootstrap örneklemi 5,000 olarak alındı ve etkiler %95 güven 

aralığında analiz edildi. 

Bireycilik, genel olarak yardımsever davranışlar üzerinde pozitif bir etki meydana getirdi, β = .28, 

t(81) = 2.392, ΔR2 = .06, ΔF1,81 = 5.722, p = .019. Bu etkiyi diğer kültürel yönelimlerin ilişkilendirmesi 

yönünden incelendiğinde iki karşıt etkinin varlığı saptandı. Öncelikle bireycilik, Figür 1’de gösterildiği 

gibi güç mesafesini azalttı, β = -.61, t(73) = 7.214, ΔR2 = .34, ΔF1,73 = 52.048, p < .001. Güç mesafesi de 

yardımseverlik endeksini marjinal olarak azalttı, β = -.24, t(68) = 1.918, ΔR2 = .03, ΔF1,68 = 3.681, p = 

.056. Bireyciliğin yardımsever davranışlar üzerindeki pozitif etkisi güç mesafesi tarafından anlamlı bir 

şekilde ilişkilendirildi, b = .09, SE = .05, %95 CI [.007, .187]. Bununa beraber bireycilik, zıt olarak 

yardımsever davranışları azalttı. Öncelikle bireycilik, kısa-vadeli yönelimi marjinal olarak azalttı,  β = -

.22, t(73) = 1.915, ΔR2 = .04, ΔF1,73 = 3.681, p = .059. Kısa-vadeli yönelim de, yardımsever davranışları 

artırdı, β = .27, t(68) = 2.695, ΔR2 = .05, ΔF1,68 = 7.260, p = .009. Bireyciliğin, yardımsever davranışlar 

üzerindeki negatif etkisi, kısa-vadeli eğilim tarafından anlamlı bir şekilde ilişkilendirildi, b = -.03, SE = 

.02, %95 CI [-.100, -.001]. İki zıt etkiye sahip ilişkilendirmeler neticesinde bireyciliğin genel olarak 

yardımseverlik üzerindeki pozitif etkisi anlamlılığını yitirdi, β = .05, t(68) =.454, p > .6. 
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Şekil 1. Bireyciliğin, yardımseverlik endeksi üzerindeki iki zıt ilişkisinin güç mesafesi 
ve kısa-vadeli yönelim tarafından ilişkilendirilmesi. 
*p < .1, **p < .05, ***p < .01, ****p < .001. 

Tartışma 

Bu araştırmadaki bulgular, ülkelerin bireyciliğinin yardımsever davranışalar üzerinde iki zıt etkisi 

olabileceğini göstermiştir. Bireycilik, güç mesafesini azaltmak yoluyla yardımsever bağışları artırırken, 

kısa-vadeli yönelimi azaltmak yoluyla yardımsever bağışları artırmıştır. Geçmişteki araştırmalar güç 

mesafesinin yardım etmek için hissedilen sorumluluğu azalttığını göstermiştir (Winterich ve Zhang, 

2014). Ayrıca, bu negatif ilişki, özellikle kişilerin kontrolleri altındaki durumlarda daha belirgin hale 

gelmekteydi. Dolayısıyla kişiler, kontrolleri olduğu durumlarda hissettikleri yardım etme sorumluluğunu 

güç mesafesi arttıkça kaybetmekte ve sonuç olarak yardımsever davranışlara yönelememektedir. 

Winterich ve Zhang (2014) ayrıca, güç mesafesinin bu negatif etkisinin sosyal normlara göre de 

değiştiğini göstermiştir. Değiş-tokuş (exchange) normlarına sahip bireyler başkalarına ancak onlar yardım 

ederse yardım etmeyi seçmektedir. Yine bu bireyler için güç mesafesinin yardımsever davranışları 

azaltması daha fazla söz konusudur.  

Buradaki makalede sunulan bulgular Winterich ve Zhang’inkileri (2014) desteklemektedir. 

Bireyciliğin, güç mesafesini azaltarak yardımsever davranışların azalmasına engel olduğu 

gözlemlenmiştir. Toplulukçu kültürlerdeki kişiler, yardımseverlik konusunda değiş-dokuş (Exchange) 

normlarına sahiptir (Miller ve Bersoff, 1994). Dolayısıyla bireyci topluluklarda bu tür bir değiş-dokuş 

normu daha az gözleneceği için yardımsever davranışlar güç mesafesinin azalması dolayısıyla 

artmaktadır. Bireyci kültürlerdeki kişilerin yardım konusunda kontrolleri altındaki durumlarda daha fazla 

sorumluluk almaları ve bunun sonucu olarak daha fazla yardımsever bağışta bulunmaları olasıdır.   

Burada sunular sonuçlar ayrıca göstermiştir ki, bireyci kültürlerde kısa-vadeli yönelimin azalması 

dolayısıyla yardımsever bağışlar azabilir. Kısa-vadeli yönelimin bağışlar üzerinde bir etkisi olabileceği 

daha önceki araştırmaların bulguları arasında değildir. Bu makaledeki bulgular, kısa-vadeli yönelimin de 
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bağışlar üzerinde bir etkisi olabileceğini göstermesi yönüyle yenidir. Kısa-vadeli yönelim, tanımı gereği 

geleneksel kurumların devam ettirilmesi motivasyonunu ifade eder (Hofstede ve ark., 2010). Bireycilik 

genel olarak iç-gurubun çıkarlarının aksine hareket etmeyi teşvik edebileceği için iç-gurubun yararına 

hareket etmeyi kısıtlayabilir. Gelenekçi topluluklarda yardımsever davranışlar genelde yardımlaşılan iç-

gurup içinde gerçekleştiği için ve bireycilik de gelenekçiliği gösteren kısa-vadeli yönelimi azalttığı için,  

bireyci topluluklarda yardımsever davranışlar azalmış olabilir.  

Türkiye, diğer dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında güç mesafesi yüksek (66/100) ve bireyciliği 

(37/100) alçak bir kültür olarak göze çarpmaktadır. Bu gözlemler doğrultusunda ülkemizdeki görece 

baskın toplulukçuluk eğiliminin, güç mesafesini artırmış olabilmesi ve genel olarak yardımsever bağışları 

azaltma etkisi gösterebilmesi muhtemeldir. Nitekim Türkiye, dünya gelir endeksine göre yaklaşık olarak 

80. sırada yer alırken, dünya bağış endeksine göre olan bir sıralamada ancak yaklaşık olarak 173 ülkeden 

sonra gelmektedir. Türkiye’deki yardımsever bağışların artırılması konusunda daha fazla mesafe 

alabilmenin yolu güç mesafesi eğiliminin yardımseverlik konusunda mümkün olduğunca azaltılmasından 

geçebilir. Yardım yapma konusunda her bir bireyin kendiliğinden bir sorumluk hissetmesinin sağlanması 

ve yardım etmede değiş-tokuş normunun esas alınmamasını sağlayıcı eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri 

önem arz edecektir.  

Bu araştırmanın kısıtlılıklarından bir tanesi, bireyciliğin-toplulukçuluğun iki karşıt uç olarak kabul 

edilerek kültürlerin kategorize edilmesine dayanması olabilir. Oysaki hem bireyciliğin motivasyon 

kaynağı otonomi hem de toplulukçuluğun motivasyon kaynağı olan aidiyet bir temel psikolojik ihtiyaçtır 

(bkz. Kağıçıbaşı, 2005; Niemiec, Ryan ve Deci, 2010). Dolayısıyla iki karşıt uç olmak yerine iki bağımsız 

değişken olarak da düşünülmeleri mümkündür. İkinci olarak, bu araştırmada kullanılan bağış endeksi 

yalnızca anonim yardımsever davranışları kapsamakta ve anonim olmayanları dışarda bırakmaktadır. Bu 

araştırmadaki sonuçları bu kısıtlamaları göz önünde tutarak değerlendirmek ve bu konuda yapılabilecek 

gelecekteki araştırmaların kapsamını ve ölçümlerinin çeşitliliğini artırmak, yardımsever bağışların 

anlaşılmasına yardımcı olacak bulguları daha da geçerli kılacaktır. 
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Öz 

Bu araştırmanın amacı, çalışılan kuruma duygusal bağlılığı yordamada çalışanların birincil yöneticilerinden 
algıladıkları destek, çalışanların ilişkisel benlik düzeyleri ve yöneticilerine duygusal bağlılıklarının rolünü 
incelemektir. Önerilen ilişkileri test etmek amacıyla farklı sektörlerde çalışan toplam 150 çalışandan veri 
toplanmıştır. Katılımcıların 41’i (%28.3) kadın, 91’i (%62.8) erkek olup 13’ü (%9) cinsiyetini belirtmemiştir. 
Çalışanların yaş ortalaması 35.62 yıldır (S = 8.32). Çalışanların büyük çoğunluğunun (%59.8) eğitim düzeyi 
üniversite ve üzeridir. Çalışanların mevcut kurumlarındaki çalışma süreleri ortalaması 70.31 ay (S = 67.08), birincil 
yöneticileri ile çalışma süreleri ortalaması 38.18 ay (S = 40.77) ve toplam çalışma süreleri ortalaması 137.48 aydır (S 
= 98.36). Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik düzeyleri kabul edilebilir seviyededir. Yöneticiden algılanan 
destek, ilişkisel benlik düzeyi, yöneticiye duygusal bağlılık ve duygusal örgütsel bağlılık ölçeklerinin Cronbach 
Alpha katsayıları sırasıyla .84 (4-madde), .81 (5-madde), .76 (5-madde), ve .71’dir (5-madde). Yordayıcı 
değişkenlerin duygusal örgütsel bağlılıkla ilişkisi üç aşamalı bir hiyerarşik regresyon analizi ile incelenmiştir. Buna 
göre, hiyerarşik regresyon analizinin ilk aşamasında analize alanyazında örgütsel bağlılık ile ilişkili olduğu belirtilen 
demografik değişkenlerden yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve kurumdaki çalışma süresi kontrol değişkenleri olarak 
girilmiştir. İkinci aşamada, çalışanların birincil yöneticilerinden algıladıkları destek ve çalışanların ilişkisel benlik 
düzeyi değişkenleri analize girilmiştir. Son olarak, üçüncü aşamada çalışanların birincil yöneticilerine duygusal 
bağlılıkları değişkeni analize sokulmuştur. Yapılan üç aşamalı hiyerarşik regresyon analizinin üçüncü aşamasında, 
kontrol değişkenlerinden ve yordayıcı değişkenlerden yalnızca yöneticiye duygusal bağlılık değişkeninin (β = .564, p 
< .001) örgütsel duygusal bağlılığı anlamlı ve pozitif yönde yordadığı bulunmuştur (R2

değişim = .21). Yöneticiye 
duygusal bağlılık ile örgütsel duygusal bağlılık arasında gözlemlenen bu güçlü ilişki alanyazınla da tutarlı olup 
çalışanların çalıştıkları kuruma bağlılık geliştirmelerinde kuruma görece daha yakın bir hedef olan birincil yöneticiye 
bağlılığın önemini göstermektedir.  
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Örgütsel Bağlılığı Yordamada Yöneticiden Algılanan Destek, Çalışanların İlişkisel Benlik Düzeyi 

ve Yöneticiye Bağlılığın Rolü 

Örgütsel bağlılık iş performansı ve işten ayrılma gibi önemli iş sonuçlarının yanı sıra iş doyumu, 

motivasyon ve işe katılım gibi işe yönelik tutumlarla ilişkili olması nedeniyle hem araştırmacıların hem de 

alanda çalışanların ilgisini çeken bir konu olmaya devam etmektedir (Mathieu ve Zajac, 1990). Bugüne 

kadar bağlılık kavramını tek boyutlu (örn., Becker, 1960; Hrebiniak ve Alutto, 1972; Mowday, Porter ve 

Steers, 1982; Wiener, 1982) ya da çok boyutlu olarak ele alan bir çok kuram geliştirilmiş (örn., Allen ve 

Meyer, 1990; Meyer ve Allen, 1991; O’Reilly ve Chatman, 1986) olmakla birlikte bu kuramlar arasında 

Meyer ve arkadaşları tarafından geliştirilen üç boyutlu bağlılık modeli (Allen ve Meyer, 1990; Meyer ve 

Allen, 1991; Meyer ve Allen, 1997; Meyer, Allen ve Smith, 1993; Meyer ve Herscovitch, 2001) alandaki 

araştırmacılar tarafından büyük ölçüde kabul görmüş ve bir çok görgül çalışmada incelenmiştir. Üç 

boyutlu bağlılık modeli, örgütsel bağlılığı duygusal, normatif ve devamlılık bağlılığı olmak üzere üç farklı 

boyutta ele alan bir kuramdır. Buna göre duygusal, normatif ve devamlılık bağlılığı boyutları sırasıyla 

“istek”, “etik açıdan mecburiyet” ve “kurumdan ayrılmanın bedeli” olmak üzere üç farklı nedenle 

açıklanmaktadır (Allen ve Meyer, 1990; Meyer ve Allen, 1991). Duygusal bağlılık, çalışılan kuruma 

yönelik duygusal bağlılık ve kendini kurumla tanımlama; normatif bağlılık çalışanın kendisini çalıştığı 

kurumda kalmaya ahlaki açıdan mecbur hissetmesi ve devamlılık bağlılığı kişinin çalıştığı kurumdan 

ayrılması durumunda ödeyeceği bedel şeklinde tanımlanmaktadır (Allen ve Meyer, 1990, s. 1). Üç 

boyutlu bağlılık modelinin ortaya çıkışından bu yana bir çok araştırmacı her bir bağlılık boyutunun 

yordayıcılarını, ilişkili oldukları değişkenleri ve sonuçlarını incelemiştir (örn., Mathieu ve Zajac, 1990; 

Meyer, Stanley, Herscovitch ve Topolnytsky, 2002). Bu çalışmalara ek olarak, kuramın batı kültürü 

dışında da geçerliğinin olup olmadığını test eden çalışmalar üç boyutlu bağlılık modelinin toplulukçu 

kültürlerde de geçerli olduğu, dolayısıyla genellenebilirliğe sahip olduğu yönünde görgül destek 

sağlamıştır (örn., Ko, Price ve Mueller, 1997; Lee, Allen, Meyer ve Rhee, 2001). Bir diğer grup çalışma 

ise çalışanların bağlılıklarının çalıştıkları kurumla sınırlı olmayıp bunun yanı sıra yönetici ve iş grubu gibi 

farklı hedeflere de bağlılık geliştirebilecekleri yönünde görgül destek sağlamıştır (örn., Bentein, 

Stinglhamber ve Vandenberghe, 2002; Ellemers, de Gilder ve van den Heuvel, 1998; Wasti ve Can, 

2008). Son olarak, çalışmalar tutarlı bir biçimde üç bağlılık boyutu içinde duygusal bağlılık boyutunun 

önemli iş sonuçları ile daha yüksek ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir (Meyer ve ark., 2002).  

Bazı araştırmacılar bağlılık konusunda yapılan araştırmalara çalışanların bazı bireysel özelliklerini 

gözardı ettikleri yönünde eleştiriler yöneltmektedir (örn., Johnson ve Chang, 2006; Johnson, Chang ve 
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Yang, 2010). Çalışan bağlılığı ve benlik kavramı düzeyleri ile ilgili olarak yapılan az sayıdaki çalışma, 

çalışanların kolektif, ilişkisel ya da bireyci benlik kavramı düzeylerinden hangisine sahip olduklarının 

onların hem üç bağlılık boyutundan hangisine ne düzeyde sahip olacağı (örn., Johnson ve Chang, 2006) 

hem de hangi hedefe bağlılık geliştireceği üzerinde etkili olacağına dair görgül destek sunmaktadır (örn., 

Johnson ve ark., 2010).  

Bireysel özelliklerin yanı sıra iş ortamındaki olumlu deneyimlerin de duygusal bağlılık üzerinde 

olumlu bir yordayıcı etkiye sahip olduğu öne sürülmektedir (Allen ve Meyer, 1996; Meyer, ve Allen, 

1991). Meyer ve Allen (1997) olumlu bir iş deneyimi olarak yöneticiden algılanan desteğin duygusal 

örgütsel bağlılık ile olumlu yönde ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Yöneticiden algılanan destek, birincil 

yöneticiye (Stinglhamber ve Vandenberghe, 2003) ve hatta çalışılan kuruma (Casper, Harris, Taylor-

Bianco, Wayne, 2011) yönelik duygusal bağlılığı olumlu yönde yordamada bir diğer önemli değişken 

olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle duygusal bağlılığın gelişmesinde olumlu iş deneyimlerinin etkili 

olduğu düşünüldüğünde yöneticiye ile ilgili olumlu bir deneyim olan yöneticiden algılanan desteğin 

yöneticiye bağlılık geliştirme üzerindeki olumlu etkisi şaşırtıcı değildir.    

İlgili yazında ilişkisel, bireyci ve toplulukçu olmak üzere farklı benlik kavramı düzeylerine ve 

yöneticiden algılanan destek gibi farklı iş deneyimlerine sahip çalışanlar farklı bağlılık boyut ve 

hedeflerinin daha önemli olduğu yönündeki bulgular (Johnson ve Chang, 2006) bu çalışmanın çıkış 

noktasını oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı çalışanların çalıştıkları kuruma duygusal 

bağlılıklarını yordamada ilişkisel benlik düzeylerinin, birincil yöneticilerinden algıladıkları desteğin ve 

birlikte çalıştıkları yöneticiye yönelik duygusal bağlılık düzeylerinin rolünü incelemektir.  

İlişkisel Benlik Kavramı Düzeyi ve Yöneticiye Duygusal Bağlılık 

Brewer ve Gardner (1996) kolektif, ilişkisel ve bireysel olmak üzere her biri farklı analiz düzeyinde 

incelenebilecek, üç farklı benlik kavramı olduğunu belirtmektedirler. Kolektif benliğin, bireylerin 

kimliğini belirlemede üyesi oldukları grupların önemini vurgulayan Sosyal Kimlik Kuramı (Social 

Identity Theory-SIT, Tajfel ve Turner, 1986) ile yakından ilişkili olduğu belirtilmektedir. Kurumların 

bireyin kimliği üzerinde belirleyici role sahip sosyal gruplar olması kişinin çalıştığı kurumun kolektif 

benlik düzeyinde ele alınmasını gerektirmektedir (Sluss ve Ashforth, 2007). İlişkisel benlik rol ilişkilerini 

gözönüne almakta (Sluss ve Ashforth, 2007) ve özellikle kişilerin iş ortamını da içeren ikili ilişkilere 

vurgu yapmaktadır (Andersen ve Chen, 2002). Bununla tutarlı olacak şekilde, ilişkisel benliğin yöneticiye 

yönelik duygusal ve normatif bağlılık ile ilişkili olduğu öne sürülmektedir (Johnson ve ark., 2010). 

İlişkisel benliğin öz düzenleme için de önemli olduğu ileri sürülmektedir (Andersen ve Chen, 2002). Son 

olarak bireysel benlik kişinin kendi çıkar, bağımsızlık ve özerkliğine vurgu yapmaktadır (Sluss ve 
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Ashforth, 2007). Sluss ve Ashforth (2007) bireylerin benlik tanımlarını belirlemede hem iş ortamlarındaki 

kişilerarası ilişkilerinin hem de farklı benlik kavramı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu araştırmacılar, ilişkisel kimliğin hem kişiye hem de role dayalı kimliklere dayandığını 

belirtmektedirler. Bu nedenle onlara göre ilişkisel kimlik her üç benlik kavramı düzeyi ile de ilişkilidir.  

Yukarıda belirtildiği gibi, üç boyutlu bağlılık modeline göre örgütsel bağlılık duygusal, normatif ve 

devamlılık bağlılığı boyutlarından oluşan çok boyutlu bir kavramdır (Allen ve Meyer, 1990; Meyer ve 

Allen, 1991). Ayrıca, bu boyutların her biri farklı yordayıcı ve sonuç değişkenleriyle ilişkilidir (Meyer ve 

ark., 2002). Üç boyutlu bağlılık modelinin geçerliğini inceleyen çalışmalar genellikle ya bireycilik-

toplulukçuluk boyutları temelinde kültür farklılıklarına (örn., Ko ve ark., 1997) ya da belli bir kültürde 

yaşayan bireylerin bireyci ve toplulukçu değerlere ne ölçüde sahip olduklarına odaklanmışlardır (örn., 

Wasti, 2003). Bu yönleriyle örgütsel bağlılık ve kültür arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar çalışanların 

hem farklı bağlılık boyutları geliştirmesinde hem de farklı bağlılık hedeflerine yönelik bağlılık 

sergilemesinde benlik kavramı düzeylerini dikkate almadıkları yönünde eleştirilere maruz kalmıştır (örn., 

Johnson ve Chang, 2006). İlişkisel benliğin ikili ilişkilere odaklandığı (Andersen ve Chen, 2002) 

yönündeki çalışmalar göz önünde bulundurularak aşağıdaki hipotez önerilmektedir:  

Hipotez 1. Çalışanın ilişkisel benlik düzeyi birincil yöneticiye yönelik duygusal bağlılığı olumlu 

yönde yordar.  

Yöneticiden Algılanan Destek ve Yöneticiye Duygusal Bağlılık 

Yukarıda da belirtildiği gibi bağlılık ile ilgili alanyazında duygusal bağlılık boyutunun bir grup 

yordayıcısının olumlu iş deneyimleri tarafından olduğu yönünde bulgular mevcuttur. Olumlu iş deneyimi 

kategorisi altında yer alan değişkenlerden biri olarak yöneticiden algılanan destek genel olarak 

çalışanların işle ilgili konulardaki katkılarına ve refahlarına yöneticileri tarafından ne ölçüde değer 

verildiği şeklinde tanımlanabilir (Kottke ve Sharafinski, 1988). Bunun doğal bir sonucu olarak, 

yöneticiden algılanan destek yöneticiye duygusal bağlılığı yordamaktadır (Stinglhamber ve 

Vandenberghe, 2003). Çalışanların yöneticilerini çalıştıkları kurumun temsilcisi olarak görmeleri 

(Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, Rhoades, 2002) nedeniyle yöneticiden algılanan 

destek, algılanan örgütsel destek, performans (Shanock ve Eisenberger, 2006), kariyer doyumu (Kang, 

Gatling ve Kim, 2015) ve hatta çalışılan kuruma duygusal bağlılık (Casper ve ark., 2011; Kang, Gatling 

ve Kim, 2015) gibi önemli iş değişkenleriyle ilişkilidir. Ayrıca, bazı çalışmalar yöneticiden algılanan 

desteğin doğrudan olmasa bile örgütsel bağlılık üzerinden işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğunu 

göstermektedir (Kang ve ark., 2015). Bu bulgular yöneticiden algılanan desteğin iş ortamı için önemli bir 

değişken olduğunu göstermektedir. Buna bağlı olarak aşağıdaki hipotez önerilmektedir:  
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Hipotez 2. Yöneticiden algılanan destek yöneticiye duygusal bağlılığı olumlu yönde yordar.            

Yöneticiye Duygusal Bağlılığın Örgütsel Duygusal Bağlılığı Yordamada Rolü 

Bağlılık hedefleri üzerine yapılan çalışmalar, çalışanların birlikte çalıştıkları yönetici, iş grubu, 

çalışılan kurum, meslek ve müşteriler gibi farklı hedeflere bağlılık geliştirebileceklerini (Bentein ve ark., 

2002; Cheng, Jiang ve Riley, 2003; Stinglhamber, Bentein ve Vandenberghe, 2002; Stinglhamber ve 

Vandenberghe, 2003; Vandenberghe, Bentein ve Stinglhamber, 2004) ve bu bağlılık hedeflerini 

birbirinden ayrıştırabildiklerini göstermektedir (Snape, Chan ve Redman, 2006; Vandenberghe ve ark., 

2004). Yöneticiye duygusal bağlılığın iş sonuçlarını yordamada örgütsel bağlılığın ötesinde katkı 

sağladığı da belirtilmektedir (Askew, Taing ve Johnson, 2013; Becker, Billings, Eveleth ve Gilbert, 1996; 

Becker ve Kernan, 2003; Cheng ve ark., 2003; Stinglhamber ve Vandenberghe, 2003; Vandenberghe ve 

ark., 2004). Bunlarla tutarlı bir şekilde, araştırmalar yöneticiye ve kuruma bağlılık hedeflerinin o hedefle 

ilişkili iş sonuçlarıyla daha güçlü bir ilişkiye sahip olduğuna dair görgül destek sağlamaktadır. Örneğin, 

Snape ve arkadaşları (2006) örgütsel bağlılığın işten ayrılmaya yönelik düşünceler ve kurumun 

kaynaklarını korumakla, yöneticiye bağlılığın ise yardım etme davranışı ve kişiler arası uyumla ilişkili 

olduğu yönünde bulgular elde etmiştir.Yöneticiye duygusal bağlılık,  hem duygusal örgütsel bağlılık ile 

(Bentein ve ark., 2002; Cheng ve ark., 2003; Vandenberghe ve ark., 2004) hem de iş doyumu ve iş 

performansı gibi değişkenlerle ilişkilidir (Cheng ve ark., 2003). Çalışanlar açısından birincil yönetici, 

çalışılan kuruma göre daha yakınsak ve somut bir bağlılık hedefi olup (Becker, 2009) çalışılan kuruma 

bağlılığı yordamaktadır (Becker ve ark., 1996). Bu bulgulara bağlı olarak aşağıdaki hipotez 

önerilmektedir:  

Hipotez 3. Yöneticiye duygusal bağlılık, örgüte duygusal bağlılığı olumlu yönde yordar.  

Yöntem 

Bu bölümde çalışmanın örneklemi, veri toplama araçları ve işlem hakkında bilgiler yer almaktadır.  

Örneklem 

Çalışmanın örneklemini farklı sektörlerde çalışan toplam 150 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların 

41’i (%28.3) kadın, 91’i (%62.8) erkek olup 13’ü (%9) cinsiyetini belirtmemiştir. Çalışanların yaş 

ortalaması 35.62 yıldır (S = 8.32). Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%59.8) eğitim düzeyi üniversite 

ve üzeridir. Çalışanların mevcut kurumlarındaki çalışma süreleri ortalaması 70.31 ay (S = 67.08), birincil 

yöneticileri ile birlikte çalışma süreleri ortalaması 38.18 ay (S = 40.77) ve toplam çalışma süreleri 

ortalaması 137.48 aydır (S = 98.36).  



A. B. Ok ve A. Büyükşahin-Sunal / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 561 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada kullanılan anket formu demografik bilgi formu ve kullanılan ölçekler (yöneticiden 

algılanan destek, ilişkisel benlik düzeyi, yöneticiye duygusal bağlılık ve duygusal örgütsel bağlılık) olmak 

üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeklerin tamamı 5-dereceli Likert tipidir (1 = kesinlikle 

katılmıyorum, 5 = kesinlikle katılıyorum).  

Demografik Bilgi Formu. Demografik bilgi formunda katılımcıların yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, 

mevcut kurumlarındaki, birincil amirleri ile birlikte ve toplam (kurum içi ve kurum dışında) çalışma 

süreleri ile ilgili sorular yer almaktadır.  

İlişkisel Benlik Düzeyi. Katılımcıların sahip oldukları ilişkisel benlik kavramı düzeyi Selenta ve Lord 

(2005) tarafından geliştirilen ve kolektif, ilişkisel ve bireyci benlik düzeyi ile ilgili maddeler içeren 

toplam 15 maddeden oluşan ölçeğin ilişkisel benlik kavramı ile ilgili beş maddesi kullanılarak 

ölçülmüştür (örnek madde: “Yakın bir arkadaş veya akraba gibi birinin iyiliğini önemsemek benim için 

önemlidir”). Ölçeğin Türkçe’ye çevirisi çalışmanın araştırmacılarının da içinde yer aldığı bir grup 

akademisyen tarafından gerçekleştirilmiş olup Cronbach alpha değeri .81 olarak bulunmuştur.  

Yöneticiden Algılanan Destek. Yöneticiden algılanan destek orijinal olarak örgütten algılanan destek 

ölçeği olarak Eisenberger ve arkadaşları (Eisenberger, Huntington, Hutchinson ve Sowa, 1986) tarafından 

geliştirilen ve Maden ve Kabasakal (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin yöneticiye uyarlanan 

dört maddesi (örnek madde: “Yöneticim altında çalışan kişilerin refahı ile ilgilidir”) kullanılarak 

ölçülmüştür. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alpha değeri .84 olarak bulunmuştur.   

Yöneticiye Bağlılık. Çalışanların birlikte çalıştıkları birincil yöneticilerine duygusal bağlılıkları Meyer, 

Barak, and Vandenberghe (1996) tarafından farklı kültürlerde kullanılmak üzere geliştirilen ve Wasti ve 

Can (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan beş maddelik duygusal örgütsel bağlılık ölçeğinde yer alan 

“kurum” sözcüğünün “yönetici” sözcüğüyle değiştirilmesi ile oluşturulan beş maddelik duygusal bağlılık 

ölçeği kullanılarak ölçülmüştür (örnek madde: “Meslek hayatımın kalan kısmını mevcut amirimle 

çalışarak geçirmek beni çok mutlu eder”). Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alpha değeri .76 olarak 

bulunmuştur. 

Örgütsel Bağlılık. Çalışanların çalıştıkları kuruma yönelik duygusal bağlılıkları Meyer, Barak, and 

Vandenberghe (1996) tarafından farklı kültürlerde kullanılmak üzere geliştirilen ve Wasti ve Can (2008) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan beş maddelik duygusal bağlılık ölçeği kullanılarak ölçülmüştür (örnek 

madde: “Meslek hayatımın kalan kısmını bu kurumda geçirmek beni çok mutlu eder”). Bu çalışmada 

ölçeğin Cronbach alpha değeri .71 olarak bulunmuştur. 
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İşlem 

Anket formları uygun örneklem yöntemiyle ulaşılan katılımcılara dağıtılmış ve katılımcılara 

çalışmaya katılımın tamamen gönüllülük temelinde olduğu, istedikleri takdirde çalışmadan 

ayrılabilecekleri, kendilerinden kimliklerini belirtici hiçbir bilgi istenmediği ve verilerin sadece 

araştırmacılar tarafından kullanılacağı yönünde bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcılara anketi 

doldurmaları için bir hafta süre verilmiştir.  

Bulgular 

Çalışmada toplanan veriler iki aşamada analiz edilmiştir. Analizlerin ilk aşaması tanımlayıcı 

istatistikleri, korelasyon analizi ve faktör analizleri ve güvenirlik analizlerini içermektedir. Analizlerin 

ikinci aşaması ise araştırmada önerilen hipotezleri test etmek amacıyla yapılan hiyerarşik regresyon 

analizini içermektedir.  

Çalışmada yer alan demografik değişkenlere ilişkin betimleyici istatistikler yöntem bölümünün 

örneklem kısmında yer almaktadır. Çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin betimleyici istatistikler ise 

Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Ölçeklere Ait Tanımlayıcı İstatistikler ve Güvenirlik Değerleri   

Ölçek Madde 
Sayısı Ort. S Cronbach 

Alpha Min. -Maks. 

İlişkisel Benlik Kavramı Düzeyi 5 4.39 .56 .81 2.25 – 5.00 

Yöneticiden Algılanan Destek 4 3.87 .76 .84 1.25 – 5.00 

Yöneticiye Duygusal Bağlılık 5 3.17 .82 .76 1.00 – 5.00 

Örgütsel Duygusal Bağlılık 5 3.39 .80 .71 1.00 – 5.00 
Not. Bütün ölçekler 5-dereceli Likert türüdür.  

Çalışmada kullanılan ölçeklerin (çalışanın ilişkisel benlik düzeyi, yöneticiden algılanan destek, 

yöneticiye duygusal bağlılık ve örgütsel duygusal bağlılık) her birine faktör yapılarını belirlemek 

amacıyla varimax rotasyonlu faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizlerinin sonucuna göre beş 

maddeden oluşan tek faktörlü çalışanın ilişkisel benlik düzeyi ölçeği toplam varyansın %58.80’nini 

açıklamakta, dört maddeden oluşan tek faktörlü yöneticiden algılanan destek ölçeği toplam varyansın 

%67.27’sini açıklamakta, beş maddeden oluşan tek faktörlü yöneticiye duygusal bağlılık ölçeği toplam 

varyansın %51.75’ini açıklamakta ve son olarak beş maddeden oluşan tek faktörlü örgütsel duygusal 

bağlılık ölçeği toplam varyansın %47.23’ünü açıklamaktadır. Ölçeklerin güvenirlik düzeyleri kabul 

edilebilir düzeyde olup Cronbach alpha değerleri sırasıyla .81, .84, . 76 ve .71 olarak bulunmuştur.   
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Çalışmada yer alan değişkenler arasındaki korelasyonlar Tablo 2’de yer almaktadır. Demografik 

değişkenlerle örgüte duygusal bağlılık arasındaki korelasyonlar alanyazınla tutarlı ve beklendik yöndedir. 

Buna göre yaş (r = .234, p < .01) ve cinsiyet (r = .313, p < .01) değişkenleri örgütsel bağlılıkla olumlu 

yönde, eğitim düzeyi ise örgütsel bağlılıkla olumsuz yönde ilişkilidir (r = -.211, p < .01). Diğer taraftan, 

kurumda çalışma süresi ile örgütsel duygusal bağlılık arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Ölçekler arası korelasyonların da genellikle çalışmanın hipotezleri ile tutarlı ve beklendik yönde olduğu 

görülmektedir. Buna göre, yöneticiden algılanan destek ile yöneticiye (r = .516, p < .01) ve örgütsel 

duygusal bağlılık (r = .451, p < .01) arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, yöneticiye duygusal 

bağlılık ve örgütsel duygusal bağlılık arasında da olumlu bir ilişki mevcuttur (r = .676, p < .01). 

Beklenenin aksine çalışanın ilişkisel benlik düzeyi ile yöneticiye duygusal bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmamaktadır.   

Tablo 2. Değişkenler Arası Korelasyonlar  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Yaş -         

2. Cinsiyet  .156 -        

3. Eğitim düzeyi .107 -.257** -       

4. Kurumdaki çalışma süresi .490** .093 .042 -      

5. Yönetici ile çalışma süresi  .159 .217* -.399** .326** -     

6. Toplam çalışma süresi  .865** .134 .156 .526** .164 -    

7. İlişkisel benlik düzeyi .173* .051 .009 .041 .072 .152 -   

8. Yöneticiden algılanan 
destek   .238** .242** -.298** .171 .037 .225* .311** -  

9. Yöneticiye duygusal 
bağlılık  .112 .307** -.286** .063 .222* .133 .142 .516** - 

10. Duygusal örgütsel 
bağlılık   .234** .313** -.211** .099 .226* .163 .180* .451** .676** 
*p < .05, **p < .01  

Çalışmada önerilen hipotezleri test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Buna 

göre, yordayıcı değişkenlerin duygusal örgütsel bağlılıkla ilişkisi üç aşamalı bir hiyerarşik regresyon 

analizi ile incelenmiştir. Hiyerarşik regresyon analizinin ilk aşamasında analize alanyazında örgütsel 

bağlılık ile ilişkili olduğu belirtilen demografik değişkenlerden yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve kurumdaki 

çalışma süresi kontrol değişkenleri olarak girilmiştir. İkinci aşamada, çalışanın ilişkisel benlik düzeyi ve 

çalışanların birincil yöneticilerinden algıladıkları destek değişkenleri analize girilmiştir. Son olarak, 

üçüncü aşamada çalışanların birincil yöneticilerine duygusal bağlılıkları analize sokulmuştur. Yapılan üç 

aşamalı hiyerarşik regresyon analizinin üçüncü aşamasında, kontrol değişkenlerinden ve yordayıcı 
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değişkenlerden yalnızca yöneticiye duygusal bağlılık değişkeninin (β = .564, p < .001) örgütsel duygusal 

bağlılığı anlamlı ve pozitif yönde yordadığı bulunmuştur (R2
değişim = .21). Hiyerarşik regresyon analizi 

sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır.  

Tablo 3. Duygusal Örgütsel Bağlılığı Yordamaya Yönelik Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları  

Değişkenler R R2 R2
değ. F Fdeğ. β t 

1. Aşama  .398 .158 .158 5.596 5.596***   

Yaş       .226*  

Cinsiyet       .237**  

Eğitim düzeyi       -.175*  

2. Aşama  .522 .272 .114 7.293 9.153***   

Cinsiyet       .183*  

Yöneticiden algılanan destek       .356***  

3. Aşama   .693 .480 .207 15.276 46.253***   

Yöneticiye duygusal bağlılık       .564***  
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Tartışma 

Bu çalışmada örgütsel bağlılığı yordamada çalışanın ilişkisel benlik düzeyi, yöneticiden algılanan 

destek ve yöneticiye yönelik duygusal bağlılık değişkenlerinin rolü incelenmiştir. Elde edilen bulgular bu 

üç değişken içinde çalışanların birincil yöneticilerine yönelik duygusal bağlılığın, örgüte duygusal 

bağlılığı yordamada en önemli değişken olduğunu göstermektedir.  

Konuyla ilgili alanyazında ilişkisel benliğin yöneticiye bağlılığı yordamada belirleyici role sahip bir 

değişken olduğu öne sürülmektedir. Dolayısıyla, ileride yapılacak çalışmalarda çalışanların 

toplulukçu/kolektif benlik kavramı düzeyi ile örgütsel bağlılık ilişkisinin incelenmesi yerinde olacaktır. 

Batıda yapılan çalışmalar (örn., Johnson ve Chang, 2006) bireyci benlik kavramının kuruma devamlılık 

bağlılığı ile toplulukçu benlik kavramının ise kuruma duygusal bağlılıkla ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Her ne kadar bu çalışmada çıkmasa da ilişkisel benliğin yöneticiye, toplulukçu benliğin iş 

grubu ve çalışılan kuruma ve bireyci benlik düzeyinin de bireysel kariyer hedeflerine bağlılığı 

yordayabileceği yönünde bulgular mevcuttur. Kurumların çalışanlarının benlik kavramı düzeyleri 

hakkında bilgi sahibi olması onları kurumda tutmak için farklı stratejiler geliştirebilmelerine olanak 

tanıyacaktır. Gelecekteki çalışmalarda bu üç farklı benlik kavramı düzeyinin ve farklı bağlılık 

hedeflerinin aynı çalışmada birlikte incelenmesi konu ile ilgili kapsamlı bilgi elde edilmesi açısından 

faydalı olacaktır.   
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Benzer şekilde, bu çalışmada hem yöneticiye hem de çalışılan kuruma yönelik duygusal bağlılık 

boyutu ele alınmıştır. Her ne kadar duygusal bağlılık boyutu tutarlı bir şekilde iş sonuçları ve işe yönelik 

tutumlarla en güçlü ilişkiye sahip boyut olarak bulunsa da normatif ve devam bağlılığı boyutlarının da 

gelecekteki çalışmalarda incelenmesi faydalı olacaktır. Çünkü, özellikle toplulukçu kültürlerde normatif 

bağlılık boyutunun duygusal bağlılıktan daha kritik olabileceği yönünde bulgular mevcuttur (Meyer, 

Stanley, Jackson, McInnis, Maltin ve Sheppard, 2012).    

Bu çalışmada katılımcıların ilişkisel benlik düzeyi ortalamaları çok yüksek olmasına rağmen ilişkisel 

benlik düzeyi ile yöneticiye duygusal bağlılık değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunmamasının birkaç 

nedeni olabilir. İlk olarak, ilişkisel benlik düzeyine görece olarak yöneticiden algılanan destek daha 

somut ve iş ortamı ile doğrudan ilgili bir değişken olması nedeniyle ilişkisel benliğin etkisini baskılamış 

olabilir. İkincisi, çalışanlar iş ortamı ve iş dışı alanlarda farklı düşünüp davranıyor olabilirler. Örneğin, iş 

dışındaki yaşamında ilişkisel benliği ağır basan bir birey iş yaşamında daha bireyci davranabilir. 

Üçüncüsü, birincil yönetici ile birlikte çalışma süresi ve etkileşim sıklığı önemli bir faktör olabilir. Son 

olarak, alanyazında ast ve üstün benzer benlik kavramı düzeylerine sahip olmasının örneğin lider-üye 

etkileşimi gibi değişkenler açısından önemli olduğuna dair bulgular mevcuttur (Jackson ve Johnson, 

2012). Dolayısıyla, çalışan ilişkisel benliğe sahip olsa bile yönetici ilişkisel benlik düzeyine sahip değilse 

(örn., bireyci benlik kavramı düzeyi yüksekse) çalışan yöneticisine yönelik duygusal bağlılık 

geliştiremeyebilir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda yöneticinin ve çalışanın benlik düzeylerinin 

etkileşiminin araştırılması faydalı olacaktır. Nitekim, görece yakın zamanda yapılan bir çalışmada 

çalışanların ve birincil yöneticilerinin yüksek düzeyde ilişkisel benliğe sahip olmalarının hem lider-üye 

etkileşiminin kalitesi hem de onların lider-üye etkileşimi açısından benzer değerlendirmeler yapmalarını 

olumlu yönde yordadığı belirtilmektedir (Jackson ve Johnson, 2012).   

Yöneticiden algılanan destek ile yöneticiye duygusal bağlılık arasında gözlenen olumlu ve istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki alanyazınla tutarlıdır. Yöneticiye duygusal bağlılık yöneticiden algılanan destek ve 

duygusal örgütsel bağlılık arasında aracı değişken rolü oynuyor olabilir. Dolayısıyla, örgütsel bağlılık 

üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmamakla birlikte onun güçlü bir yordayıcısı olan yöneticiye 

duygusal bağlılığı yordaması nedeniyle yöneticiden algılanan destek kurumlar için önemli olup 

yöneticilerle çalışanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi desteklenmelidir.  

Çalışmanın bir diğer bulgusu olan yöneticiye duygusal bağlılık ile örgütsel duygusal bağlılık 

arasındaki olumlu ve güçlü ilişki de alanyazınla tutarlıdır. Bu durum çalışanların çalıştıkları kuruma 

bağlılık geliştirmelerinde kuruma görece daha yakın bir hedef olan birincil yöneticiye bağlılığın önemini 

göstermektedir. Dolayısıyla, yöneticiden algılanan destek değişkeninde olduğu gibi kurumlar çalışanların 

yöneticilerine bağlılıklarını geliştirebilecekleri bir ortam yaratmalıdır.   
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Çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. İlk olarak, çalışmanın kesitsel deseni hem neden-

sonuç ilişkisi kurmamıza hem de zaman içinde çalışanların sözkonusu değişkenler açısında nasıl bir 

değişim göstereceğini gözlemlememize engel olmaktadır. Çalışmanın bir diğer sınırlılığı benlik kavramı 

düzeylerinin ölçümüyle ilgilidir. Çalışmada sadece ilişkisel benlik düzeyi ile ilgili ölçüm alınmış, bireyci 

ve toplulukçu benlik düzeyleri ölçülmemiştir. Buna ilaveten, sadece çalışanların ilişkisel benlik kavramı 

düzeyi ölçülmüş, çalışanların birincil yöneticilerinden kendi ilişkisel benlik düzeyleriyle ilgili veri 

toplanmamıştır. Ancak, hem çalışanların ilişkisel, bireyci ve toplulukçu benlik düzeylerinin çeşitli iş 

değişkenleriyle farklı şekillerde ilişkili olduğu ve hem de çalışan-yönetici benlik kavramı düzeyi 

benzerliklerinin işe yönelik değişkenlerle ilişkili olduğu yönünde bulgular mevcuttur (örn., Jackson ve 

Johnson, 2012). Dolayısıyla, benlik kavramı düzeylerinin iş ortamında işleyişine yönelik tam ve kapsamlı 

bilgi sahibi olmak için aynı çalışmada hem çalışanlardan hem de birincil yöneticilerden üç farklı benlik 

kavramı düzeyi ile ilgili veri toplanıp bunların ana etkilerinin yanı sıra etkileşimlerinin de incelenmesi 

gerekmektedir. Son olarak, bu çalışmada çalışılan kuruma ve birincil yöneticiye yönelik bağlılığın sadece 

duygusal boyutu incelenmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda duygusal bağlılık boyutunun yanı sıra 

normatif ve devam bağlılığı boyutlarının da ölçülmesi ve farklı benlik kavramı düzeyleri ile ilişkilerinin 

incelenmesi yerinde olacaktır.  

Sonuç olarak, benlik kavramı düzeyleri hem iş ortamında farklı hedeflere bağlılık geliştirmede 

belirleyici rol oynamaları hem de bağlılık dışındaki birtakım önemli iş değişkenleriyle ilişkili olmaları 

nedeniyle önemlidir. Bu nedenle, benlik kavramı düzeylerinin iş ortamında oynadığı role ilişkin daha 

kapsamlı bilgiye sahip olabilmek adına bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmelidir. İş ortamlarında da 

kurumlar çalışanlarının farklı benlik kavramı düzeylerine ve buna bağlı olarak işe yönelik farklı beklenti, 

tutum ve davranışlara sahip olabileceklerine dair farkındalık sahibi olmalıdır. Böylece özellikle yüksek 

performanslı çalışanlarının kurumda çalışmaya devam etmesini sağlamak için onların beklentilerine 

uygun olacak şekilde iş ortamını yapılandırabilirler.      
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Kariyer Planlama Sürecinde Kariyer Engelleri ve Kariyer Geleceği Algılarının Rolü 

Kariyer, kişinin yaşamının herhangi bir zamanında sahip olduğu rollerin gerektirdiği etkinliklerin bir 

bileşimidir. Yaşam boyunca devam eden bir süreç olarak tanımlanan kariyer, sadece bir mesleği seçme ve 

çalışmayla ilgili rolleri içermez. Aynı zamanda kariyer, kişinin özel yaşamında ve toplumda üstlendiği 

diğer rolleri ve bu rollerin gereğini yerine getirirken gösterdiği uyumu ve gelişimi de ifade eden bir 

kavramdır  (Savickas, 2012). 

İş yaşamında ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kariyer kavramının, birçok tanımı yapılmıştır. 

Super (1980) kariyeri, kişinin yaşamı süresince oynadığı rollerin birleşimi olarak tanımlamıştır. Arthur, 

Hall ve Lawrence’a (1989) göre kariyer, kişinin zaman içinde edindiği iş deneyimleridir (akt. Dries, 

Pepemans ve De Kerpel, 2008). Bernardin’e (2007) göre ise kariyer, bireyin işle ilgili aktiviteleri, 

davranışları ve buna bağlı tutumları, değerleri ile yaşam boyunca edindiği amaçlar ve diğer yaşam 

rollerinin birbirini izlemesi sonucu oluşan genel görünümdür; mesleki gelişim çizgisindeki ilerleme, 

duraklama ve gerilemelerdir.   

Kariyer çerçevesinde sıklıkla ele alınan kavramlardan biri de kariyer planlamasıdır. Kariye planlama 

bireyin sahip olduğu nitelikleri değerlendirmesini, çevresindeki fırsatların farkına varmasını, bunlardan 

yararlanarak kariyer hedeflerini belirlemesini ve hedeflerine ulaştıracak iş, eğitim ve ilgili diğer gelişim 

programlarını planlamasından oluşan bir süreçtir (Erdoğmuş, 2003). Kariyer planlama kişinin kariyer 

gelişiminin bir özetidir; kariyer hedeflerini belirlemesini ve bunlara nasıl ulaşılacağına ve sürdürüleceğine 

ilişkin süregiden bir plandır. Ancak, sadece geleceğe ilişkin bir planlamayı içermez, aynı zamanda iş 

kaybı gibi bir durumlarla karşılaşıldığında, kariyer geçişlerinin nasıl olacağına ilişkin planlamayı da içerir 

(Zikic ve Klehe, 2006).  

İş ve özel yaşamında başarıya ulaşılabilmesi için büyük önem taşıyan kariyer planlama sürecinde kişi, 

değişen mesleklere ve çalışma koşullarına uyum sağlayabilmelidir (kariyer uyumluluğu). Ayrıca 

gelecekteki kariyerinde her zaman olumlu sonuçlar elde edeceğine ilişkin inancı (kariyer iyimserliği) ve 

hâlihazırdaki iş piyasasına ve istihdam eğilimlerine ilişkin bilgi ve algılama düzeyinin de (iş piyasasına 

ilişkin algılanan bilgi) yüksek olması gereklidir. Diğer bir deyişle, kişinin kariyer geleceğine ilişkin algı 

düzeyi yüksek olmalıdır. Böylece birey iş ve kişisel yaşantısında meydana gelecek ani değişimlerle başa 

çıkabilecek, yani uyum sağlayabilecek ve bunu gerçekleştirirken de iyimserliğini kaybetmeden, duygusal 

iyi oluş halini sürdürebilecektir (Rottinghaus, Day ve Borgen, 2005). 

Kuşkusuz kariyer gelişimi, bireyin aktif katılımının gerektiren bir süreçtir. Ancak kariyer hedeflerini 

gerçekleştirme sürecinde kişi, engel olarak nitelendireceği çeşitli durumlarla karşılaşabilir. Bu engeller, 

bireyin kendisinden ya da çevresinden kaynaklanan ve kariyer sürecini zorlaştıran olaylar ya da şartlardır 
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(Swanson ve Woitke, 1997). Ailenin olumsuz etkisi ve eğitim yetersizliği gibi bazı engeller bireyin tüm 

kariyer gelişim sürecini etkilerken, bazıları ise kariyer gelişim süreci içerisinde ortaya çıkan ya da girmeyi 

düşündüğü kariyer seçeneği ile ilişkili olan cinsiyet ayrımcılığı, çalışma koşullarının zorluğu, ücret 

yetersizliği gibi toplumsal ve ekonomik engellerdir (Lent, Brown ve Hackett, 2000). Önemli olan bireyin 

performansını engelleyen ya da zarara uğratan bu engellerle başa çıkabilecek yetkinliğe sahip olmasıdır.  

Araştırmanın Amacı 

Kariyer planlama bireyin yeteneklerini, ilgi alanlarını ve geleceğe dair beklentilerini değerlendirerek 

işgücü piyasasında kendine uygun bir hedef belirleme sürecidir. Bu süreçte bireyin, kariyer ilerlemesi 

açısından iyimser bir bakış açısı geliştirmesi ve işgücü piyasası dinamiklerine hâkim ve olası tehditlerle 

baş edebilmesi önemlidir. İşgücü piyasası ile istihdam süreçlerine dair bilginin güçlü olması kadar gerçek 

ya da algılanan kariyer engelleriyle baş edebilme potansiyeli de sağlıklı bir kariyer planlama sürecinin 

öncülleri olabilir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kariyerlerini planlama süreçleri için, kariyer 

geleceği algısı ile algılanan kariyer engelleri bileşenlerinin yordayıcı gücünü keşfetmeye odaklanmıştır. 

Bu amaca yönelik olarak sınanan araştırma denenceleri ise şunlardır: 

1. Kariyer planlama davranışları (kendini değerlendirme, fırsatları tanıma, hedefleri belirleme ve plan 

oluşturma), algılanan kariyer engelleri ve alt boyutları (cinsiyet ayrımcılığı, mesleğin geleceği ve iş 

piyasası kısıtlamaları, mesleğin eğitiminin ve çalışma koşullarının zorluğu, yetenek ve ilgi azlığı, 

motivasyon eksikliği ve yetersiz hazırlanma, taşınma, kişisel problemler (sorumluluklar) ile aile ve çevre 

etkisi) ve kariyer geleceği ve alt boyutları (kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve iş piyasalarına 

ilişkin algılanan bilgi) arasında anlamlı ilişkiler vardır.  

2. Kariyer planlama davranışları (kendini değerlendirme, fırsatları tanıma, hedefleri belirleme ve plan 

oluşturma), algılanan kariyer engelleri alt boyutları (cinsiyet ayrımcılığı, mesleğin geleceği ve iş piyasası 

kısıtlamaları, mesleğin eğitiminin ve çalışma koşullarının zorluğu, yetenek ve ilgi azlığı, motivasyon 

eksikliği ve yetersiz hazırlanma, taşınma, kişisel problemler (sorumluluklar) ile aile ve çevre etkisi) ve 

kariyer geleceği alt boyutları (kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve iş piyasalarına ilişkin algılanan 

bilgi)  tarafından anlamlı olarak yordanacaktır.   

Yöntem 

Örneklem 

Çalışmaya Ankara Üniversitesi’nde eğitim gören 226 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 123’'ü kadın 

(%54.4) ve 103’ü  (%45.6) erkektir. Yaşları 22 ile 29 arasında (Ort. = 20.75, S = 2.59) değişmektedir. 
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Veri Toplama Araçları 

Kariyer Planlama Ölçeği. Kariyer Planlama Ölçeği, Seçer (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 

bireyin kendini tanıma, üstün ve zayıf yönlerini belirleme, farklı meslek alanlarının hangilerinde 

yükselebileceğinin ve gelişebileceğinin farkına varma, bilgi ve becerilerine uygun hedefler belirleme ve 

belirlediği hedefleri nasıl gerçekleştireceğine ilişkin plan yapabilme düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

Ölçek kendini değerlendirme, fırsatları tanıma, hedefleri belirleme ve plan oluşturma olmak üzere 

bireysel kariyer planlamanın dört alt boyutunu içeren 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin tamamı için 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .78 olarak belirlenirken, alt boyutlarının Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayıları ise .76 ile .86 arasında değişmektedir (Seçer, 2013). 

Algılanan Kariyer Engelleri Ölçeği. Bireylerin kariyer amaçlarını gerçekleşmesini engelleyen 

etmenleri algılama düzeylerini ölçme amacıyla Sürücü (2011) tarafından geliştirilen Algılanan Kariyer 

Engelleri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek cinsiyet ayrımcılığı, mesleğin geleceği ve iş piyasası kısıtlamaları, 

mesleğin eğitiminin ve çalışma koşullarının zorluğu, yetenek ve ilgi azlığı, motivasyon eksikliği ve 

yetersiz hazırlanma, taşınma, kişisel problemler (sorumluluklar) ile aile ve çevre etkisi olmak üzere 8 alt 

boyutta toplam 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin tamamı için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 

.92’dir. Alt boyutlarının Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları ise .53 ile .91 arasında değişmektedir 

(Sürücü, 2011).  

Kariyer Geleceği Ölçeği. Bireylerin kariyer planlamaya yönelik olumlu tutumlarını değerlendirmek 

amacıyla Rottinghaus, Day ve Borgen (2005) tarafından geliştirilen Kariyer Geleceği Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Kalafat (2012) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek, 

kariyer uyumluluğu (KU), kariyer iyimserliği (Kİ) ve iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi (AB) olmak 

üzere üç alt boyutta, toplam 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin tamamı için Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısı .88, KU alt boyutu için .83, Kİ alt boyutu için .82 ve AB alt boyutu için .62’dir. On beş gün 

arayla gerçekleştirilen test-tekrar test güvenirlik çalışmasında korelasyon katsayıları, ölçeğin tamamı için 

.87, KU alt boyutu için .75, Kİ alt boyutu için .81 ve AB alt boyutu için de .73 olarak belirlenmiştir 

(Kalafat, 2012).   

İşlem 

Ölçek formu Ankara Üniversitesini farklı fakültelerinde okuyan öğrencilere uygulanmıştır. Öncelikle 

katılımcılara araştırmaya ilişkin bilgi verilerek onayları alınmıştır. Daha sonra anket formunu 

cevaplandırmayı kabul edenlerden hiçbir soruyu boş bırakmadan, yönergelere göre soruları 

cevaplandırmaları istenmiştir. Katılımcılardan hiçbir kimlik bilgisi istenmemiştir.  Kararsız kaldıkları 
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noktalarda da gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Uygulanan soru formunda sıra etkisini ortadan 

kaldırmak amacıyla, ölçekler farklı olarak sıralanarak dağıtılmıştır. 

Bulgular 

Katılımcıların araştırmada kullanılan ölçeklerden aldıkları puanların ortalama ve standart sapmaları ile 

ölçek puanları arasındaki korelasyonlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1.’de de görüldüğü gibi, kariyer 

planlama alt boyutları ile algılanan kariyer engelleri algısının “mesleğin geleceği ve çalışma koşullarının 

zorluğu”, “ aile ve çevre etkisi”, “taşınma” ve “kişisel problemler (sorumluluklar)” alt boyutları arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Benzer biçimde kariyer planlama ve alt boyutları ile kariyer 

geleceği algısı ve alt boyutları arasında da pozitif yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. 

Tablo 1. Araştırmadaki Değişkenlerin Ortalama, Standart Sapma, Güvenirlik Katsayıları ve Değişkenler Arası 
Korelasyonlar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 -                  

2 .88** -                 

3 .88** .73** -                

4 .92** .73** .72** -               

5 .92** .71** .74** .84** -              

6 .10 .03 .18** .09 .08 -             

7 .04 -.05 .13 .03 .05 .87** -            

8 .03 -.04 .09 .04 .02 .90** .73** -           

9 .26** .21** .31** .21** .19** .73** .51** .60** -          

10 .00 -.07 .05 .04 -.01 .84** .70** .76** .49** -         

11 .03 .02 .11 -.02 .00 .84** .67** .70** .62** .68** -        

12 .12 .03 .18** .10 .12 .76** .65** .61** .48** .72** .61** -       

13 .13* .08 .18** .11 .11 .73** ..57** .54** .59 .53** .56** .51** -      

14 .25** .18** .24** .24** .23** .53** .38** .41** .40** .37** .34** .36** .51** -     

15 .58** .55** .48** .51** .54** -.23** -.19** -.28** -.08 -.28** -.21** -.16* -.11 .06 -    

16 .60** .60** .53** .52** .52** -.08 -.05 -.11 .02 -.14* -.11 -.07 -.06 .08 .89** -   

17 .37** .38** .23** .35** .35** -.41** -.37** -.47** -.21** -.40** -.33** -.34** -.20** -.03 .80** .56** -  

18 .20** .07 .23** .16* .27** .08 .06 .08 .05 .00 .09 .17** .07 .10 .36** .16* -.06 - 

Ort. 72.29 18.82 17.26 18.21 18.01 92.82 19.42 19.39 12.15 10.60 11.66 5.64 8.30 5.64 88.04 40.53 37.54 9.98 

S 14.33 3.92 3.85 4.00 4.14 27.00 6.75 7.24 3.91 4.06 4.01 2.21 3.04 2.03 11.81 6.53 5.98 3.44 
*p < .05, **p < .01 

Not. 1. Kariyer Planlama, 2. Kendini Değerlendirme, 3. Fırsatları Tanıma, 4. Hedef Belirleme, 5. Plan Oluşturma, 6. Kariyer 
Engelleri Algısı, 7. Cinsiyet Ayrımcılığı, 8. Mesleğin Geleceği ve İş Piyasası Kısıtlamaları, 9. Mesleğin Geleceği ve Çalışma 
Koşullarının Zorluğu, 10. Yetenek ve İlgi Azlığı, 11. Motivasyon Eksikliği ve Yetersiz Hazırlanma, 12. Taşınma, 13. Kişisel 
Problemler (Sorumluluklar), 14. Aile ve Çevre Etkisi, 15. Kariyer Geleceği Algısı, 16. Kariyer Uyumluluğu, 17. Kariyer İyimserliği, 
18. İş Piyasasına İlişkin Bilgi 
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Araştırmada kariyer planlama ve alt boyutlarının (kendini değerlendirme, fırsatları tanıma, hedef 

belirleme ve plan oluşturma), algılanan kariyer engelleri alt boyutları ile kariyer geleceği algısı alt 

boyutlarının hangileri tarafından yordandığını belirlemek amacıyla beş ayrı aşamalı (stepwise) hiyerarşik 

regresyon analizi gerçekleştirilmiştir (bkz. Tablo 2). Analiz aşamasında araştırmada yer alan her bir 

ölçeğin alt ölçekleri, bloklar halinde alınmıştır. Değişkenler göz önünde tutulduğunda kariyer planlama 

davranışlarının yordanması açısından regresyona giriş sırası şöyle belirlenmiştir. Birinci aşamada cinsiyet 

ve kariyer geleceği algısı düzeyi; ikinci aşamada kariyer engelleri algısı alt boyutları ve son aşamada ise 

kariyer geleceği algısı alt boyutları analize dâhil edilmiştir.  

Tablo 2.’de görüldüğü gibi, kariyer planlama davranışını yordamada denkleme ilk olarak birinci 

blokta yer alan kariyer geleceği algı düzeyi (F1,224 = 49.47, p < .05), ikinci sırada ise cinsiyet değişkeni 

(F1,224 = 29.68, p < .05) girmiştir. Bu iki değişken varyansın % 21’ini açıklamaktadır. İkinci blokta yer 

alan mesleğin geleceği ve çalışma koşullarının zorluğu üçüncü sırada denkleme girmiştir ve açıkladığı 

toplam varyans %29.2’dir (F1,224 = 30.49, p < .05). Son blokta yer alan kariyer uyumluluğu denkleme 

dördüncü sırada girmiştir ve açıklanan toplam varyans %44’e yükselmiştir (F1,224  =  43.40, p < .05). 

Kariyer planlamanın alt boyutlarından kendini değerlendirmenin yordanmasında analize ilk sırada 

birinci blokta yer alan kariyer geleceği algı düzeyi (F1,224 = 44.93, p < .05), ikinci sırada ise cinsiyet 

değişkeni (F1,224 = 24.71, p < .05) girmiştir. Bu iki değişken varyansın %18.1’ini açıklamaktadır. İkinci 

blokta yer alan mesleğin geleceği ve çalışma koşullarının zorluğu üçüncü sırada (F1,224 = 23.72, p < .05), 

mesleğin geleceği ve iş piyasası kısıtlamaları ise denkleme dördüncü sırada girmiştir (F1,224 = 19.09, p < 

.05). Bu değişkenlerin açıkladığı toplam varyans %25.7’dir. Üçüncü blokta yer alan kariyer uyumluluğu 

ise denkleme dördüncü ve son sırada girmiştir (F1,224 = 32.29, p < .05). Böylece açıklanan toplam varyans 

%42.3’e yükselmiştir. 

Fırsatları tanıma kariyer planlama alt boyutunu yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen analizde denkleme yine ilk blokta yer alan kariyer geleceği algı düzeyi (F1,224 = 33.32, p < 

.05) birinci sırada, ikinci olarak da cinsiyet değişkeni (F1,224 = 24.33, p < .05) denkleme dâhil olmuşlardır. 

Bu iki değişken varyansın % 17.9’unu açıklamaktadır. İkinci blokta yer alan mesleğin geleceği ve çalışma 

koşullarının zorluğu üçüncü sırada denkleme girmiştir (F1,224 = 29.31, p < .05).  Bu değişkenin açıkladığı 

toplam varyans %28.4’dür. Üçüncü blokta yer alan kariyer uyumluluğu ve iş piyasasına ilişkin bilgi 

kariyer geleceği alt boyutları denkleme dördüncü ve beşinci sırada dâhil olmuşladır (sırasıyla F1,224 = 

37.25, p < .05; F1,224 = 31.00, p < .05). Bu değişkenlerinin eklenmesiyle de açıklanan toplam varyans 

%41.3’e yükselmiştir. 
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Tablo 1. Kariyer Planlama ve Alt Boyutlarının Yordanmasına İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi 
Sonuçları 

Değişkenler  (denkleme giriş sırasına göre) R R2 F β t 

Kariyer Planlama      

I.Aşama  Kariyer Geleceği Algı Düzeyi .425 .181 49.47* .425 7.03* 

Cinsiyet .458 .210 29.68* .171 2.88* 
II. Aşama  Mesleğin Geleceği ve Çalışma Koşullarının Zorluğu .540 .292 30.49* .292 5.06* 

III. Aşama Kariyer Uyumluluğu .663 .440 43.40* .536 7.65* 

Kendini Değerlendirme Alt Boyutu      

I.Aşama Kariyer Geleceği Algı Düzeyi .409 .167 44.93* .409 6.70* 

Cinsiyet .426 .181 24.71* .120 1.98* 

II. Aşama Mesleğin Geleceği ve Çalışma Koşullarının Zorluğu .493 .243 23.72* .253 4.24* 

Mesleğin Geleceği ve İş Piyasası Kısıtlamaları .507 .257 19.09* -.153 -2.05* 

III. Aşama Kariyer Uyumluluğu .651 .423 32.29* .568 7.97* 

Fırsatları Tanıma Alt Boyutu      

I.Aşama Kariyer Geleceği Algı Düzeyi .360 .129 33.32* .360 5.77* 

Cinsiyet .423 .179 24.33* .223 3.67* 
II. Aşama Mesleğin Geleceği ve Çalışma Koşullarının Zorluğu .533 .284 29.31* .330 5.69* 

III. Aşama Kariyer Uyumluluğu .635 .403 37.25* .480 6.64* 

İş Piyasasına İlişkin Bilgi .643 .413 31.00* .108 1.99* 

Hedef Belirleme Alt Boyutu      

I.Aşama Kariyer Geleceği Algı Düzeyi .377 .142 37.14* .377 6.09* 

II. Aşama Mesleğin Geleceği ve Çalışma Koşullarının Zorluğu .457 .209 29.38* .260 4.32* 

Aile ve Çevre Etkisi .481 .231 22.25* .164 2.56* 

Motivasyon Eksikliği ve Yetersiz Hazırlanma .505 .255 18.91* -.201 -2.65* 

III. Aşama Kariyer Uyumluluğu .590 .348 23.45* .426 5.59* 

Plan Oluşturma Alt Boyutu      

I. Aşama Kariyer Geleceği Algı Düzeyi .386 .149 39.28* .386 6.27* 
Cinsiyet .421 .177 23.97* .167 2.74* 

II. Aşama Mesleğin Geleceği ve Çalışma Koşullarının Zorluğu .474 .225 21.47* .224 3.70* 

III. Aşama Kariyer Uyumluluğu .569 .324 26.42* .437 5.68* 

İş Piyasasına İlişkin Bilgi .588 .345 23.20* .154 2.70* 
Kariyer İyimserliği .608 .370 21.40* .219 2.91* 

*p < .05 

Hedef belirleme kariyer planlama davranışının yordanmasında denkleme birinci sırada, ilk blokta yer 

alan kariyer geleceği algı düzeyi girmiştir ve açıkladığı toplam varyans %14.2’dir (F1,224 = 37.14, p < 

.05). İkinci blokta yer alan mesleğin geleceği ve çalışma koşullarının zorluğu, aile ve çevre etkisi ve 
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motivasyon eksikliği ve yetersiz hazırlanma denkleme ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak girmişlerdir 

(sırasıyla F1,224 = 29.38, p < .05; F1,224 = 22.25, p < .05; F1,224 = 18.91, p < .05). Kariyer engelleri algısı bu 

alt boyutlarının açıkladığı toplam varyans %25.5’dir. Son olarak denkleme üçüncü blokta yer alan kariyer 

uyumluluğu girmiştir (F1,224 = 23.45, p < .05). Bu değişkenin eklenmesiyle de açıklanan toplam varyans  

%34.8’e yükselmiştir.  

Son olarak plan oluşturma alt boyunu yordanmasında denkleme öncelikle ilk blokta yer alan kariyer 

geleceği algı düzeyi (F1,224 = 39.28, p < .05), ikinci sırada ise cinsiyet değişkeni (F1,224 = 23.97, p < .05) 

girmiştir. Bu iki değişken varyansın %17.7’sini açıklamaktadır. İkinci blokta yer alan mesleğin geleceği 

ve çalışma koşullarının zorluğu üçüncü sırada denkleme girmiştir ve açıkladığı toplam varyans % 

21.47’dir (F1,224 = 21.47, p < .05). Üçüncü blokta yer alan kariyer geleceği alt boyutları kariyer 

uyumluluğu, iş piyasasına ilişkin bilgi ve kariyer iyimserliği denkleme dördüncü, beşinci ve altıncı sırada 

dâhil olmuşladır (sırasıyla F1,224 = 26.42, p < .05; F1,224 = 23.20, p < .05; F1,224 = 21.40, p < .05). Böylece 

açıklanan toplam varyans %37’ye yükselmiştir. 

Tartışma 

Kariyer planlama, bireyin özel yaşamı ve çalışma yaşamıyla ilgili planlarını içerir. Bunun için 

öncelikle birey, yeteneklerini, ilgi alanlarını, zayıf ve güçlü yönlerini değerlendirmeli ve meslekleri 

tanımalıdır. Sonrasında kariyer amaçlarına uygun kariyer fırsatlarını incelemeli, amaçlarını belirlemeli ve 

amaçlarını gerçekleştirmek için hazırladığı planı uygulamalıdır (Aytaç, 2005). Ancak bireyin kariyer 

planlarını gerçekleştirebilmesi için iş piyasasındaki değişimlerle ve meslek yaşamında ortaya çıkacak 

sorunlarla baş edebilmesi yani uyum sağlayabilmesi ve bunu da gerçekleştirirken duyusal iyi oluş halini 

sürdürmelidir. Daha önce de ifade edildiği gibi araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin 

kariyerlerini planlama süreçlerinde, kariyer geleceği algısı ile algılanan kariyer engelleri bileşenlerinin 

yordayıcı gücünü keşfetmektir. Bu amaç çerçevesinde ilk olarak, kariyer planlama davranışları ile kariyer 

geleceği algısı ve alt boyutları ile algılanan kariyer engelleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda kariyer planlama ile kendini değerlendirme, fırsatları 

tanıma, hedef belirleme ve plan oluşturma alt boyutları ile kariyer geleceği algısı ve kariyer uyumluluğu, 

kariyer iyimserliği ve iş piyasasına ilişkin bilgi alt boyutları arasında .16 ile .60 arasında değişen pozitif 

yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu bulgu, öğrencilerin kariyer planlama sürecinin sağlıklı olarak 

gerçekleşebilmesi için gerekli olan kariyer geleceği algısına sahip olduklarını göstermektedir. Yani 

gelecekteki yaşamları ve kariyer seçenekleriyle ilgili olarak düşünmekte, kendine uygun seçenekleri 

belirlemek için çalışmakta ve kariyerinin kendi sorumluluğu altında oluşacağını kabul etmektedirler 

(kariyer uyumluluğu). Bu süreçte, gelecekteki kariyerler hedeflerine ulaşabilmek için iyimser bir bakış 

açısına sahip olmaları gerektiğine inanmaktadırlar (kariyer iyimserliği). Ayrıca hâlihazırda geçerli olan iş 
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piyasası koşulları hakkında bilgiye ve zorluklarla mücadele edebilme becerisine de sahiptirler (iş 

piyasasına ilişkin algılanan bilgi). Korelasyon analizi kariyer planlama davranışları ile “mesleğin geleceği 

ve çalışma koşullarının zorluğu”, “aile ve çevre etkisi”, “taşınma” ve “kişisel problemler (sorumluluklar)” 

kariyer engelleri arasında da .18 ile .26 arasında değişen pozitif yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu 

bulgu da öğrencilerin gelecekteki kariyer planlarının gerçekleşmesinde ailelerini ve çevrelerini, eğitim 

gördükleri mesleğin geleceğini ve çalışma koşullarının kendilerine uygun olmamasını engel olarak 

değerlendirdiklerini göstermektedir.  

Kariyer geleceği alt boyutlarının ve algılanan kariyer engellerinin kariyer planlama davranışlarını 

yordayıp yordamadığını belirlemek üzere gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, 

kariyer geleceği algısı alt boyutlarından kariyer uyumluluğu, kariyer planlaması alt boyutlarını pozitif 

yönde yordamaktadır. Benzer biçimde kariyer engellerinden “mesleğin geleceği ve çalışma koşullarının 

zorluğu” kariyer planlama davranışlarını pozitif yönde anlamlı olarak yordamaktadır. Bu bulgular, 

öğrencilerin kariyeri planlarını etkileyecek, beklenmedik olay ya da durumlarla baş edebilme ve bu 

değişimlere uyum sağlayarak kariyer hedeflerini gerçekleştirme güçlerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca onlara göre kariyer planlarının gerçekleşmesi karşısında en büyük engel, mesleki 

eğitim süreci ve çalışma koşullarıdır. Kariyer engellerinden “mesleğin geleceği ve iş piyasası 

kısıtlamaları” ve “motivasyon eksikliği ve yetersiz hazırlanma” ise kariyer planlama davranışlarını 

negatif yönde yordamaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu engeller ortadan kalktığında, kariyer planlarının 

gerçekleşme olasılığı da artacaktır. Dolayısıyla, öğrencilerin eğitimlerini tamamlama yönünde 

motivasyonlarının artmasının yanı sıra, mesleğin iş olanaklarının, ekonomik getirisinin ve yükselme 

olanağının arttığı ölçüde kariyerlerini planlama yönündeki çabaları da artacaktır. Bulgular alan yazın ile 

tutarlıdır. Gizir (2005), üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, öğrencilerin geleceğe 

ilişkin kariyer planlarının gerçekleşmesinde, mesleğe ilişkin olarak iş bulamamayı, mesleğin maddi 

getirisini ve mesleği yapabilmek için yeterli niteliklere sahip olmamayı engel olarak olarak 

değerlendirmişlerdir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde bu çalışma, gençlerin geleceğe ilişkin kariyer planlarında, kariyer 

geleceği algı düzeyleri ile olası kariyer engellerine dair algılarının belirleyici rolünü göstermekle alana 

katkı sağlamakta ve üniversite öğrencilerinin bireysel farkındalıklarının güçlendirilmesinin önemine 

dikkat çekmektedir.   
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Öz 

Bu çalışmada, gizlilik tutumlarına (privacy attitudes) dair çok-boyutlu bir yaklaşım ile Facebook kullanımı, gizlilik 
ile ilgili tutumlar, gizlilik okur-yazarlığı, kişisel bilgi paylaşımı ve Facebook’da gizlilik yönetimine yönelik 
davranışlar üç yetişkin yaş grubu üzerinden incelenmektedir (18-40, 41-65, ve 65 üzeri; N = 518). Genel olarak, 
gizlilik ile ilgili tutumların tüm alt boyutları (Temel hak olarak gizlilik, Kişinin kendi gizliliği hakkındaki endişesi, 
Başkalarına bağımlı gizlilik, Başkalarının gizliliği için duyulan endişe) ve Facebook kullanımında kişisel veri 
yönetimi davranışı arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmalar, gençlerin 
(18-40) daha yaşlı iki gruba göre (41-65 ve 65+) sosyal ağ sitelerini daha sık kullandıklarını ve kullanım amaçlarının 
daha çok sosyal etkileşime yönelik olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu yaş grubundaki kişilerin sosyal ağları daha 
geniştir, sosyal ağ kullanımı sırasında daha çok kişisel bilgi paylaşırlar ve gizliliği korumaya yönelik davranışlarda 
bulunma ihtimalleri diğer iki gruba göre daha yüksektir.  Daha yaşlı grupların aksine, genç yaş grubunda gizliliği 
temel hak olarak görme ve başkalarının gizliliği için endişe duyma alt boyutlarının, Facebook’ta kişisel veri 
paylaşımı üzerinde bir etkisi görülmemiştir. Aynı zamanda, gizlilik ile ilgili tutumların kişisel veri korumaya yönelik 
davranışlar üzerindeki etkisinin ileri yetişkinlik grubunda (65 ve üzeri) daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Son olarak, 
Facebook’ta daha çok kişisel bilgi paylaşıyor olmanın, yaş ve kişisel veri yönetimi ilişkisinde aracı etkiye sahip 
olduğu bulunmuştur. 
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Gizlilik ile İlgili Tutumlar ve Gizlilik Okur-Yazarlığı ile Facebook Kullanımında 
Kişisel Veri Yönetimi ile İlişkisinin Yaş Gruplarına göre Karşılaştırılması 

Facebook ve Twitter gibi Sosyal Ağ Siteleri (SAS) günümüzde oldukça yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Örneğin, Facebook tarafından açıklanan 2016 Mart ayı verilerine göre sitenin aylık aktif 

kullanıcı sayısı 1 milyar 650 milyonun üzerine çıkmıştır (Facebook, 2016). Yaygın kullanımının yanında 

sosyal ağ siteleri yapıları itibariyle “kişisel bilgi paylaşımı” ve “sosyalleşme” için uygun ortamlar 

oluşturmaktadır (Joinson, Reips, Buchanan ve Schofield, 2010; Wilson, Gosling ve Graham, 2012; Zhang 

ve Leung, 2014). Dolayısıyla, gizlilik konusu da araştırmacılar tarafında gündeme getirilmiş ve sıkça 

çalışılmıştır. 

İletişim gizlilik yönetimi teorisine göre, gizlilik: “Gizleyerek mahremi koruma ihtiyacı ve paylaşarak 

açık olma ihtiyacı arasındaki etmenlerin diyalektik bir ilişkisidir.” (Petronio, 2002). Bu tanımdan yola 

çıkarak, gizlilik yönetiminin, kişisel bilgi paylaşımının kontrolünden ve gizliliği korumaya yönelik 

davranışlardan oluştuğu öne sürülür (Walrave, Vanwesenbeeck ve Heirman, 2012). 

Bu iki boyutun birbirleriyle olan ilişkisi hakkında ise tam anlamıyla bir fikir birliğine varılabilmiş 

değildir. Bir tarafta, bu boyutların birbirini tamamlayan etmenler olduğunu varsayan düşünce vardır. 

Örneğin, bu düşünceye göre ne kadar fazla kişisel bilgi paylaşımı yapılırsa o kadar çok gizliliği korumaya 

yönelik önlem alacaktır (Lewis, Kaufman ve Christakis, 2008). Öte yandan, birçok araştırmacı bu iki 

boyutun birbirinden bağımsız olduğu ve farklı etmenlerden etkilendiğini varsayar (Christofides, Muise ve 

Desmarais, 2009).  

Bu görüşe göre kişisel bilgi paylaşımını yordayan iki önemli etmen ön plana çıkar. Bunlardan ilki 

gizlilik okuryazarlığıdır. Bu konudaki savunulan düşünce, bir kişi gizliliğini nelerin tehlikeye atacağını 

(bildirimsel) ve bu tehlikelerden nasıl korunabileceğini (yöntemsel) biliyorsa gizliliğini daha iyi 

koruyacağıdır (Trepte ve ark., 2015). 

Kişisel bilgi paylaşımını yordayan diğer önemli etmen ise gizlilik ile ilgili tutumlardır (örn., Vitak, 

2012). Buna karşın, alanyazında bu tutumların kişisel bilgi paylaşımını yordama gücüne dair birbiriyle 

çelişen sonuçlar vardır. Bunun en belirgin örneği gizlilik paradoksu kavramı üzerinden gelişmiştir 

(Barnes, 2006). Bu kavrama göre sosyal ağ sitelerinin kullanıcıları her ne kadar gizlilikleri için endişe 

duysalar da bunu davranışa çevirmemektedirler (Taddicken, 2014). Araştırmalar, bunun sebeplerinden 

birinin risk-yarar dengesi olduğunu söyler (Trepte, Dienlin ve Reinecke, 2014). Kullanıcılar gizliliklerine 

dair tehlikelerin farkında olsalar da kişisel bilgi paylaşımının sağlayacağı yararı daha yüksek görebilirler. 

Bunun yanında, gizliliğin bir tek kişilerin kendi gizlilikleri için endişelerine indirgenemeyeceğine ve 

gizliliğin çok boyutlu doğasının göz önüne alınması gerektiğine dair araştırmaları görebiliriz. Bu 

düşünceyi aynı zamanda tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen sosyal psikoloji araştırmaları da 
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destekler niteliktedir (örn., Fazio ve Williams, 1986). Dolayısıyla gizlilik tutumlarını çok boyutlu 

yapısına uygun olarak ele almak gereklidir (Dienlin ve Trepte, 2015). Bu gereklilikten dolayı, Çok-

boyutlu Gizlilik Yönelim Ölçeği geliştirilmiştir (Baruh ve Cemalcılar, 2014). Bu çalışmanın sonucunda 

gizlilik tutumlarının dört boyutu ortaya çıkmıştır. Bunlar; Temel hak olarak gizlilik, Kişinin kendi 

gizliliği hakkındaki endişesi, Başkalarına bağımlı gizlilik, Başkalarının gizliliği için duyulan endişe 

olarak sıralanabilir. 

Öte yandan, gizlilik üzerine yapılan çalışmaların örneklemlerini çoğunlukla genç gruplar oluştursa da 

(Van den Broeck, Poels ve Walrave, 2015), yakın zamanda yapılan çalışmalar gizlilik yönetiminin yaşa 

bağlı olarak da değişebileceğini göstermiştir (Chang, Choi, Bazarova ve Löckenhoff, 2015). Erikson’ın 

genç, orta ve ileri yetişkinlik olarak üçe ayırdığı yaş gruplarından oluşan yaşam döngüsü teorisine göre 

(1968), bireylerin kişilerarası ilişkilerden beklentileri bulundukları yaş gruplarına göre değişmektedir. 

Aynı zamanda, araştırmalar farklı yaş gruplarındaki kullanıcıların interneti ve sosyal ağ sitelerini 

farklı şekillerde kullandığını gösterir. Buna göre, sosyal ağ genişliği, kullanım biçimleri ve amaçları 

gizlilik okuryazarlığı, tutumları ve yönetimi yaşa göre farklılık gösterebilir (örn., Arjan, Pfeil ve Zaphiris, 

2008; Brandtzæg, Lüders ve Skjetne, 2010). 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, bu çalışmanın hipotezleri ve araştırma soruları aşağıdaki gibidir: 

H1: Genç yetişkinlerin a) Facebook arkadaş sayıları daha yüksek olacaktır ve b) Facebook’u kullanım 

amaçları başkalarıyla etkileşim kurmaya daha yönelik olacaktır. 

H2: Genç yetişkinler, Facebook üzerinde daha fazla kişisel bilgi paylaşımında bulunacaktır. 

H3: Genç yetişkinlerin gizliliği korumaya yönelik önlemler alaması daha olasıdır. 

S1: Kişisel bilgi paylaşımı ve gizlilik okur-yazarlığının yaş ve gizlilik koruyucu davranış arasındaki 

aracı rolü nedir? 

S2: Gizlilik tutumlarının farklı boyutlarına göre yaş gruplarındaki farklılıklar nelerdir? 

S3: Yaş gizlilik koruyucu davranışları öngörmede gizlilik tutumlarıyla nasıl bir etkileşime girer? 

Yöntem 

Katılımcılar ve İşlem 

Örneklem, Qualtrics Paneli kullanıcısı 600 katılımcıdan oluşmuştur. Katılımcılar, anketleri 

tamamlamaları halinde nakit para ya da hediye kartı almışlardır. Veri analizi, örneklem içerisinde 

Facebook kullanıcısı olduğunu belirten 518 kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaşları 18-

85 arasında değişmektedir (276 kadın katılımcı, Ort.yaş = 49.36).  
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Karşılaştırmalı analizlerin yapılabilmesi için katılımcılar Kail ve Cavanaugh’nun (2010) yaşam 

döngüsü teorisine göre üç yaş grubuna ayrılmıştır: Genç yetişkinlik (18-40 yaş arası, n = 138), Orta 

yetişkinlik (41-65 yaş arası, n = 330), ve İleri yetişkinlik (65 yaş üzeri, n = 50). Bunun yanında, yaş 

grupları eğitim düzeylerine göre karşılaştırabilir durumdaydı. Her grubun %23-31 arası lise veya daha 

düşük bir eğitim seviyesinden mezunken her grubun en azından %67’si üniversite eğitimi almıştı. Genç 

yetişkinlerin %97’si Facebook kullanıcısıyken bu oranın orta yetişkinler için %84’e ve ileri yetişkinler 

için %81’e düştüğü görülmüştür. 

Veri Toplama Araçları 

Facebook Kullanımı ve Memnuniyeti. Farklı yaş gruplarının Facebook kullanma motivasyonlarını 

anlayabilmek amacıyla mevcut araştırmalarda kullanılan (Chen, 2011; Whiting ve Williams, 2013) dört 

farklı Facebook kullanım türü ile ilgili 0-4 arası değişen 5’lik Likert ölçeği kullanarak veri toplanmıştır. 

Bu dört tür sırası ile şöyledir: (1) Sosyal merakı gidermek için Facebook kullanmak (örn., “insanların 

gündelik hayatları hakkında bilgi almak için”, α = .85), (2) bilgi edinmek için Facebook kullanmak (örn., 

“güncel olaylardan haberdar olmak için”, α = .90), (3) sosyal etkileşim için Facebook kullanmak (örn., 

“çevremi genişletmek için”, α = .87), ve (4) eğlence için Facebook kullanmak (örn., “eğlenmek için”, α = 

.89). 

Facebook’da Kişisel Bilgi Paylaşımı. Facebook’da kişisel veri paylaşımı asla (0) ve günde bir 

defadan fazla (5) olmak üzere sekiz madde kullanarak ölçülmüştür (Ort. = .79, S = .84). 

Online Gizlilik Okur-yazarlığı. Sekiz doğru-yanlış sorusu ile katılımcıların online gizlilik ile ilgili 

genel bilgileri ölçülmüştür. Doğru cevapları toplayarak bir okur-yazarlık puanı oluşturulmuştur (Ort. = 

5.66, S = 1.45). 

Çok-boyutlu Gizlilik Yönelim Ölçeği. Katılımcılar, 5’lik Likert ölçeği ile 18 maddeden oluşan ölçeği 

(Baruh ve Cemalcılar, 2014) doldurmuştur. Ölçeğin boyutları şu şekildedir: Temel hak olarak gizlilik (α = 

.83, Ort. = 4.14, S = .73), Kişinin kendi gizliliği hakkındaki endişesi (α = .83, Ort. = 3.47, S = .89), 

Başkalarına bağımlı gizlilik (α = .86, Ort. = 3.46, S = .84), Başkalarının gizliliği için duyulan endişe (α = 

.88, Ort. = 4.15, S = .63). 

Facebook’da Gizliliği Korumaya Yönelik Alınan Önlemler. Baruh ve Cemalcılar (2014) ve Litt (2013) 

tarafından yapılmış araştırmalarda kullanılan 11 madde ile katılımcıların Facebook’da gizliliklerini 

korumaya yönelik aldıkları önlemler ölçülmüştür (Ort. = 4.42, S =3.08). 

Bunlara ek olarak, yaş grupları arasındaki SAS kullanım farklılıklarını daha iyi anlayabilmek 

amacıyla katılımcıların internet ve sosyal medya kullanımı ile ilgili veri toplanmıştır. Katılımcılar, kaç 
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yıldır internet kullandıklarını ve hafta sonu ve hafta içi ne kadar süre Internet kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcılar, Facebook, Twitter, YouTube, ve Instagram gibi sosyal medya 

platformlarını kullanma sıklıkları ve Facebook’daki arkadaş sayıları ile bu sayıdan yüzde kaçıyla gerçek 

hayatta hiç tanışmamış olduklarını belirttiler. 

Bulgular 

Tablo 1, değişkenler arasındaki korelasyonları göstermektedir.  

Tablo 1. Korelasyonlar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Temel hak olarak gizlilik -           

2. Kişinin kendi gizliliği 
hakkındaki endişesi .42** -          

3. Başkalarına bağımlı gizlilik .35** .51** -         

4. Başkalarının gizliliği için 
duyulan endişe .57** .33* .41* -        

5. Online gizlilik okur-yazarlığı .13** .07 .11** .14** -       

6. FB K&M-Eğlence .10* .01 -.04 .12** -.13** -      

7. FB K&M-Sosyal etkileşim .01 .03 -.05 -.06 -.20** .48** -     

8. FB K&M-Sosyal merak -.07 .11** -.002 -.15** -.10* .39** .48** -    

9. FB K&M-Bilgi arama .09 .07 -.01 .05 -.09* .59** .46** .38** -   

10. FB’da kişisel bilgi paylaşımı -.02 -.04 -.07 -.09 -.09* .37** .33** .42** .35** -  

11. FB’da gizliliği korumaya 
yönelik alınan önlemler .20** .27** .18** .12** .06 .16** .06 .09* .12** .21** - 

Ort. 4.14 3.47 3.46 4.15 5.66 2.63 1.65 1.44 2.11 .79 4.42 

S .73 .89 .84 .63 1.45 .92 1.05 .97 1.04 .84 3.08 
*p < .05, **p < .01 

Tablo 2’den görülebileceği üzere, yaş grupları arasında kaç yıldır internet kullandıklarına, F2,510 = 

0.348, p > .05, ve hafta içi internet kullanma sürelerine dair, Welch’s F (2, 135.80) = 2.576, bir farklılık 

bulunamadı. Ancak, ileri yetişkinlerin daha genç yaş gruplarına göre hafta sonu daha kısa süre internet 

kullandığı görüldü Welch’s F2,130.14 = 9.659, p < .001. 

Çalışmanın birinci hipotezinde öngörüldüğü gibi, yaş grupları arkadaş ağlarının boyutları açısından 

farklılık gösterdi, Welch’s F 2,134.78 = 9.687, p < .001. Daha genç grupların arkadaş sayısının daha fazla 

olduğu saptandı. Aynı zamanda, genç yaş gruplarının Facebook’u sosyal etkileşim ve sosyal merakı 

giderme amaçlarıyla kullanmasının daha olası olduğu saptandı. 
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Tablo 2. Yaş Gruplarının Internet ve SAS Kullanımına Göre Karşılaştırılması 

Not.  Örneklem boyutları kayıp verileri de göz önüne alarak yaş grupları için şu şekildedir: Genç Yetişkinlik  n = 131-138; Orta 
Yetişkinlik: n = 319-330; İleri Yetişkinlik: n = 48-50. Üzerinde FY bulunmayana tüm F değerleri p < .05 seviyesinde anlamlıdır. 
Satırlardaki farklı üstel ifadeler yaş grupları arasındaki anlamlı farklılıklara işaret eder. Aksi belirtilmediği sürece (bkz. Not 3), grup 
karşılaştırmaları için Bonferroni post-hoc analizi kullanılmıştır.  
1 Üst seviye 700, 90th yüzdelik olarak sınırlandırılmıştır. 
2 Üst seviye 90%, 90th yüzdelik olarak sınırlandırılmıştır. 
3 Varyansların homojenliği varsayımını ihlal eden değişkenler için varyans analizleri  Welch’s F kullanılarak yapılmıştır. Bu 
değişkenlerin etki büyüklüğünü hesaplamak için Omega-kare (ω2) kullanılmıştır. Aynı zamanda, bu değişkenlerin post-hoc 
analizleri için Games-Howell prosedürü kullanılmıştır. 

Çalışmanın ikinci ve üçüncü hipotezinin gösterdiği gibi, yaş grupları, kişisel bilgi paylaşımı, Welch’s 

F2,132.81 = 19.729, p < .001 ve gizliliği korumaya yönelik alınan önlemler, F2,515 = 15.222, p < .001 

birbirinden farklılık gösterdi. Post-hoc analizler, genç yetişkinlerin yaşlı gruplara göre kişisel bilgi 

paylaşmasının ve gizliliği korumaya yönelik önlem almasının daha olası olduğunu gösterdi. 

 

 

 

 Genç Yetişkinlik Orta Yetişkinlik İleri Yetişkinlik F η2 (ω2) 

İnternet Kullanımı      

İnternet kullanım yılı 8.26 (2.46) 8.44 (2.47) 8.23 (2.36) .348FY .001 

İnternet saatleri (hafta içi - günlük)3 4.49 (2.93) 4.57 (2.87) 3.75 (2.31) 2.576FY .006 

İnternet saatleri (hafta sonu - günlük)3 5.18 (2.91)a 5.42 (2.77)a 3.77 (2.40)b 9.659 .033 

Sosyal Medya (Kullanım sıklığı)      

Facebook3 4.29 (1.13)a 4.05 (1.28)b 3.56 (1.47)b 5.543 .017 

Twitter3 1.46 (1.95)a .74 (1.35)b .29 (.74)c 1.449 .063 

Photo Share3 1.42 (1.54)a .58 (.93)b .35 (.97)b 20.300 .069 

Video Share3 2.61 (1.68)a 1.67 (1.33)b 1.10 (1.30)c 24.523 .083 

Facebook Ağı      

Arkadaş sayısı1, 3 250.63 (229.69)a 205.82 (218.72)a 117.08 (159.91)b 9.697 .034 

Gerçek hayatta tanışılmamış FB 
arkadaşlarının yüzdesi 
(ortalama yüzde)2, 3 

29.85 (30.70) 36.05 (34.08) 35.31 (33.39) 1.850FY .003 

FB Kullanım ve Memnuniyeti      

Eğlence 2.64 (.92) 2.67 (.90) 2.36 (1.07) 2.411FY .009 

Sosyal etkileşim 1.84 (1.08)a 1.62 (1.02)a,b 1.27 (1.01)b 5.793 .022 

Sosyal merak 1.77 (1.04)a 1.34 (.91)b 1.21 (.92)b 11.527 .043 

Bilgi arama 2.22 (1.09) 2.23 (1.00) 2.03 (1.16) .823FY .003 
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Tablo 3. Yaş Gruplarına Göre Ortalama Karşılaştırmaları 

Not. Örneklem boyutları kayıp verileri de göz önüne alarak yaş grupları için şu şekildedir: Genç Yetişkinlik: n = 137-138; Orta 
Yetişkinlik: n = 329-330; İleri Yetişkinlik: n = 50. Üzerinde FY bulunmayana tüm F değerleri p < .05 seviyesinde anlamlıdır.  
Satırlardaki farklı üstel ifadeler yaş grupları arasındaki anlamlı farklılıklara işaret eder.  Aksi belirtilmediği sürece (bkz. Not 1), 
grup karşılaştırmaları için Bonferroni post-hoc analizi kullanılmıştır.  
1 Varyansların homojenliği varsayımını ihlal eden değişkenler için varyans analizleri Welch’s F kullanılarak yapılmıştır.  Bu 
değişkenlerin etki büyüklüğünü hesaplamak için Omega-kare (ω2) kullanılmıştır. Aynı zamanda, bu değişkenlerin post-hoc 
analizleri için Games-Howell prosedürü kullanılmıştır. 

İlk araştırma sorusuna cevap bulmak amacıyla aracı analizleri gerçekleştirildi. Ancak gizlilik okur-

yazarlığı açısından yaş grupları arasında anlamlı farklılık görülmediği için, F2,516 = 1.601, p > .05 (Tablo 

3) analiz sadece kişisel bilgi paylaşımının aracı rolüne odaklandı. Bu analiz için SPSS üzerinde 

PROCESS makrosu (Model 4) kullanıldı (Hayes ve Preacher, 2014). Sonuçlar, kişisel bilgi paylaşımının 

yaş grupları ve gizliliği korumaya yönelik alınan önlemler arasındaki ilişkide kısmi aracı rolünü 

oynadığını gösterdi. Genç yetişkinlerin kişisel bilgi paylaşımında bulunmasının diğer iki yaş grubuna 

göre daha muhtemel olduğu bulundu (B = -0.50, p < .001). Bununla beraber, kişisel bilgi paylaşımında 

daha çok bulunanların Facebook’ta gizliliği korumaya yönelik önlemler almasının daha olası olduğu 

görüldü (B = .56, p < .01). 

Tablo 4’ten görülebileceği gibi, ikinci araştırma sorusuna yönelik yapılan analiz sonucu, yaş 

gruplarının gizlilik ile ilgili kişinin kendi gizliliği hakkındaki endişesi, F2,518 = 0.816, p > .05 ve temel hak 

olarak gizlilik, F2,518 = 0.966, p > .05 boyutlarında farklılık göstermediği bulundu. Öte yandan, yaş 

grupları arasında başkalarına bağlı gizlilik, Welch’s F2,134.54 = 13.125, p < .001 ve başkalarının gizliliği 

hakkındaki endişe, F2,517 = 6.115, p < .01 boyutları için anlamlı farklılık bulundu. Bu boyutlarda daha 

yaşlı yaş gruplarından kişilerin güçlü tutumlara sahip olmasının daha olası olduğu post-hoc analizi sonucu 

saptandı. 

 Genç 
Yetişkinlik 

Orta 
Yetişkinlik 

İleri 
Yetişkinlik F η2 (ω2) 

FB’da kişisel bilgi paylaşımı1 1.18 (1.10)a .68 (.69)b .42 (.55)c 19.729 .067 

FB’da gizliliği korumaya yönelik alınan 
önlemler 5.55 (3.16)a 4.12 (2.90)b 3.26 (3.22)b 15.222 .056 

Online gizlilik okur-yazarlığı 5.45 (1.36) 5.69 (1.45) 5.76 (1.59) 1.601NS .006 

Gizlilik ile ilgili tutumlar       

Temel hak olarak gizlilik 4.10 (.77) 4.16 (.72) 4.03 (.65) .966FY .004 

Kişinin kendi gizliliği hakkındaki endişesi 3.36 (.97) 3.41 (.86) 3.55 (.77) .816FY .003 

Başkalarına bağımlı gizlilik 1 3.17 (.90)a 3.44 (.81)b 3.80 (.67)c 13.125 .045 

Başkalarının gizliliği için duyulan endişe 3.99 (.71)a 4.21 (.61)b 4.14 (.50)a,b 6.115 .023 
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Son araştırma sorusuna cevap bulabilmek için gizlilik ile ilgili tutum boyutları kontrol değişkeni 

olarak alınıp kovaryans analizi (ANCOVA) yapılmıştır. Sonuç olarak, yaş tüm tutum boyutlarıyla anlamlı 

etkileşimlere girmiştir: 1) temel hak olarak gizlilik, F3,515 = 8.993, p < .001, kısmi η2 = 0.05; 2) kişinin 

kendi gizliliği hakkındaki endişesi, F3,515 = 16.893, p < .001, kısmi η2 = 0.09; 3) başkalarına bağımlı 

gizlilik, F3,515 = 11.489, p < .001, kısmi η2 = 0.06; ve 4) başkalarının Gizliliği İçin Duyulan Endişe, F3,515 

= 7.338, p < .001, kısmi η2 = 0.04.  

Figür 1-4’ten görülebileceği gibi, tüm tutum boyutlarının gizliliği korumaya yönelik alınan önlemler 

üzerindeki etkisi ileri yetişkin grupları için daha güçlü olduğu bulunmuştur. Ayrıca, genç yetişkinler için 

gizliliğin temel hak olarak görülmesinin ve başkalarının gizliliğine dair duyulan endişenin gizliliği 

korumaya yönelik alınan önlemler üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 

 

Figür 1. Yaş Grupları ve Temel Hak Olarak Gizlilik Arasındaki Etkileşim 

 

Figür 2. Yaş Grupları ve Kişinin Kendi Gizliliği Hakkındaki Endişesi Arasındaki Etkileşim 
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Figür 3. Yaş Grupları ve Başkalarına Bağımlı Gizlilik Arasındaki Etkileşim 

 

Figür 4. Yaş Grupları ve Başkalarının Gizliliği için Duyulan Endişe Arasındaki Etkileşim 

Tartışma 

Mevcut araştırmalar ile paralel olarak (örn., Chang ve ark., 2015; Steijn, 2014; Van den Broeck ve 
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Chang ve ark., 2015; Peter ve Valkenburg, 2011). Aynı şekilde, Facebook kullanma sürelerine ve 

motivasyonlarına dair bulgular da önceki yapılan araştırmalardakilere benzerdir. 

 Öte yandan, yaş ile Facebook’da gizliliği korumak için alınan önlemler arasındaki ilişkiye dair iki 

farklı açıklama bulunmaktadır. Bunlardan biri, genç yetişkinlerin gizliliklerine dair risklere dair 

farkındalıklarının daha yüksek olması ve teknoloji kullanımına daha yatkın oldukları için gizlilik 

ayarlarını daha kolay değiştirdikleridir (örn., Tufekçi, 2012). Diğer bir açıklama ise, daha yaşlı 
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yetişkinlerin çok fazla kişisel bilgi paylaşımında bulunmadıkları için gizlilik ayarlarını değiştirmeye de 

çok fazla ihtiyaç duymamasıdır. Bizim çalışmamız, ikinci açıklamaya destek vermektedir. Gizlilik okur-

yazarlığı açısından yaş grupları arasında bir fark görülememiştir. Ayrıca, kişisel bilgi paylaşımının yaş ve 

gizliliği korumaya yönelik alınan önlemler arasında bir aracı rol oynadığı aracı analizi sonucunda 

gözlemlenmiştir. 

Bu çalışma, gizlilik ile ilgili tutumları çok boyutlu bir şekilde kullanarak gizliliği korumaya yönelik 

davranışlar ve yaş arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmalardan biridir. Bu açıdan birkaç önemli çıkarım 

yapılabilir. Öncelikle, tutum boyutlarının hiçbirinin bilgi paylaşımı ile ilintili olmadığı ancak gizliliği 

korumaya yönelik alınan önlemler ile tüm boyutların ilintili olduğu dikkate alınmalıdır. Bunun yanında, 

temel hak olarak gizlilik ve kişinin kendi gizliliği hakkındaki endişesi açısından yaş grupları arasında fark 

çıkmamıştır ancak genel olarak ileri yetişkinlerin daha güçlü tutumlarının olmasının daha olası olduğu 

görülmüştür. Bu durumun iletişim gizlilik teorisinin (Petronio, 2002) önermeleriyle paralel olduğunu ve 

kültürün gizlilik algısı üzerinde etkisinin bu şekilde görülebileceğini düşünüyoruz. Özellikle 

neoliberalizmin gizlilik kavramını yeniden tanımlamasının yaş grupları arasındaki farkı açıklamada 

yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. 

Alternatif olarak, genç yetişkinlerin gizlilik ile ilgili güçlü tutumlara sahip olmaması kullanım 

şekilleriyle açıklanabilir. Çalışmanın sonuçlarının da gösterdiği gibi genç yetişkinlerin Facebook’u 

sosyalleşme ve çevrelerini genişletme amaçlarıyla kullanmaları daha olası olduğu için gizliliklerine dair 

daha zayıf tutumlara sahip olmaları da daha olası olabilir.  Benzer biçimde, daha yaşlı yaş gruplarının 

ağları çoğunlukla yakınlarından oluştuğu için başkalarının gizliliğine dair daha güçlü tutumlara sahip 

olmaları daha olası olabilir. 

 Son olarak, bu çalışma kesitsel bir tasarım kullanmıştır ve ne tüm Amerikan toplumunu ne de tüm 

Facebook kullanıcılarını temsil ettiği söylenemez. Aynı şekilde, deneysel bir çalışma olmadığı için 

sonuçların yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır. Benzer çalışmaların farklı ölçüm araçları ve tasarımlar 

ile yapılması gizlilik ile yaş arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek adına yararlı olacaktır. 

Yazar Notu 

Bu çalışma Koç Üniversitesi Sosyal Etkileşim ve Medya laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmiş ve 

Cyberpyschology: Journal of Psychosociological Research on Cyberspace dergisinin Mayıs 2016 “Online 

Self-Disclosure and Privacy” sayısında yayınlanmıştır. 
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Öz 

Bu çalışmanın iki odak noktası vardır. Bunlardan biri çevrim içi ağlardan biri olan Facebook’u kullanmayan 
bireylerin, Facebook’u başkalarının kullanımına ilişkin görüşleri bağlamında nasıl değerlendirdiklerini ve Facebook 
ve/veya benzeri sosyal ağlar üzerindeki ilişkilere bakış açılarını ortaya koymaktır. Diğeri ise bu bireylerin kurdukları 
yakınlık/samimiyet ve kendilerini açmaları bağlamında günlük hayattaki kendi arkadaşlık ilişkilerini incelemektir. 
Dünya genelinde en çok kullanılan çevrim içi ağ olduğu bilinmesi, bu çalışmada özellikle Facebook’un seçilmesi 
yönünde etkili olmuştur. Araştırmada, yaşları 18 ile 37 arasında değişen, 7’si üniversite ve lise öğrencisi, 6’sı 
üniversite mezunu 13 katılımcı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşme içeriğinde 
katılımcıların çevrim içi sosyal ağlara bakışları, sahip oldukları ilişkilerinin yapısı ve bu ilişkilerden aldıkları 
doyumlara dair sorular yer almıştır. Katılımcılardan onay alındıktan sonra onlara Kişisel Bilgi Formu verilmiş ve 
ardından görüşmelere geçilmiştir. Araştırma bulguları tematik içerik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın 
bulgularına göre Facebook çevrim içi ağını kullanmayan katılımcılar, Facebook’u çoğunlukla doyum sağlamayan 
ilişkilerin kurulduğu ve/veya doyum sağlamayan iletişimin sürdürüldüğü bir iletişim aracı görmektedirler. 
Katılımcılar çevrim içi ağlardaki iletişimin ve ilişkilerin yapısını samimi bulmamaktadırlar. Katılımcılar kendi çevrim 
dışı ilişkilerinde ise çoğunlukla tatmin edici, doyurucu ilişkilere sahip olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların 
özellikle geçmişten günümüze sürdürmekte oldukları arkadaşlık yapılarının var olduğu, bu ilişkilerinde derin 
paylaşımların yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, katılımcıların sosyal ağlarındaki ilişki ve iletişim biçimlerinden 
tatmin olmaları, çevrim içi ağlardaki ilişkilere ise olumlu çerçevede bakmamaları ve çevrim içi ağları kullanmaya 
eğilimli olmamaları arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir. 
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Sosyal Ağlardan Biri Olan Facebook’u Kullanmayan Kişilerin 
Sanal Ağ Üzerindeki İlişkilere Bakış Açısı ve Kendi Arkadaşlık İlişkileri 

Arkadaşlık, aile ve komşuluk ilişkileri gibi geleneksel yapılarla sınırlanmamış, tamamen gönüllü bir 

bağ ile kurulan ilişki çeşididir (Adams, Blieszner ve Vries, 2000). Arkadaşlar, birbirine destek olan ve 

birbiriyle paylaşımda bulunan insanlardır (Berndt, 2002), dolayısıyla arkadaşlık gönüllü olduğu kadar 

karşılıklı bir bağı temsil etmektedir. Arkadaşlığın önemli bir parçası olan yakınlık, başkasıyla 

kurduğumuz sıkı ilişki ve duygu ile düşüncelerin açıkça paylaşılması olarak tanımlanır (Bauminger, 

Finzi-Dottan, Chason ve Har-Even, 2008). İlişkilerde kurulan yakınlık, arkadaşlık kalitesinin iyi olmasını 

sağlayan önemli bir faktördür (Berndt, 2002). İnsanlar arası etkileşimin kalitesini ortaya koyduğu ve 

samimiyet ile rahatlığı sağlayıp devam ettiren önemli bir etken olduğu için (Laurenceau, Barrett ve 

Pietromonaco, 1998) yakınlığın arkadaşlıkla olan ilişkisini iç içe geçmiş bir şekilde ele almak 

mümkündür. 

Kendini açma, kişinin neyi, kiminle konuşacağına dair seçimine dayanan bir iletişim davranışı olarak 

tanımlanmıştır (Pearce, Sharp, Wright ve Slama, 1973). Bu süreç, kişinin kendisini diğerlerine bilinir 

kılmasıdır (Jourard ve Lasakow, 1958), başka bir deyişle “kendini açma, konuşmacının deneyimlerini 

bilmesi ve paylaşması için başkasına gönderilen maksatlı bir davet” olarak tanımlanabilir (Pearce ve 

Sharp, 1973, s. 421). 

Kendini açma sürecinde önemli bir boyut olan samimiyetin neye göre değerlendirilmesi gerektiği 

tartışmalı olmakla birlikte, Wheeless ve Grotz (1976) açılımın derinlik boyutunu, kendini açan kişinin 

samimiyetini kontrol etmesiyle ilişkilendirmişlerdir. Buna göre samimiyette önemli olan kendini açan 

kişinin kendi açılımını nasıl algıladığıdır. Chelune, Skiffington ve Williams (1981) samimiyetin, kendini 

açmanın başkaları tarafından algılanma biçimini etkileyeceği için de önemli bir boyut olduğunu 

belirtmişlerdir. Greene, Derlega ve Mathews (2006) yüzeysel açılımların bile ilişkileri sürdürmede önemi 

olsa da, ilişkileri geliştirmede asıl önemli olanın kendini açma sırasında ortaya çıkan önemli kişisel 

bilgiler olduğunu belirterek, samimiyetin temelinin bu bilgilerin ortaya konulmasında yattığını 

belirtmişlerdir.  

Kendini açma, bir anlamda arkadaşlık bağının somut bir kanıtı gibidir ve dolayısıyla arkadaşlığın 

davranışsal bir yönünü ortaya koyar (Adams, Blieszner ve Vries, 2000). Arkadaşlık, özellikle derin 

paylaşımlarla ortaya çıkan kendini açma ile yakından ilişkilidir (Rubin ve Shenker, 1978) ve kendini 

açmanın etkileşim içerisindeki yakınlık üzerinde doğrudan bir etkisi vardır (Bauminger ve ark.; 

Laurenceau ve ark., 1998). İletişim sürecinde geçmiş, amaçlar, hobiler, düşünceler, inançlar ve hayaller 

gibi kişiye ait pek çok özel şeyi içeren bilgilerin karşılıklı alışveriş süreci sayesinde kişiler arasında 
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yakınlık kurulabilir (Chelune, 1987). Berndt (2002), yakın arkadaşlığın en ayırt edici özelliğinin kendini 

derin boyutta açmak olduğunu belirtmiştir.  

En genel tanımıyla sosyal ağ, insanların düzenli olarak etkileşimde oldukları ve onlar için anlamlı 

kişileri kapsayan çevredir (Stokes, 1985). Çevrim içi sosyal ağlar ise, kullanıcıların kendi profillerini 

istedikleri gibi oluşturmalarına ve sitedeki diğer kişilere paylaşımlarını açmalarına, onlarla iletişime 

geçmelerine ve sosyal ağlarını görünür bir şekilde ortaya koymalarına izin veren web tabanlı hizmetlerdir 

(Boyd ve Ellison, 2008). Çevrim içi ağlar, kişilerin kurmuş oldukları arkadaşlık ilişkileriyle temas halinde 

olmasını ve yeni arkadaşlıklar oluşturmasını sağlamasıyla, bireylerin sosyal ağlarını, bu ağlardan aldıkları 

sosyal desteği ve bir anlamda iyi oluş hallerini etkileyebilecek güce sahiptir (Burke, Kraut ve Marlow, 

2011).  

Çevrim içi sosyal ağ sitelerinden günümüzde en bilinir olanı Facebook, genç yetişkinlerin sosyal 

ağlarının artık temel bir parçası haline gelmiştir (Burke ve Ruppel, 2015). Facebook 2004 yılında, 

kurucusu Mark Zuckerberg tarafından sadece üniversite öğrencilerinin üye olabildikleri bir çevrim içi 

sosyal ağ sitesi olarak kurulmuş ve 2006 yılında kendine ait bir mail adresi olan herkesin üye olabileceği 

bir ağa dönüşmüştür. Günümüzde Facebook’un dünya çapında toplamda 1 milyar 650 milyon kullanıcısı 

olduğu bilinmektedir (Facebook Statistics Directory, 2016). 

Son yıllarda, çevrim içi ağlar üzerinden ilişki kurulumu, sıra dışı olmaktan çıkıp genel bir olgu haline 

gelmiştir. Çevrim içi ağlar içerisinde insanlarla daha kolay tanışma fırsatı, bireylerin bu ağları 

seçmelerinde etkilidir (McKenna, Green ve Gleason, 2002). Ancak çevrim içi ağlardaki arkadaşlar, 

bildiğimiz anlamıyla arkadaşlık ilişkisine işaret etmiyor olabilir, çünkü çevrim içi ağlarda insanların 

iletişime geçme sebepleri çok çeşitlidir ve biriyle arkadaş olmak aslında arkadaşlık ilişkisini 

geliştireceğiniz anlamına gelmeyebilir (Boyd, 2006).  

Boyd ve Ellison (2008) kişilerin çevrim içi ağları sadece ilişki kurmak  için değil, var olan ilişkilerini 

sürdürme amaçlı kullandıklarını da belirtmişlerdir. Nitekim sosyal ağ sitelerinden biri olan Facebook’un 

insanlarla irtibatta kalma amacıyla bir iletişim kanalı olarak kullanıldığı görülmüştür (Biçer, 2014; 

Wesseling, 2012). Öte taraftan Hei-Man (2008), Facebook kullanıcılarının yeni ilişkiler kurmak amaçlı da 

çevrim içi ağda bulunduklarını söylemiştir. Ulusu (2010) kullanıcıların hem var olan arkadaşlarıyla 

iletişimde kalma hem de yeni insanlarla tanışma güdüsüyle genel olarak bir sosyal ağın içinde bulunma 

amaçlı Facebook kullandıklarını ortaya koymuştur. 

Alan yazında çevrim içi sosyal ağ kullanıcısı olmayanlarla yapılan çalışmalar çok azdır. Turan ve 

Göktaş’ın (2011) çalışması, Facebook kullanmayan öğrencilerin siteyi vakit kaybı olarak gördüklerini, 

siteye dair güvenlik endişeleri olduklarını ve sitenin asosyalleşme ve bağımlılığa sebep olduğunu 



G. D. Derin ve G. Tekdemir Yurtdaş / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 594 

düşündüklerini göstermiştir. Ljepeva, Orr, Locke ve Ross (2013) Facebook kullanmayan kişilerin farklı 

iletişim tercihleri ve kendini açma şekillerinden dolayı çevrim içi ağları kullanmıyor olabileceklerini ve 

ayrıca bu kişilerin kendilerini yakın arkadaşlık ilişkilerine de adamadıklarını, Facebook kullanan kişilerin 

ise daha samimi arkadaşlık ilişkileri kurduklarını göstermişlerdir. Tüfekçi (2008) ise çevrim içi ağ 

kullanıcısı olmayan bireylerin az sayıda arkadaşı olmasa da belli başlı arkadaşlarıyla iletişim içinde 

olduklarını belirtmiş ve bu bireylerin sosyalliğin bir parçası olarak sayılan havadan sudan konuşma, 

başkalarının hayatını merak etme ve bunun üzerine konuşma gibi iletişim biçiminden pek 

hoşlanmadıklarını ortaya koymuştur. Dolayısıyla çevrim içi ağ kullanıcısı olmayanlar sosyal olarak izole 

olmuş kişiler değildir; ancak yakın arkadaşlarıyla iletişim kurmayı tercih etmektedir. 

Bu çalışmada, çevrim içi sosyal ağ sitelerinden biri olan Facebook’un kullanıcısı olmayan kişilerin 

Facebook kullanmamalarıyla ilişkili olarak çevrim içi ağlardaki arkadaşlık ilişkilerine nasıl baktıklarını, 

kendi arkadaşlık ilişkilerinin yapısını ve  kendilerini açma biçimlerini incelemek amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırmada içerik analizi tekniklerinden biri olan tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Kategorisel analiz olarak da adlandırılan tematik içerik analizi, veriler içerisinde tema ve örüntüleri 

analitik tekniklerle arama sürecidir (Glesne, 2013, s. 259). Tematik analiz, mesajın belli birimlere 

bölünmesini ve ilgilendiğimiz yönünü kodlayarak belli kategorilere ulaşılmasını; dolayısıyla mesajdan 

anlamlı örüntüler ortaya çıkarılmasını gerektirir (Bilgin, 2006, s. 19). 

Tematik analizde veriler önceden belirlenmiş kavramlara göre veya verilerden çıkarılan kavramlara 

göre kapalı veya açık şekilde kodlanabilir. Bunlardan ilki araştırmanın kuramsal çerçevesinin belirli ve 

net olduğu durumlarda, ikincisi ise belirli bir kuramsal temelin olmadığı durumlarda uygulanmaktadır. Bu 

araştırmanın analiz sürecinde, temalar açık yaklaşım kodlama biçiminden yararlanılarak ortaya 

çıkarılmıştır. 

Katılımcılar 

Bu çalışma kapsamında katılımcılara amaçlı örneklem yoluyla ulaşılmış ve katılımcıların araştırmaya 

dahil edilmesi için ya hiç Facebook hesabı açmamış olmaları ya da Facebook hesaplarını kapatmayı tercih 

etmiş olmaları kriteri belirlenmiştir. Facebook kullanıcılarının genel yaş ortalaması dikkate alınarak, 

yaşları en az 18, en fazla 40 olan katılımcılara ulaşmak hedeflenmiştir. Bu şartlar bağlamında ulaşılan 

toplam 13 katılımcının yaşları 18 ile 37 arasında değişmekte olup, çoğunluğunu 20’li yaşlardaki 

katılımcılar oluşturmuştur. 
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Veri Toplama Araçları 

Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim bilgilerinin sorulduğu 

demografik form verilmiş ve ardından katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme, araştırmacının üzerine eğilmek istediği konular hakkında önceden hazırladığı 

soruları sorduğu, gerektiğinde daha fazla bilgi edinmek için ek sorular da yöneltebildiği bir görüşme 

türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

İkinci Düzey Alt Başlık / İşlem 

Görüşmeler her bir katılımcı ile bire bir olarak gerçekleştirilmiş ve ses kaydı ile kaydedilmiştir. 

Araştırmanın amacı katılımcılara önceden sözlü olarak anlatılmış ve daha sonra araştırmaya gönüllü 

olarak katıldıklarına dair bir onam formu imzalatılmıştır. Görüşmeler ortalama 30 dakika sürmüştür. 

Görüşmelerin yazı dökümü sadece araştırmacı tarafından yapılmış olup gizlilik gereği harf ve sayı ile 

ayrıştırılmıştır. 

Bulgular 

Analiz sonucunda katılımcıların cevaplarından yola çıkarak 5 kategori belirlenmiştir.  

1. Facebook’a İlişkin Görüşler 

Bu kategoride katılımcıların Facebook’u nasıl algıladıkları ortaya konulmuştur. Bir İletişim Aracı 

Olarak Facebook teması kapsamında katılımcılar Facebook’u hem “bilgi”nin alışverişi üzerinden hem de 

insanların bir şekilde bir araya gelmesi açısından değerlendirmiş, özellikle aralarındaki iletişim kopmuş 

olan insanlar tarafından kullanılabilecek bir iletişim aracı olarak ele almıştır. 

Tablo 1. Facebook’a İlişkin Görüşler Kategorisinin Temaları 

Kategori Tema 

Facebook’a İlişkin Görüşler 
Bir İletişim Aracı Olarak Facebook 

Çevrim Dışı İlişkileri Dönüştüren Bir Araç Olarak Facebook 

Çevrim Dışı İlişkileri Dönüştüren Bir Araç Olarak Facebook temasında ise katılımcılar Facebook ve 

benzeri çevrim içi sosyal ağları kullanmanın ve bu sosyal ağlar üzerindeki ilişkilerin, gerçek hayattaki 

ilişkileri olumsuz bir şekilde etkilediğini belirtmektedir. Katılımcılar çevrim içi ilişkilerin kolay başlayıp 

kolay sonlandığını ve bunun genel olarak “kalitesiz” ilişkiler yarattığını, kişilerin çevrim içi sosyal ağları 

takip etmesinin onları gerçekte birbirinden uzaklaştırdığını ve çevrim dışında sürmekte olan ilişkileri yok 

ettiğini belirtmişlerdir. 
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2. Facebook’u Başkalarının Kullanımına Dair Görüşler 

Bu kategoride, katılımcıların Facebook hakkında genel olarak ne düşündüklerinden ziyade onlara göre 

başkalarının Facebook ile ne yaptığına dair cevapları incelenmiştir. 

Tablo 2. Facebook’u Başkalarının Kullanımına Dair Görüşler Kategorisinin Temaları 

Kategori Tema 

Facebook’u Başkalarının 
Kullanımına Dair Görüşler 

Sergileme/ Gösteri Amaçlı kullanım 

Gerçekçi Olmayan İçeriğin Oluşturulması 

Sergileme / Gösteri Amaçlı Kullanım teması içinde, katılımcıların başkalarının Facebook kullanımını, 

kendilerini sergileme amaçlı kullanmaları bağlamında değerlendirmeleri ve buna dair görüşleri 

incelenmiştir. Katılımcılar Facebook’taki paylaşımların “şov” amaçlı olduğunu, özel hayatlarını “teşhir” 

ettiklerini, önceden kapalı olanın “açık” hale geldiğini ve bu şekilde kullanıcıların hayatlarını gösterdiğini 

belirtmiş ve bu anlamda mahremiyetin eksikliğine vurgu yapmışlardır. Gerçekçi Olmayan İçeriğin 

Oluşturulması temasında ise katılımcılar, Facebook’ta insanların olduklarından farklı göründüklerini 

söylemişler ve dolayısıyla orada oluşan içeriğin gerçeği yansıtmadığını düşündüklerini belirtmişlerdir. 

3. Facebook / Sanal Ağ Üzerindeki İletişim ve İlişkilere Bakış Açısı 

Katılımcıların Facebook ve benzeri çevrim içi sosyal ağlar üzerinde arkadaşlık kurulumuna ve/veya 

ilişkilerin sürdürülmesine dair görüşleri bu kategoride incelenmiştir. 

Tablo 3. Facebook / Sanal Ağ Üzerindeki İletişim ve İlişkilere Bakış Açısı Kategorisinin Temaları 

Kategori Tema 

Facebook/ Sanal Ağ Üzerindeki 
İletişim ve İlişkilere Bakış Açısı 

Doyum Sağlamayan İlişkiler/İletişim 

Doyum Sağlayan İlişkiler 

Norm Dışı /Sıra dışı Arkadaşlık 

Cinsel İlişki Kurmaya Dönük İlişkiler 

Sıklıkla rastlanan Doyum Sağlamayan İlişkiler/İletişim temasında katılımcıların Facebook üzerindeki 

ilişkileri samimi ve gerçek olmayan, yüzeysel ve doyum sağlamaktan uzak bir şekilde algıladıkları 

görülmüştür. 

“yani facebook kullanmadığım için ama genel olarak internetten belki bahsedebilirim yani 
herhangi bi samimi ya da gerçek bi şey olmadığı için yani çok inandırıcı bi şey gelmiyor yani 
gerçek bi arkadaşlık kurulacağını çok sanmıyorum ya” (K9, 27 yaşında, araştırma görevlisi). 
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Katılımcı, çevrim içi sosyal ağlar aracılığı ile gerçekçi ilişkiler geliştirilemeyeceğini söylemiş, sosyal 

ağlar üzerinden ortaya çıkacak ilişkilerin samimiyetsiz olacağını belirtmiştir. Dolayısıyla katılımcının 

Facebook bağlamında kurulan ilişkileri, tatmin edici bir ilişki olarak tanımlamadığı; kaliteli bir ilişkinin 

kriteri olarak gördüğü samimiyetin çevrim dışı ilişkilerde bulunabileceğini düşündüğü çıkarımını yapmak 

mümkündür. 

Bir önceki tema kadar sık rastlanmasa da Doyum Sağlayan İlişkiler / İletişim teması çevrim içi 

ilişkilerin tatmin edici olabileceğini düşünen bazı katılımcıların görüşleri çerçevesinde ortaya çıkmıştır. 

Katılımcılar, çevrim içi sosyal ağlarda kurulan ilişkilerin Facebook dışına taşınabildiğini ve çevrim 

dışında sürdürülebildiğini veya insanların çevrim içi sosyal ağlarda kendilerini açabildiklerini ve tatmin 

edici ilişki kurabildiklerini belirtmiştir. 

Norm Dışı / Sıra Dışı Arkadaşlık teması kapsamında katılımcıların Facebook aracılığıyla kurulan 

ilişkileri sıradan/doğal algılamadıklarına veya bu ilişkilerin başkalarınca sıradan/doğal algılanmadığına 

dair görüşleri incelenmiştir. Katılımcılar çevrim içi sosyal ağ üzerinden ilişki başlatmanın kendileri için 

çok zor, düşünülemez olduğunu, bunu sıradan bir şey olarak görmediklerini belirtmişlerdir. 

Cinsel İlişki Kurmaya Dönük İletişim temasında katılımcıların Facebook üzerindeki ilişki 

betimlemeleri, kullanıcıların cinsel ilişki kurma amaçları olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla 

katılımcılar, kullanıcıların Facebook’ta belli bir hedefe yönelik iletişim kurduğuna dair görüşler 

belirtmişlerdir. Bu bağlamda kullanıcıların gerçek bir arkadaşlık kurmadıklarına, geçici olarak ve 

cinselliği yaşama amaçlı iletişim kurduklarına dair düşüncelerini ortaya koymuşlardır. 

4. Facebook Kullanmayan Kişilerin Arkadaşlık İlişkileri 

Bu kategori kapsamında katılımcıların kendi arkadaşlık ilişkileri hakkındaki görüşleri incelenmiş ve 

sahip oldukları arkadaşlık bağları katılımcıların kendi öz değerlendirmeleri çerçevesinde ele alınmıştır. 

Tablo 4. Facebook Kullanmayan Kişilerin Arkadaşlık İlişkileri Kategorisinin Temaları 

Kategori Tema 

Facebook Kullanmayan 
Kişilerin Arkadaşlık İlişkileri 

Derin Bağlara Dayanan İlişkiler 

Derinleşmeyen/ Yüzeysel İlişkiler 

Katılımcıların ilişkilerini uzun süredir süregelen bağlar üzerinden tanımladıkları Derin Bağlara 

Dayanan İlişkiler teması, yanlarında rahat oldukları, istediklerinde yanlarında buldukları ve paylaşım 

yapabildikleri tatmin edici ilişkilere dair cevaplarını içermektedir. Genelde katılımcılar arkadaşlık 

bağlarını sıkı olarak tanımlamış, çok eskiden kurdukları bağların hala sürdüğünü, bunun da “en yakın” 

ilişkilerini oluşturduğunu söylemişler, sıklıkla samimiyet vurgusu yapmışlardır. 
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“şey yakın arkadaşlarım oldu hep şu anda da öyle yani şey derler ya istediğin zaman 
arayabileceğin çok daha böyle sıkı olduğun arkadaşlarım oldu hep böyle çok şey içinde yer... 
insanlarla iletişim halinde olmam vesaire önemli ama benim için daha sık daha samimi temas 
daha önemli diye yorumluyorum” (K11, 28 yaşında, çalışmıyor). 

 “fazla arkadaşım fazla yakın çevrem yani geniş bir çevrem olduğunu söyleyebilirim bunun 
haricinde yakın olan hani direkt çok yakın temasta olduğum insanların sayısı da hani 
azımsanmayacak kadardır rahatlıkla birçok şeyimi paylaşabildiğim birçok şeyi birlikte 
yapabildiğim arkadaşlarım var” (K3, 20 yaşında, öğrenci). 

K11 sahip olduğu sıkı ve samimi arkadaşlık bağını dile getirmiş ve bu bağ içerisindeki arkadaşlarını 

yanında bulabildiğini ve onlara ulaşabildiğini söylemiştir. İlişkilerinin “sık” olması niteliği ile K11’in 

neden birebir ya da daha küçük gruplar üzerinden arkadaşlık kurmayı tercih ettiği anlaşılabilir. K3 ise 

geniş bir sosyal ağa sahip olduğunu ve bunun içinde yakın bir ilişki ağına da sahip olduğunu söylemiştir.  

Seyrek olarak rastlanan Derinleşmeyen/ Yüzeysel İlişkiler temasında katılımcıların doyum 

almadıklarını düşündükleri ilişkilere dair ifadeleri yer almıştır. Bir katılımcı eski arkadaşlık bağlarının 

zayıfladığını ve yeni kurduğu ilişkilerin eskinin yerini alamadığını belirtirken, başka bir katılımcı 

derinleşmeyen ilişkilerinde karşılıklı olarak ortak görüş ve duygu eksikliği yaşadığını belirtmiştir. 

5. Günlük Hayatta Kendini Açma Biçimleri 

Bu kategori altında katılımcıların çevreleri ve/veya yakın ilişkileri içerisinde kendileri hakkında neler 

paylaştıkları, kendilerini açmalarının boyutları ele alınmıştır. Kendini Açma Araçları temasında 

katılımcılar, iletişim aracı olarak telefonu veya yüz yüze iletişimi tercih ettiklerini belirtmişlerdir ve 

telefonun genelde yüz yüze iletişim mümkün olmadığında tercih edilen bir araç olduğu görülmüştür. 

Tablo 5. Günlük Hayatta Kendini Açma Biçimleri Kategorisinin Tema ve Alt Temaları 

Kategori Tema Alt Tema 

 
 
 
 
Günlük Hayatta 
Kendini Açma 
Biçimleri 
 

Kendini Açma Araçları  

Kendini Açma Biçimleri 
ve İçerikleri 

Yakın İlişkilerde Kendini Açma 

Kendini Açmada Seçici Olmama 

Kendini Açmada Seçicilik 

Kendini Açmanın Zamanla Gerçekleşmesi 

Kendini Açmada Sınır Gözetme 

Kendini Açmama 

Mahremiyet isteği 

Kendini Açmada Kontrollü Davranma 

Gerek Duymama 
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Kendini Açma Biçimleri ve İçerikleri teması altında katılımcıların kendini hangi ilişki biçimlerinde 

açtıkları, kendilerini açma kriterleri ve açılıma etki eden faktörler gibi ögeler incelenmiştir. Katılımcıların 

bir kısmı ortam, zaman veya açılım yapılacak kişi ya da kişiler faktörlerinin kendini açma üzerindeki 

etkilerini dile getirmişler, çoğunlukla yakın olmayan ilişkilerde açılımlarını sınırladıklarını ve kendilerini 

yakın hissettikleri kişiler karşısında açtıklarını, derin ilişkileri içerisinde kendilerini açarken sınır 

koymadıklarını belirtmişlerdir. 

“samimiyet kurduğum insanlarla her şeyi paylaşabilirim hani kendi özel aile hayatımdan 
da olabilir gündelik siyasetten olabilir yani herhangi bi konudan yani çok fazla insana da 
açılmadığım için her türlü konuşmayı onlarla yapabilirim o samimiyeti onlarda bulduğum için” 
(K9, 27 yaşında, araştırma görevlisi). 

Söz konusu katılımcı yakın ilişkilerinde samimiyetin var olduğunu, açılımın sınırsız ve her şeyi 

kapsayacak şekilde gerçekleşebildiğini söylemektedir. 

Kendini Açmama teması kapsamında katılımcıların kendilerini açmadıkları durumlar incelenmiştir. 

Bazı katılımcıların aile gibi bazı konularda ilişkilerinin niteliğinden bağımsız olarak açılım yapmadıkları 

ve dolayısıyla mahremiyeti sağlamaya çalıştıkları görülürken, bazı katılımcıların kendilerini açacağı 

kişileri gözeterek kontrollü davrandıkları için açılım yapmadıkları, bazı katılımcıların ise kendilerini 

açmamasının başkalarına ihtiyaç duymadıkları için gerçekleştiği görülmüştür. 

Tartışma 

Bu çalışmada, çevrim içi sosyal ağ sitelerinden en bilinir olan ve yaygın kullanılan Facebook’u 

kullanmayan kişilerdeki çevrim içi sosyal ağlardaki arkadaşlık ilişkilerine dair bakış açıları ve kendi 

arkadaşlık ilişkilerine dair algılarını incelemek amaçlanmıştır. 

Katılımcıların ‘Facebook’a İlişkin Görüşler’inde öncelikle Bir İletişim Aracı Olarak Facebook teması 

ortaya çıkmış; katılımcıların ifadelerinde Facebook’u nesnel bir şekilde değerlendirdikleri ve Facebook’u 

insanların var olan sosyal ağlarına ulaşmasını sağlayan bir araç olarak gördükleri tespit edilmiştir. Ancak 

katılımcıların kendilerinin böyle bir iletişim aracını kullanmamaları, Facebook’a gereksinim 

duymadıklarını ve çevrim içi ağ üzerinden iletişim kurmayı benimsemediklerini göstermektedir. 

Facebook’a ilişkin ikinci görüş ise katılımcıların daha çok öznel düşüncelerinden oluşan bir çerçeve 

sunmaktadır. Çevrim Dışı İlişkileri Dönüştüren Bir Araç Olarak Facebook temasında toplanan bu 

görüşlere göre Facebook, kullanıcıların çevrim dışındaki sosyal ağlarından uzaklaşmasına neden olmakta 

ve ilişkilerinin niteliğine zarar vermektedir. Katılımcıların bu görüşleri, çevrim içi ağların çevrim dışı 

ilişkilerin yerine geçerek bu ilişkileri azaltabildiği görüşüyle (Ellison, Lampe, Steinfield ve Vitak, 2011) 

örtüşmektedir. 
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Araştırmanın ilgi çekici bulgularından biri, Facebook’u Başkalarının Kullanımına Dair Görüşler 

kategorisinde katılımcıların cevaplarının Sergileme / Gösteri Amaçlı Kullanım teması bağlamında 

ortaklaşmasını ortaya çıkarmış olmasıdır. Facebook’a ilişkin görüşlerde en çok karşılaşılan Bir İletişim 

Aracı Olarak Facebook temasına karşılık, bu kategoride en sık rastlanan temanın başkalarının Facebook’u 

gösteri amaçlı kullanımı olması, katılımcıların başkalarının Facebook’u kullanırken onu bir iletişim 

aracının ötesine götürdüğünü düşündüklerini göstermektedir. Katılımcıların bu görüşü, Sheldon’ın (2008) 

çevrim içi ağ kullanıcılarının “bana bak” neslini oluşturduğu görüşü ile paralellik göstermektedir.  

Facebook / Sanal Ağ Üzerindeki İletişim ve İlişkilere Bakış Açısı kategorisinde en sık rastlanan tema 

Facebook’un Doyum Sağlamayan İlişkiler’e sahne olmasına dair görüşleri içermektedir. Katılımcılar 

burada ilişkilerin samimiyetsiz ve yüzeysel olduğunu belirtmiş ve zaman zaman yüz yüze ilişkilerle 

karşılaştırarak çevrim içi arkadaşlıkların farkını olumsuz bir şekilde ortaya koymuştur. Bu tür ilişkiler 

araştırmanın katılımcıları tarafından sürdürülebilir olarak görülmemektedir. 

Katılımcıların çevrim dışında kurdukları kendi arkadaşlık ilişkilerine dair görüşleri, sıklıkla Derin 

Bağlara Dayanan İlişkiler temasında toplanmıştır. Katılımcıların çoğu tatmin edici ilişkilere sahip 

olduklarını, geçmişten getirdikleri bağları sürdürdüklerini, yakın ilişkilerinin “az ama öz” bir bağ içinde 

kurulduğunu belirtmişlerdir.  

Günlük Hayatta Kendini Açma Biçimleri’nde katılımcıların çoğunlukla yüz yüze iletişimi tercih 

ettikleri ve sosyal ağları ile bu şekilde iletişime geçtikleri görülmüştür. Katılımcılar,  çevrim içi sosyal 

ağlar gibi alternatif ortamların varlığından söz etmemişlerdir. Katılımcılar çoğunlukla yakınlığı 

kurdukları arkadaşlık ilişkilerinde kendilerine dair hemen hemen her şeyi açtıklarını, onlara karşı bir sınır 

gözetmediklerini, kendilerini ifade ederken tatmin olduklarını ve karşılıklı olarak açılım yapabildiklerini 

belirtmişlerdir. Katılımcıların derin bağlara dayanan ve doyum sağlayan arkadaşlıklara sahip olduğu göz 

önüne alınırsa bu bulgu oldukça anlamlıdır. Ancak bazı katılımcıların kendilerini açarken belli sınırlarının 

olduğu konusunda vurgu yaptıkları, yakın bulmadıkları arkadaşlarına kendilerini her yönleriyle 

açmadıkları, kısacası bu tür ilişkilerde kendini açmanın derinleşmediği görülmüştür ve bu durum 

yakınlığın az olduğu ilişkilerde bireylerin kendini pek fazla açmadığı bilgisiyle (Wheeless, 1976) 

örtüşmektedir. Derinleşmeyen/Yüzeysel İlişkiler temasıyla tutarlı olarak, bu tür ilişkilerde kendini 

açmanın da yüzeysel bir düzeyde kalması şaşırtıcı değildir. Kendini açmama temasında ise katılımcıların 

küçük bir kısmı kendini açma konusunda kontrollü davrandıklarını, sırlarını, ailevi konuları veya çatışma 

yaşayabilecekleri meseleleri açmadıklarını, hayatlarının bazı yönlerini kendilerine saklamak istediklerini 

ve mahremiyeti korumaya çalıştıklarını ortaya koymuşlardır. Collins ve Miller (1994) kendini açma 

yoluyla yakın ilişki geliştirmememizin nedeninin kişilik ya da gerekli sosyal çevrenin 

oluşturulmamasından ziyade, kişinin mahremiyet veya mesafe isteğinin altında yatabileceğinden söz 
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etmiştir. Çevrim içi ortamların kullanıcılara kendilerini açabilecekleri alternatif ve özel bir dünya 

sağladığı (Ben-Ze’ev, 2003) ve özellikle yüz yüze etkileşimden kaçan bireylerin çevrim içi ağlara 

yöneldikleri düşünülürse (Papacharissi ve Rubin, 2000), bu bulgular ışığında bu araştırmadaki 

katılımcıların böyle bir alternatif alana ihtiyaç duymadıkları görülmektedir.  

Sonuç olarak bu araştırmada Facebook kullanmayan bireyler açısından, Facebook’un başkalarının 

kendilerini sergiledikleri bir ortam olduğu ifade edilmiş ve oradaki ilişkilerin derinlikten uzak bir şekilde 

algılandığı ortaya konulmuştur. Yakın ilişkilerinde derin boyutta kendilerini açmayı tercih ettiklerini 

belirten katılımcıların, çevrim içi ortamdaki ilişkileri yüzeysel ve samimiyetten uzak bulmaları bu ağlarda 

bulunmamalarını açıklayabilir ve bu durum dikkate alınırsa, arkadaşlık ilişkilerindeki kendini açma 

süreçlerinde samimiyeti gözetmeleri olağan bir durumdur. Katılımcıların çevrim içi ağlara yönelik negatif 

görüşleri, bu ağların kendi ilişkilerine benzer kalitede ilişkiler için ortam oluşturmadıklarını 

düşünmelerinden kaynaklanıyor olabilir. 
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Öz 

Son yirmi yılda ülkemizde trafik algısı değişti mi? Bu çalışmanın amacı, 1999 yılında yapılan ve Ülkemizde trafik 
kurallarının anlamını, trafik ortamı denildiğinde nelerin düşünüldüğünü ve hissedildiğini, diğer bir deyişle trafiğin 
sosyal temsilini/şemasını inceleme amacıyla yapılmış olan çalışmanın sonuçlarına dayanarak, geçen süre içindeki 
değişimi araştırmaktır. Bu amaçtan yola çıkarak, ilk çalışmada açık uçlu olarak hazırlanmış 24 soruya verilen 
yanıtlardan, içerik analizi tekniği ile 15 ana kategori ve 236 alt-kategori elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen 
kategoriler, 4’lü Likert tipi ölçeğe dönüştürülerek, uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi, 232’si (%48.6) kadın, 
245’i (%51.4) erkek olmak üzere toplam 477 kişiden oluşmaktadır. Yaş ranjı 18-60, yaş ortalaması ise 31.32’dir (S = 
11.59). Bu kişilerin %10.4’ü ilkokul/ortaokul, %18.9’u lise, %62.9’u üniversite ve %7.8’i lisans üstü eğitim 
düzeyindendir. Örneklemin %40.2’si (188 kişi) araç kullanmayanlar, % 59.8’i (280 kişi) sürücülerden oluşmaktadır. 
Katılımcıların %24.2’si sürücü olarak, %6.3’ü yaya ve %12.7’si ise yolcu olarak, son üç yılda en az bir kez kaza 
deneyimi yaşadığını rapor etmişlerdir. Türkiye’de trafik denince akla gelenler, geçmişten günümüze ülkemizdeki 
trafiğin gidişatı, trafik kuralı denince akla ilk gelenler, trafik polisi denince akla ilk gelenler, trafik kazasına maruz 
kalma ihtimali, trafik sorunlarına ilişkin çözüm önerileri, “trafik canavarı temsili”, trafik kazasına neden olan 
insanlara ilişkin temsiller olmak üzere sekiz alt başlıkta toplanan 145 maddelik anket, yapılan faktör analizleri 
sonucunda trafik temsiline dair alt boyutlara ayrılarak, cinsiyet, yaş, araç kullanma deneyimi, kazaya karışma, trafik 
cezası alma değişkenleri bakımından karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular, önceki çalışma sonuçları ve literatür 
ışığında tartışılmıştır. 
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Türkiye’deki Yol Kullanıcıları Gözüyle Trafik ve Ulaşımın Anlamı - 2 

Trafik sorunu dünyanın pek çok ülkesinde ve ülkemizde en önemli sosyal problemlerden biri olmaya 

devam etmektedir.  Dünya sağlık örgütü verilerine göre her yıl 1.2 milyon kişi trafik kazalarında ölmekte, 

2030 yılı itibariyle de kazaların ölüm nedenleri arasında (şimdi bulunduğu dokuzuncu sıradan) yedinci 

sıraya çıkacağı öngörülmektedir (WHO, 2016). Ülkemizde de son 10 yılda altyapı bakımından gelişmeler 

olmakla birlikte trafik kazalarının azalmadığı, hatta 2006’da 728.755 olan kaza sayısının, 2015 yılı 

sonunda 1.313.359'a çıktığı, neredeyse iki katı sayıda kazaya ulaştığı görülmektedir (TUİK, 2015).  Araç 

ve sürücü sayısındaki artışa bağlı olarak da değerlendirilebilecek olan bu artışta bireylerin, yol 

kullanıcılarının rolü hem trafik psikolojisi için, hem de farklı disiplinler için tartışma ve araştırma konusu 

olmaktadır.   

Ülkemizde sürücü davranışını incelemeye yönelik yapılan pek çok çalışmada, sürücü becerileri, kişilik 

özellikleri, tutumları, davranışları ve alışkanlıkları kazaya yatkınlık veya başka değişkenlerle ilişkileri 

bakımından ele alınmış (örn., Kılıç ve ark., 2011; Özkan ve ark., 2006; Şimşekoğlu ve Lajunen, 2008; 

Yasak ve Eşiyok, 2007) kültürlerarası çalışmalarda bu özelliklerin kültürel yanları ortaya konulmuştur.  

Genel olarak bakılacak olursa, trafik davranışları, karşılaştırma yapılan ülkeler bazında kaza ile ilişkisi 

bakımından ortak özellikler içerse de, her ülkenin ya da kültürün kendine özgü sonuçları olduğundan da 

bahsedilmektedir (Özkan ve ark, 2006; Shinnar, 1998)   

Örneğin, sürücü davranışları, kazaya yatkınlığı ve risk alma eğilimi üzerine yapılan öncü bir 

çalışmada (Yiğit-Işık ve Yasak, 1997) Parker ve arkadaşlarının (1998) bulgularından farklı olarak Türk 

örnekleminde, sürücü davranışının ihlal ve ihmal boyutlarının aynı faktörde yer aldığı saptanmıştır. 

Ayrıca “abartılmış kendine güven”, “dikkatsizlik ve kontrolsüzlük”, “stres ve gerginlik” ve “sürücülük 

imajı” boyutları saptanmıştır.  Kazaya karışmayı belirleyen en önemli iki boyut “ihlal ve ihmal” ve 

“abartılmış kendine güven” boyutları olarak rapor edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmaya göre bu iki boyut 

ile risk alma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Batı çalışmalarında vurgulanan ihlal ve ihmal boyutlarının farklı olduğu ve iyi ayırt edilmesi gerektiği 

önerilirken, ülkemizdeki çalışmada (Yiğit-Işık ve Yasak, 1997) bu iki boyutun birbirinden ayırt 

edilememesi kültürel farklılıklara işaret eden bir araştırma sorusunu ortaya çıkarmıştır: Ülkemizde trafik 

ortamı dendiğinde akla gelen düşünce ve duygular nelerdir? Trafik kurallarının anlamı nedir?  

Batı toplumundan farklı olarak toplumumuzda suçluluk ve utanç merkezli davranış örüntülerinin ön 

planda olduğu dikkati çekerken (Şahin ve Şahin, 1992), trafik ortamında söz konusu boyutun ortaya 

belirgin olarak çıkmaması (Yiğit-Işık ve Yasak, 1997) trafiğin Türk toplumu tarafından nasıl temsil 

edildiği sorusunun incelenmesi gerekliliğini getirmiştir. Bulgulara göre güvenli sürücü davranışında 
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sürücü yetenek ve becerilerinden çok, tutum ve davranışlar belirleyicidir (Evans, 1996; Lajunen, 1997; 

Reason ve ark., 1990; Yasak, 2002). Tutum ve davranışlar ise ortak kalıpyargılarımızın ve şemalarımızın, 

diğer bir deyişle sosyal temsillerimizin bir yansıması olarak belirmektedir (Howarth, 2006). 

İlk olarak Moscovici’nin (1961) ortaya attığı sosyal temsiller kavramı; ‘temelini günlük hayatta 

bireyler arası iletişimde bulan bir açıklamalar, önermeler ve kavramlar seti’ (akt. Paker, 1999) olarak ele 

alınır. Sosyal temsiller, kişilerin ortak iletişim konularını ve bu iletişim sırasında edindikleri bilgi 

birikimlerini ve edinilen bu ortak bilgiyi nasıl kuramsallaştırdıklarını içermektedirler. Kuramsallaştırılan 

bilgi formları sonuç olarak sosyal gerçekliği yapılandırırlar. Ancak sadece yapılandırmakla kalmaz, aynı 

zamanda sosyal gerçekliği temsil ederler. Temsilsel özellikleri fark edilmediğinden zaten gerçeğin ta 

kendisi olarak karşımıza çıkarlar.  

Sosyal temsiller, toplumların deneyimlerine dayanarak ürettikleri ortak kuramları, görüşleri ve 

bilgileri içeren, bireyin dünyayı anlama ihtiyacını karşılamak için gündelik tartışmalar ve iletişim 

karmaşasında ortaya çıkan ve çoğunluk tarafından paylaşılan düşünceler olarak tanımlanmaktadır 

(Moscovicci, 1984). Sosyal temsiller tanıdık olmayanı tanıdık yapma doğrultusunda işlev gösterirler,  

durağan değildirler ve zaman içinde değişirler (Öner, 1991). Genelde değişiklikler toplumsal kriz 

dönemlerinde kişilerin kendi aralarındaki iletişimlerinin önemli, ilginç ve istendik olduğu zamanlarda 

ortaya çıkar. Bilimsel gelişmeler ve medyada yer alan güncel olaylar sosyal temsilleri dinamik kılar 

(Moscovici, 1984). Sosyal temsiller sözel ve yazılı iletişim içerisinde yer alırlar. Ayrıca, anket ve 

mülakatlarda, kapalı sorular yerine; var olan sosyal temsillerin kendiliğinden aktarımına fırsat veren açık 

uçlu soruların sorulması, dilde saklı olan sosyal temsillerin doğasına uygunluğu açısından 

benimsenmektedir.  

Trafiğe ilişkin olarak, toplumun gizli kalmış ya da çok doğal göründüğü için ifade bile edilmeye gerek 

duyulmayan ortak bilgi, inanç, görüş ve kuramlarını yansıtan sosyal temsillerinin incelenmesi, trafik 

sorununun sosyal psikolojik nedenlerini anlama açısından önemlidir. Bu düşünceyle yapılmış olan ilk 

çalışmada, yasal trafik kurallarının değişip, toplum tarafından yorumlandığı ve "yeniden yapılandırılan 

kurallar" haline dönüştüğü, yeniden meydana getirilen "temsili kurallara" uyulmuyormuş gibi tepki 

verildiği gözlenmiştir (Yasak ve Öner, 1999).   

Bu bulgulardan hareketle bu araştırmanın amacı; ülkemizdeki trafik ortamı hakkındaki temsillerin, 

yaklaşık son 20 yılda herhangi bir yönde değişip değişmediğini incelemektir. Toplumda hangi trafik 

temsillerinin öne çıktığını, hangi temsillerin geri planda kaldığını araştırmak da çalışmanın bir diğer 

amacıdır.  
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Yöntem 

Örneklem 

 Örneklem, 2014 yılında Ankara, İstanbul ve Eskişehir illerinde ikamet etmekte olan bireyler 

arasından basit rastlantısal (tesadüfi) örnekleme yöntemi ile seçilmiştir ve 232 (%48.6) kadın ve 245 

(%51) erkek olmak üzere toplam 477 kişiden oluşmaktadır. Yaş aralığı 18-60, yaş ortalaması 31.32’dir (S 

= 11.59). Bu kişilerin %10.4’ü ilkokul/ortaokul, %18.9’u lise, %62.9’u üniversite %7.8’i lisansüstü 

eğitim düzeyindendir. Örneklemin %40.2’si (188 kişi) araç kullanmayanlar, %59.8’i (280 kişi) 

sürücülerden oluşmaktadır. Katılımcıların %24.2’si sürücü olarak, %6.3’ü yaya ve %12.7’si ise yolcu 

olarak, son üç yılda en az bir kez kaza deneyimi yaşadığını rapor etmişlerdir. Doksan üç kişi (%19.5) bir 

süre yurt dışında yaşadığını rapor etmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu. Katılımcıların yaş, cinsiyet, en uzun yaşanan yer, yurt dışında yaşayıp 

yaşamadığı gibi demografik özelliklerinin yanı sıra araç kullanma, trafikte herhangi bir kazaya karışma, 

herhangi bir trafik cezası alıp almama gibi, trafiğe ilişkin bilgilerin alındığı, araştırmacılar tarafından 

geliştirilen bir formdur. 

Trafik Temsilleri Belirleme Formu (TTBF). Trafik ortamında paylaşılan ortak bilgiyi incelemek ve 

insanların trafik ortamı için var olan düşüncelerini öğrenmek amacıyla, Yasak ve Öner (1999) tarafından 

geliştirilen TTBF ile çalışmaya katılan kişilere açık uçlu olarak, Türkiye’de ve Avrupa’da trafik 

dendiğinde, trafik kuralları, trafik polisi, trafik canavarı dendiğinde akıllarına neler geldiği sorulmuştur. 

Ayrıca kişilerden, trafik kazalarına neden olanlar ile trafik kazalarına karışmayan insanların özelliklerini 

yazmaları istenmiştir. Çalışmaya rastgele seçilmiş 64’ü kadın, 96’sı erkek olmak üzere 160 kişi 

katılmıştır. Yaş aralığı 18-78, yaş ortalaması 32’dir (S = 11.69). Açık uçlu olarak hazırlanan 24 sorudan, 

içerik analizi tekniği ile elde edilen 15 ana kategori ve 236 alt kategori elde edilmiştir. Kodlamayı yapan 

iki kodlayıcı-arası uyuşma %63 oranındadır. 

İşlem 

TTBF, bu çalışmada, önceki çalışmadan elde edilen ana kategoriler ve alt kategorilerden yola 

çıkılarak, 8 kategorilik ve 145 maddelik 1-4 arası puanlanan Likert tipi bir ölçeğe dönüştürülmüştür. 

Katılımcılardan maddelere katılıp katılmadıklarını belirtmeleri istenmiştir. Uygulama yaklaşık olarak 45 

dakika sürmüştür. 
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Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmüş ve çalışma öncesinde FSMV 

üniversitesinin Etik Kurul’undan onay alınmıştır. 

Bulgular 

Faktör Analizi 

TTBF, madde sayıları 7 ila 25 arasında değişen, “Türkiye’de trafik denince akla ilk gelenler”, 

“geçmişten günümüze ülkemizdeki trafiğin gidişatının değerlendirilmesi”, “trafik kuralı deyince akla ilk 

gelenler”, “Trafik polisi deyince akla ilk gelenler”, “bir trafik kazasına her an maruz kalma olasılığı 

nedenleri”, “trafik sorunlarının çözülebilmesi için akla ilk gelen en etkili yöntemler”, “trafik canavarı 

deyince akla ilk gelenler” ve “trafik kazasına neden olan insanların özellikleri ile ilgili akla ilk gelenler” 

olmak üzere 8 ana kategoriden oluşmaktadır. Veriler üzerinde temel bileşenler (principal components) 

yöntemi ve varimax dönüştürmesine göre faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi her kategori için 

ayrı ayrı uygulanmıştır. Eğim grafikleri de (scree-plot) incelenerek, yapılan analizler sırasında yükleme 

değeri .30’un üzerinde olan maddeler ilgili faktörlere yerleştirilmiştir. Sekiz ana kategoriden, madde 

sayıları 2 ila 16 arasında değişen 23 faktör bulunmuştur. Her bir faktör için açıklanan varyans, özdeğer ve 

Cronbach alfa güvenirlik katsayıları Tablo 1’de verilmektedir (bkz. Tablo 1). 

Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Çalışmada, yaş ve cinsiyet, eğitim düzeyi, araç kullanma, trafik cezası alma, en uzun yaşanan yer ve 

yurt dışında yaşama durumu sosyo-demografik değişkenler olarak ele alınmıştır. Örneklemin yaş 

değişkenine ilişkin analizlerini yapabilmek için 18-25 (N = 236), 26-40 (N = 105) ve 41-60 (N = 130) 

yaşlarındaki bireylerden 3 ayrı grup oluşturulmuştur. Cinsiyet ve yaş değişkenlerinin TTBF’nin 8 ana 

kategorisinden elde edilen 23 alt kategori üzerindeki etkilerini belirleyebilmek amacıyla 2 (cinsiyet) x 3 

(yaş) desenine uygun çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda Wilks’ λ 

değeri cinsiyet (Wilks’ λ = .97, sd = 1, F = 4.10, p < .01, µ2 = .026), yaş (Wilks’ λ = .95, sd = 2, F = 3.93, 

p < .001, µ2 = .025) açısından anlamlı farklar olduğuna işaret etmekte, ayrıca etkileşim etkisi (Wilks’ λ = 

.97, sd = 2, F = 1.35, p < .05, µ2 = .014) bulunmaktadır. 
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Tablo 1. TTBF’na Ilişkin Faktörlerin Açıkladıkları Varyans, Özdeğerleri ve Cronbach Alfa Güvenirlik 
Katsayıları 

Kategoriler  (N= 477) Ort. S Açıklanan 
varyans Özdeğer 

Cronbach α 
Güvenirlik 
Katsayıları 

I. Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?      
Olumsuz temsil ifadeleri 3.36 .54 12.95 7.75 .86 
Olumlu temsil ifadeleri 1.93 .51 11.50 3.47 .81 
Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifadeleri 2.87 .58 8.85 1.77 .76 
II. Geçmişten günümüze ülkemizdeki trafiğin 
gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?        

Olumlu gelişme temsil ifadeleri 3.01 .62 22.08 4.19 .82 
Olumsuz gidiş temsil ifadeleri 3.11 .59 20.24 3.84 .77 
III. “Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne geliyor      
Kural ihlal temsil ifadeleri 3.15 .75 28.40 3.43 .80 
Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.45 .73 25.23 1.71 .83 
Trafik polisi ve işaretleri temsil ifadeleri 2.96 .89 16.72 1.19 .64 
IV. “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne geliyor?      
Olumsuz temsil ifadeleri 2.50 .76 32.64 4.57 .87 
Role/mesleğe ilişkin temsil ifadeleri 2.91 .64 15.42 2.16 .64 
V. Her an bir trafik kazasına maruz kalabilirim, 
çünkü;      

Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.45 .60 22.91 4.75 .80 
Ortama ilişkin temsil ifadeleri 3.11 .74 22.25 1.48 .77 
Denetim/uygulamaya ilişkin temsil ifadeleri 3.13 .86 15.49 1.04 .70 
VI. Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla en 
etkili yöntem olarak;      

Denetim, eğt. İlişkin temsil ifadeleri 3.56 .69 41.20 3.83 .85 
Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.47 .70 28.07 1.01 .70 
VII. “Trafik canavarı” deyince aklıma;      
Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.48 .65 13.61 8.81 .82 
“Sosyopatik” temsil ifadeleri 3.32 .69 13.04 2.35 .85 
Dürtüsel davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.18 .75 12.21 1.47 .80 
Olumsuz sonuçlara ilişkin temsil ifadeleri  3.21 .81 10.82 1.28 .75 
Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.61 .69 10.27 1.08 .68 
VIII. Bence trafik kazasına neden olan insanlar;      
Risk alma eğilimi olanlara ilişkin temsil ifadeleri 3.24 .70 23.77 8.34 .90 
Olumsuz kişilik nitelemelerine ilişkin temsil 
ifadeleri 2.99 .74 17.30 1.83 .80 

Normal görmeye ilişkin temsil ifadeleri 3.32 .71 15.76 1.19 .73 

Cinsiyet değişkeni açısından baktığımızda,  TTBF’nin “Türkiye’de trafik denince akla ilk gelenler”-

olumsuz temsil ifadeleri (F1,465 = 12.09, p < .001, µ2 = .025) ve -yasama/uygulamaya ilişkin temsil 

ifadeleri (F1,465 = 5.39, p < .05, µ2 = .011), “trafik kuralı deyince akla ilk gelenler” -kurallara uyma temsil 

ifadeleri (F1,465 = 5.98, p < .05, µ2 = .013), “trafik polisi deyince akla ilk gelenler” -role/mesleğe ilişkin 

temsil ifadeleri (F1,465 = 5.56, p < .01, µ2 = .012), “bir trafik kazasına her an maruz kalma nedenleri” -yol 
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kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri (F1,465 = 8.04, p < .01, µ2 = .017) ve -ortama ilişkin temsil ifadeleri 

(F1,465 = 11.17, p < .001, µ2 = .023), “trafik sorunlarının çözülebilmesi için akla ilk gelen en etkili 

yöntemler” -denetim ve eğitime ilişkin temsil ifadeleri (F1,465 = 20.33, p < .001, µ2 = .042), “trafik 

canavarı deyince akla ilk gelenler” -olumsuz sonuçlara ilişkin temsil ifadeleri (F1,465 = 4.12, p < .05, µ2 = 

.009), “trafik kazasına neden olan insanların özellikleri ile ilgili akla ilk gelenler” -risk alma eğilimi 

olanlara ilişkin temsil ifadeleri (F1,465 = 17.19, p < .001, µ2 = .036) ve -normal görmeye ilişkin temsil 

ifadeleri alt kategorileri üzerinde cinsiyet temel etkisi gözlenmiştir. Tüm bu alt kategorilerde kadınlar 

erkeklerden anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar almıştır. Kadın ve erkeklerin bu alt kategorilerden 

almış oldukları puan ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Kadın ve Erkeklerin TTBF Alt Kategorilerinden Almış Oldukları Puan Ortalamaları ve Standart 
Sapmaları 

Kategoriler 
Kadın 

n = 228 
Erkek 

n = 243 
Ort. S Ort. S 

Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?     
Olumsuz temsil ifadeleri 3.45 .52 3.26 .54 
Yasama / uygulamaya ilişkin temsil ifadeleri 2.94 .60 2.79 .54 

“Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne geliyor     
Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.53 .66 3.36 .78 

“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne geliyor?     
Role/mesleğe ilişkin temsil ifadeleri 2.97 .61 2.86 .65 

Her an bir trafik kazasına maruz kalabilirim, çünkü     
Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.55 .52 3.37 .67 
Ortama ilişkin temsil ifadeleri 3.25 .69 2.97 .76 

Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla en etkili yöntem olarak;     
Denetim, eğitime ilişkin temsil ifadeleri 3.71 .51 3.42 .80 

“Trafik canavarı” deyince aklıma;     
Olumsuz sonuçlara ilişkin temsil ifadeleri 3.29 .72 3.12 .87 

Bence trafik kazasına neden olan insanlar     
Risk alma eğilimi olanlara ilişkin temsil ifadeleri 3.38 .58 3.12 .77 
Normal görmeye ilişkin temsil ifadeleri 3.45 .63 3.20 .76 

Yaş değişkeni açısından baktığımızda, TTBF’nin “Türkiye’de trafik denince akla ilk gelenler” - 

olumlu temsil ifadeleri (F2,465 = 6.93, p < .001, µ2 = .029) ve “Trafik polisi deyince akla ilk gelenler”-

olumsuz temsil ifadeleri (F2,465 = 6.20, p < .001, µ2 = .026) alt kategorileri üzerinde yaş temel etkisi 

gözlenmiştir. Gözlenen bu temel etkilerin hangi gruplar arasındaki farklılıklardan ortaya çıktığını 

belirlemek için yapılan Post Hoc- Bonferroni test sonuçları Tablo 3’de görülmektedir.  
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Tablo 3. Alt kategorilerden Alınan Puanların Yaş Değişkeni Açısından Karşılaştırılması 
(Post Hoc- Bonferroni Test Sonuçları) 

Kategoriler 

18-25 yaş 
n = 236 

26-40 yaş 
n = 105 

41-60 yaş 
n = 130 

Ort. S Ort. S Ort. S 

Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?       

Olumlu temsil ifadeleri 1.84a .50 2.03b .48 2.01b .50 

Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne geliyor?       

Olumsuz temsil ifadeleri 2.62a .76 2.43 .70 2.34b .79 
Not. Farklı harflerin bulunduğu ortalamalar arasında anlamlı farklılıklar mevcuttur. 

Tablo 3’de görüldüğü gibi TTBF’nin “Türkiye’de trafik denince akla ilk gelenler” -olumlu temsil 

ifadeleri alt kategorisinden 18-25 yaş grubu, 26-40 ve 41-60 yaş grubundan anlamlı düzeyde daha düşük 

puan alırken, “Trafik polisi deyince akla ilk gelenler” -olumsuz temsil ifadeleri alt kategorisinde ise 18-25 

yaş grubu 41-60 yaş grubundan anlamlı düzeyde daha yüksek puan almıştır.  

TTBF alt kategorilerinden alınan puanlar; eğitim, araç kullanma, kazaya karışma, trafik cezası alma, 

en uzun yaşanan yer ve yurt dışında yaşama durumu değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Eğitim 

değişkeni, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim olarak iki gruba ayrılmıştır. Yapılan t-testi analizi 

sonucunda, “Türkiye’de trafik denince akla ilk gelenler” -olumlu temsil ifadeleri, “trafik kuralı deyince 

akla ilk gelenler” -kural ihlal temsil ifadeleri, “Trafik polisi deyince akla ilk gelenler” -olumsuz temsil 

ifadeleri, “trafik canavarı deyince akla ilk gelenler” -sisteme ilişkin temsil ifadeleri alt kategorilerinde ilk 

ve ortaöğretim grubunun yükseköğretim grubundan daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür (bkz. Tablo 

4). 

Katılımcıların %59.8’i araç kullandıklarını belirtirken, %40.2’si sürücü olmadıklarını rapor 

etmişlerdir. TTBF alt kategorilerinden alınan puanlar, araç kullanma değişkeni açısından 

karşılaştırıldığında; “Türkiye’de trafik denince akla ilk gelenler” -olumsuz temsil ifadeleri ve -yasama / 

uygulamaya ilişkin temsil ifadeleri, “trafik kuralı deyince akla ilk gelenler” -kurallara uyma temsil 

ifadeleri ve kural ihlal temsil ifadeleri, “trafik sorunlarının çözülebilmesi için akla ilk gelen en etkili 

yöntemler” -denetim ve eğitime ilişkin temsil ifadeleri ve “trafik canavarı deyince akla ilk gelenler” 

-olumsuz sonuçlara ilişkin temsil ifadeleri alt kategorilerinde araç kullanmayan grup sürücü grubundan 

anlamlı düzeyde daha yüksek puan alırken, “Türkiye’de trafik denince akla ilk gelenler”-olumlu temsil 

ifadeleri alt kategorisinde ise araç kullanmayan grup, sürücü grubundan daha düşük puan almıştır (bkz. 

Tablo 4). 

Demografik değişkenlerden bir diğeri de “en uzun yaşanan yer” değişkenidir. Yüz yirmi üç 

katılımcının en uzun yaşadıkları yer olarak köy/kasaba/kenti rapor ettikleri, 267 kişinin ise büyükşehirde 
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yaşadıklarını belirttikleri görülmüştür. TTBF’nin 23 alt kategorisinden alınan puanlar, en uzun yaşanan 

yer değişkeni açısından karşılaştırıldığında; her an bir trafik kazasına maruz kalabilirim çünkü -yol 

kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri ve “trafik canavarı deyince akla ilk gelenler” -davranışlara ilişkin 

temsil ifadeleri olmak üzere iki alt kategoride farklılık bulunmuştur. Bu iki kategoride de büyükşehir 

grubunun, köy/kasaba/kent grubundan anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldıkları görülmüştür (bkz. 

Tablo 4). 

TTBF alt kategorilerinden alınan puanlar, yurt dışında yaşama değişkeni açısından 

karşılaştırıldığında; “Türkiye’de trafik denince akla ilk gelenler” -yasama / uygulamaya ilişkin temsil 

ifadeleri, “Trafik polisi deyince akla ilk gelenler” -olumsuz temsil ifadeleri ve “trafik canavarı deyince 

akla ilk gelenler” -sosyopatik temsil ifadeleri alt kategorilerinde yurt dışında yaşadığını belirten grubun 

hiç yurt dışında yaşamamış gruptan anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldığı bulunmuştur (bkz. Tablo 4). 

Çalışmaya katılan ve araç kullandığını belirten kişi sayısı 280’dir. Bu kişilerin %47.5’i (133 kişi) son 

5 yıl içinde bir trafik cezası almış olduklarını belirtirken, % 52.1’i (146 kişi) herhangi bir trafik cezası 

almadıklarını belirtmişlerdir. TTBF alt kategorilerinden alınan puanlar, trafik cezası almış olma değişkeni 

açısından karşılaştırıldığında; “Türkiye’de trafik denince akla ilk gelenler” -olumlu temsil ifadeleri ve 

“trafik canavarı deyince akla ilk gelenler” -olumsuz sonuçlara ilişkin temsil ifadeleri alt kategorilerinde 

trafik cezası almış olan grup, almamış olan gruptan anlamlı düzeyde daha yüksek puan almıştır (bkz. 

Tablo 4). 

En Yüksek ve En Düşük Puan Alan TTBF Alt Kategorilerinin Karşılaştırılması 

Örneklemdeki kişilerin TTBF alt kategorileri olarak en yüksek puan verdikleri ilk 5 madde ve en 

düşük puan verdikleri ilk 5 madde Tablo 5’te verilmektedir (bkz. Tablo 5a). “Türkiye’de trafik denince 

aklınıza ne gelir?” sorusuna verilen yanıtlarda -olumlu temsil ifadeleri (Ort. = 1.93, S = .51) insanların en 

az katıldıkları ifade iken, “Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla en etkili yöntem olarak” -denetim, 

eğitime ilişkin temsil ifadeleri (Ort. = 3.56, S = .69) ise en çok puan verdikleri ifadedir.  
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Tablo 4. TTBF Alt kategorilerinin Eğitim, Araç Kullanma, En Uzun Yaşanan Yer, Yurt Dışında Yaşama 
ve Trafik Cezası Almış Olma Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması 

 Kategoriler  

İlk/Orta 
öğretim 
N = 139 

Yüksek 
öğretim 
N = 336 t 

Ort. S Ort. S 

Eğ
iti

m
 D

üz
ey

i 

Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?      

Olumlu temsil ifadeleri 2.09 .54 1.87 .48 4.34*** 
“Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne geliyor      

Kural ihlal temsil ifadeleri 3.26 .68 3.09 .77 2.15* 
“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne geliyor?      

Olumsuz temsil ifadeleri 2.34 .77 2.57 .75 -2.98** 
“Trafik canavarı” deyince aklıma;      

Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.74 .73 2.55 .67 2.76** 

  
Araç 

Kullanan 
N = 280 

Araç 
kullanmayan 

N = 188 
 

A
ra

ç 
K

ul
la

nm
a 

Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?      
Olumsuz temsil ifadeleri 3.30 .55 3.47 .48 -3.44*** 
Olumlu temsil ifadeleri 1.98 .52 1.86 .49 2.59** 
Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifadeleri 2.81 .58 2.97 .55 -3.03** 

“Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne geliyor      

Kural ihlal temsil ifadeleri 3.08 .74 3.29 .71 -2.96-** 
Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.41 .76 3.56 .60 -2.98* 

Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla en etkili yöntem olarak;      

Denetim, eğitime ilişkin temsil ifadeleri 3.50 .71 3.65 .66 -2.32* 
“Trafik canavarı” deyince aklıma;      

Olumsuz sonuçlara ilişkin temsil ifadeleri 3.15 .84 3.32 .73 -2.29* 

  
Köy/Kasaba 

/Kent 
N = 123 

Büyükşehir 
N = 267  

En
 U

zu
n 

Y
aş

an
an

 
Y

er
 

Her an bir trafik kazasına maruz kalabilirim, çünkü      

Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.36 .67 3.52 .57 -2.26* 
“Trafik canavarı” deyince aklıma;      

Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.33 .72 3.54 .63 -2.84** 

  Evet 
N = 93 

Hayır 
N = 376  

Y
ur

t D
ış

ın
da

 
Y

aş
am

 

Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?      

Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifadeleri 3.02 .58 2.84 .57 2.71** 
“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne geliyor?      

Olumsuz temsil ifadeleri 2.70 .72 2.45 .77 2.97** 
“Trafik canavarı” deyince aklıma;      

“Sosyopatik” temsil ifadeleri 3.46 .59 3.29 .70 2.20* 

  Var 
N = 133 

Yok 
N = 146  

Tr
af

ik
 

C
ez

as
ı Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?      

Olumlu temsil ifadeleri 2.05 .57 1.92 .47 2.25* 
“Trafik canavarı” deyince aklıma;      

Olumsuz sonuçlara ilişkin temsil ifadeleri 3.34 .69 2.98 .93 2.92** 
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Tablo 5a. Alt kategorilerden En Çok ve En Az Puan Alma (Tüm Örneklemde En Yüksek ve En Düşük 
Derecede Ifade Edilen Trafik Temsilleri N = 477)  

En Yüksek Temsil Ort. S En Düşük Temsil Ort. S 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Denetim, eğt. ilişkin temsil ifadeleri 3.56 .69 Olumlu temsil ifadeleri 1.93 .51 

“Trafik canavarı” deyince aklıma;   “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   

Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.48 .65 Olumsuz temsil ifadeleri 2.50 .76 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   “Trafik canavarı” deyince aklıma;   

Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.47 .70 Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.61 .69 
Her an bir trafik kazasına maruz 
kalabilirim, çünkü;   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.46 .60 Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifad. 2.87 .58 
“Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 
geliyor   “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 

geliyor?   

Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.45 .73 Role/mesleğe ilişkin temsil ifadeleri 2.91 .64 

Hem kadınların hem de erkeklerin en yüksek düzeyde katıldıklarını belirttikleri TTBF alt kategorisi, 

“Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla en etkili yöntem” ifadesidir. Ancak kadınlar, diğer alt 

kategoriler içinde, etkili yöntem olarak denetim, eğitime ilişkin temsil ifadelerine (Ort. = 3.71, S = .51) en 

yüksek puan verirken, erkekler altyapı temsil ifadelerine (Ort. = 3.43, S = .75) daha yüksek düzeyde 

katıldıklarını belirtmiştir. Bununla beraber hem kadınlar hem de erkekler, diğer alt kategoriler içinde, 

“Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?” -olumlu temsil ifadeleri kategorisine en düşük düzeyde 

katılmışlardır (K: Ort. = 1.89, S = .50; E: Ort. = 1.97, S = .51) (bkz. Tablo 5b). 

Tablo 5b. Cinsiyete Göre En Yüksek ve En Düşük Derecede İfade Edilen Trafik Temsilleri 

Kadın (N = 232)   Erkek (N = 245)   
En Yüksek Temsil Ort. S En Yüksek Temsil Ort. S 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 

en etkili yöntem olarak;   

Denetim, eğt. ilişkin temsil ifadeleri 3.71 .51 Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.43 .75 
Her an bir trafik kazasına maruz 
kalabilirim, çünkü;   “Trafik canavarı” deyince aklıma;   

Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.55 .51 Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.43 .65 
“Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 
geliyor   Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 

en etkili yöntem olarak;   

Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.53 .66 Denetim, eğt. ilişkin temsil ifadeleri 3.42 .80 

“Trafik canavarı” deyince aklıma;   Her an bir trafik kazasına maruz 
kalabilirim, çünkü;   

Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.53 .63 Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.37 .66 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   “Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 

geliyor   

Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.51 .63 Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.37 .78 
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Kadın (N = 232)   Erkek (N = 245)   
En Düşük Temsil Ort. S En Düşük Temsil Ort. S 
Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Olumlu temsil ifadeleri 1.89 .50 Olumlu temsil ifadeleri 1.97 .51 
“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 

geliyor?   

Olumsuz temsil ifadeleri 2.51 .79 Olumsuz temsil ifadeleri 2.50 .74 
Trafik canavarı” deyince aklıma;   Trafik canavarı” deyince aklıma;   

Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.62 .70 Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.60 .69 
Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifad. 2.94 .60 Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifad. 2.80 .54 
“Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 
geliyor   “Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 

geliyor   

Trafik polisi ve işaretleri temsil ifadeleri 2.97 .89 Trafik polisi ve işaretleri temsil ifadeleri 2.85 .66 
 

Tablo 5c. Kişilerin Eğitim Durumlarına Göre En Yüksek ve En Düşük Derecede İfade Edilen Trafik 
Temsilleri 

İlkokul-Ortaokul-Lise (N = 139)   Üniversite-Yüksek Lisans (N = 336)   
En Yüksek Temsil Ort. S En Yüksek Temsil Ort. S 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 

en etkili yöntem olarak;   

Denetim, eğt. ilişkin temsil ifadeleri 3.52 .81 Denetim, eğt. ilişkin temsil ifadeleri 3.57 .63 
“Trafik canavarı” deyince aklıma;   “Trafik canavarı” deyince aklıma;   

Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.49 .73 Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.47 .61 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 

en etkili yöntem olarak;   

Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.48 .78 Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.47 .66 
Her an bir trafik kazasına maruz 
kalabilirim, çünkü;   “Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 

geliyor   

Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.45 .73 Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.47 .69 
“Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 
geliyor   Her an bir trafik kazasına maruz 

kalabilirim, çünkü;   

Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.39 .82 Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.46 .55 
En Düşük Temsil Ort. S En Düşük Temsil Ort. S 
Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Olumlu temsil ifadeleri 2.09 .54 Olumlu temsil ifadeleri 1.87 .48 
“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   “Trafik canavarı” deyince aklıma;   

Olumsuz temsil ifadeleri 2.34 .77 Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.55 .66 

“Trafik canavarı” deyince aklıma;   “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   

Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.74 .73 Olumsuz temsil ifadeleri 2.57 .75 
Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifad. 2.80 .53 Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifad. 2.89 .59 
“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 

geliyor?   

Role/mesleğe ilişkin temsil ifadeleri 2.91 .70 Role/mesleğe ilişkin temsil ifadeleri 2.91 .60 
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Tablo 5d. Yaşa Göre En Yüksek ve En Düşük Derecede Ifade Edilen Trafik Temsilleri 

18-25 yaş (N = 236)   41-60 yaş (N= 130)   
En Yüksek Temsil Ort. S En Yüksek Temsil Ort. S 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 

en etkili yöntem olarak;   

Denetim, eğt. ilişkin temsil ifadeleri 3.59 .65 Denetim, eğt. ilişkin temsil ifadeleri 3.55 .72 
“Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 
geliyor   Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 

en etkili yöntem olarak;   

Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.46 .69 Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.54 .68 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   “Trafik canavarı” deyince aklıma;   

Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.45 .66 Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.53 .64 
Her an bir trafik kazasına maruz 
kalabilirim, çünkü;   Her an bir trafik kazasına maruz 

kalabilirim, çünkü;   

Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.44 .57 Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.49 .59 

“Trafik canavarı” deyince aklıma;   “Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 
geliyor   

Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.41 .68 Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.47 .79 
En Düşük Temsil Ort. S En Düşük Temsil Ort. S 
Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Olumlu temsil ifadeleri 1.84 .50 Olumlu temsil ifadeleri 2.01 .50 

“Trafik canavarı” deyince aklıma;   “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   

Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.54 .67 Olumsuz temsil ifadeleri 2.34 .79 
“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   “Trafik canavarı” deyince aklıma;   

Olumsuz temsil ifadeleri 2.62 .76 Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.68 .71 
Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifad. 2.92 .61 Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifad. 2.81 .58 
“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 

geliyor?   

Role/mesleğe ilişkin temsil ifadeleri 2.93 .58 Role/mesleğe ilişkin temsil ifadeleri 2.92 .72 

Tablo 5e. Yaşa Göre En Yüksek ve En Düşük Derecede Ifade Edilen Trafik Temsilleri 

En uzun yaşanan yer / 
Köy-Kasaba-Kent (N = 123)   En uzun yaşanan yer/ 

Büyükşehir (N = 267)   

En Yüksek Temsil Ort. S En Yüksek Temsil Ort. S 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 

en etkili yöntem olarak;   

Denetim, eğt. ilişkin temsil ifadeleri 3.55 .66 Denetim, eğt. ilişkin temsil ifadeleri 3.54 .73 
“Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 
geliyor   “Trafik canavarı” deyince aklıma;   

Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.47 .67 Davranışlara ilişkin temsil ifadeleri 3.54 .63 
Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   Her an bir trafik kazasına maruz 

kalabilirim, çünkü;   

Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.40 .67 Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.52 .57 

Bence trafik kazasına neden olan insanlar;   Trafik sorunlarının çözülebilmesi amacıyla 
en etkili yöntem olarak;   

Normal görmeye ilişkin temsil ifadeleri 3.39 .65 Alt yapıya ilişkin temsil ifadeleri 3.46 .73 
Her an bir trafik kazasına maruz 
kalabilirim, çünkü;   “Trafik kuralı” deyince aklınıza ilk ne 

geliyor   

Yol kullanıcılarına ilişkin temsil ifadeleri 3.36 .67 Kurallara uyma temsil ifadeleri 3.42 .77 
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En Düşük Temsil Ort. S En Düşük Temsil Ort. S 
Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Olumlu temsil ifadeleri 2.02 .53 Olumlu temsil ifadeleri 1.99 .50 
“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 

geliyor?   

Olumsuz temsil ifadeleri 2.47 .71 Olumsuz temsil ifadeleri 2.37 .77 
“Trafik canavarı” deyince aklıma;   “Trafik canavarı” deyince aklıma;   

Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.56 .76 Sisteme ilişkin temsil ifadeleri 2.61 .70 
Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   Türkiye’de trafik denince aklınıza ne gelir?   

Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifad. 2.80 .57 Yasama/uygulamaya ilişkin temsil ifad. 2.79 .58 
“Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 
geliyor?   “Trafik polisi” deyince ilk aklınıza ne 

geliyor?   

Role/mesleğe ilişkin temsil ifadeleri 2.87 .61 Role/mesleğe ilişkin temsil ifadeleri 2.94 .69 

Tartışma 

Trafiğin Türkiye'deki sosyal temsillerini araştırdığımız ilk çalışmada (Yasak ve Öner, 1999) kişilerin 

trafik üzerine söylediklerinden şablonlar çıkarılmıştı. Elde edilen şablonlar çerçevesinde hazırlanan bu 

çalışmada, trafik konusunda hangi görüşlerin güncelliğini koruduğu, hangilerinin ise değiştiğinin ortaya 

konması amaçlanmıştır.  Tartışma bölümünde bu çalışmada oluşturulan alt kategorilerden yola çıkarak, 

belirgin ortak görüşler değerlendirilecektir. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, yapılan ilk çalışmadan elde edilen sonuçlar ile mevcut 

çalışmadan elde edilen sonuçlar, iki çalışmanın farklı yöntemleri izlemesinden dolayı sayısal olarak 

birebir karşılaştırılamaz, ancak araştırmaların bulguları öne çıkan tema ve anlamlar bazında ele alınabilir 

ve anlamsal düzeyde karşılaştırılabilir niteliktedir.   

İlk çalışmada elde edilen bulgulara göre Türkiye’de trafik dendiği zaman akla gelen en çarpıcı ortak 

tema “düzensizlik” olmuştur. Düzensizliğin nedenleri ise “Sistemden kaynaklananlar” ve “Sürücüden 

kaynaklananlar” olarak iki kategoride gruplanan, “alt yapı eksikliği”, “eğitimsizlik”, “yetersiz 

denetleme”, “caydırıcı olmayan cezalar” ve “işlevsel olmayan kurallar”  temaları ile “kural ihlali” ve 

“saygısızlık” temalarının ön plana çıktığı ve vurgulandığı belirlenmiştir (Yasak ve Öner, 1999).  Bu 

çalışmada da katılımcılar tarafından en yüksek temsil edilen ifadeler trafik sorunlarının çözülmesi 

amacını taşıyan ifadeler olmuş, çözümler ise yine eğitim, denetim ve altyapıya düzenlemelere atıf yapan 

boyutlar olarak ilk beş sırada yer almıştır.      

İlk çalışmada, trafik kuralları ana kategorisinde gözlemlenen en belirgin ortak görüş, trafik 

kurallarının teorik olarak uygulanması gereken kurallar olup, pratikte çoğu kez uygulanmadığıdır (Yasak 

ve Öner, 1999).  Bu çalışmamızda, “Türkiye’de trafik deyince akla gelenler” sorusuna verilen yanıtlarda 

olumlu temsil ifadeleri ve yasama/uygulamaya ilişkin ifadeler en düşük düzeyde temsil edilen ifadeler 

olmuştur. Öyle görünüyor ki, trafiğe ilişkin olumlu temsiller toplum yaşamında halen ön planda yer 

almamaktadır.  
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İlk çalışmada trafik polisi denildiğinde, düzeni ve güveni sağlayan yaptırıcı güç akla gelirken; polisin 

görev tanımına uymayan davranışları da oldukça yaygın ve sık biçimde çalışmaya katılanlar tarafından 

bir ortak görüş olarak belirtilmiştir (Yasak ve Öner, 1999). Bu çalışmamızda da trafik polisinin rol ve 

görev tanımına ilişkin temsiller en düşük düzeyde temsil edilen ifadeler arasında yer almıştır. Bu sonuç, 

trafik polisinin rol tanımına ilişkin davranışların, toplumda bu temsilleri güçlendirecek düzeyde 

algılanmadığına işaret etmektedir.   

Trafik kazasına maruz kalma olasılığı ve trafik sorununun yıllar içerisindeki durumu hakkında 

belirtilen görüşler incelendiğinde, ilk çalışmada ortaya çıkan “trafik kazası her an olabilir ve bunun en 

önemli nedeni ‘diğer sürücülerin yaptığı hatalardır’ ” görüşü (Yasak ve Öner, 1999), bu çalışmada da en 

yüksek temsil edilen temalardan biri olarak ortaya çıkmıştır.  

Cinsiyet açısından baktığımızda, en genel bulgular kadınların ve erkeklerin trafik davranışlarının 

farklı olduğu, erkeklerin kadınlara nazaran daha agresif ve riskli davranışlar sergilediği yönündedir 

(Chliaoutakis ve ark., 2002; Lajunen ve Parker, 2001). Ancak Gaymard (2006), genç kadın ve erkek 

sürücülerde sosyal temsiller bakımından farklılık olmadığını rapor etmektedir. Gaymard (2009) yaptığı 

çalışmada, genç kadın ve erkeklerin çeşitli durumlarda kural ihlalini kabul edilebilir gördüklerini, buna 

ilişkin sosyal temsillerinin cinsiyet açısından farklılık göstermediğini bulmuştur. Bizim çalışmamızda ise 

kadınlar ve erkeklerin trafiğe ilişkin sosyal temsilleri pek çok tema açısından farklılık göstermiş, 

kadınların genel olarak trafik hakkındaki temsilleri erkeklere göre yüksek bulunmuştur. Bu konu, 

kadınların trafikle ilgili konuları (tehlike, stres vb.) daha yoğun algıladıkları ve ifade ettikleri ile 

açıklanabilir. Kadınlar, trafiğe ilişkin konuları daha fazla gündemlerine aldıklarını belirterek, belki de bu 

alana verdikleri önemi daha fazla vurgulamaktadırlar. 

Grubun ortak görüşü ya da “sosyal temsil” olarak sunulan kategoriler sosyal temsil çalışmalarında 

katılımcıların en az yarısının kendiliğinden açık uçlu sorulara yanıt verirken belirttiği temalar olarak 

tanımlanmakta (Hewstone, 1985), eylemlerimizi etkileyen dünyayı anlama amacı taşıyan, dile dayalı 

araçlar, zihinsel şemalar veya bilişsel yapılar olduğu belirtilmektedir (Cirhinlioğlu ve ark., 2006). Ancak 

Howarth'a (2006) göre sosyal temsiller,  sonuçları gerçek ve somut olduğu ve paylaşıldığı için gerçeklik 

olarak adlandırdığımız her şeyin içine girer ve sadece günlük uygulamalarımızı etkilemez, aynı zamanda 

bu uygulamalarımızı oluşturur.  Diğer bir deyişle sosyal temsiller, anlamın hem kurgulanması sürecinde, 

hem de uygulanmasında önemli rol oynamaktadır (Howarth, 2006). Howarth (2006), sosyal temsillerin 

özel bir gerçeklik yapısını korumak veya sürdürmek amaçlarına hizmet edecek şekilde düzenlendiğini 

belirtmektedir. Buna göre, trafiğin sosyal temsillerinde zaman içerisinde gözlenen bu durağanlık 

(değişmezlik) trafik sonuçları açısından nasıl değerlendirilebilir?  
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Türkiye’de yaklaşık son 20 yılda alt yapı, denetim ve eğitime ilişkin pek çok değişiklik, gelişme 

olmasına rağmen (11. Ulaştırma Şurası, 2013), bu değişikliklerin aynı oranda toplumun trafiğe ilişkin 

temsillerine yansımadığını söyleyebiliriz.  

Toplumun ortak trafik temsillerinin güvenliği oluşturan davranış unsurlarına işaret etmesi, 

düzensizlikten çok, düzenlilik ve güvenlik temsillerinin paylaşılır hale gelmesi, trafik güvenliğine olumlu 

etkide bulunacak bir temsil içeriği olacaktır. Bilimsel gelişmelerin ve medyada yer alan güncel olayların 

sosyal temsilleri dinamik kıldığı (Moscovici, 1984), sosyal temsillerin sözel ve yazılı iletişim içerisinde 

yer aldı dikkate alındığında, ileriye dönük olarak, toplumsal temanın değişmesinde, temsillerin 

güncellenmesinde, bu araçlar aktif biçimde yer alabilir ve uygulamadaki iyileşme ve gelişmelerin devam 

etmesi koşuluyla, düzensizlikten çok, düzenlilik ve güvenlik temsillerinin paylaşılır hale gelmesine 

hizmet edecek tarzda kullanılabilir. 

Yazar Notu 

Verilerin toplanması ve SPSS programına yüklenmesinde emeği geçen Psk. Erdi Bahadır’a teşekkür 

ederiz. 
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Öz 

Araştırmalar (Feygina, Jost ve Goldsmith, 2010; Van der Toorn, Berkics ve Jost, 2010) sağ görüşlü bireylerin sistemi 
meşrulaştırma düzeylerinin sol görüşlü bireylerinkinden yüksek olduğuna işaret etmektedir. Sistemi meşrulaştıran 
bireyler ise, kendilerinin ya da gruplarının çıkarları pahasına içinde yaşadıkları mevcut sistemi haklı çıkaracak 
gerekçeler bulmak ve sistemin aksayan taraflarından daha az şikâyetçi olmak eğilimindedirler (Kay ve Jost, 2003). 
Bu eğilim onların, sistemin kusurlarıyla birlikte sistemin içerdiği tehdit unsurlarını da görmezden gelmelerini 
kolaylaştırıyor görünmektedir (Kay, Czaplinski ve Jost, 2009. Bu bilgilerden yola çıkılarak araştırmada, siyasal görüş 
ve Türkiye’deki siyasal ortam nedeniyle hissedilen tehdit algısı arasındaki ilişkide sistemi meşrulaştırmanın aracı rolü 
incelenmiştir. Araştırmada ayrıca, Türkiye’de yaşıyor olmaktan dolayı kendilerini tehdit altında hissettiğini belirten 
katılımcıların algıladıkları tehdit türleri de gözden geçirilmiştir. Araştırmanın örneklemini yaş ortalaması 20.99 (S = 
2.61) olan 215 (126 kadın, 87 erkek ve cinsiyetini belirtmeyen 2 kişi) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri 
toplama aracı olarak, Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği’nin (Kay ve Jost, 2003; Yıldırım, 2013) yanı sıra, siyasal görüş 
ve Türkiye’deki siyasal ortam nedeniyle hissedilen tehdit düzeyini belirlemek için hazırlanan Likert tipi sorulardan 
yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri 1 Kasım 2015 genel seçimlerinden kısa bir süre önce, 20 Temmuz 2015 Suruç 
ve 10 Ekim 2015 Ankara Garı katliamlarının yankılarının devam ettiği bir zaman diliminde toplanmıştır. Analiz 
sonuçları; katılımcıların kendilerini sol siyasal görüşlü tanımlama düzeyleri arttıkça sistemi meşrulaştırma 
düzeylerinin azaldığını ve algıladıkları tehdit düzeyinin arttığını ortaya koymuştur. Sistemi meşrulaştırma ve tehdit 
algısı arasında ise negatif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, Boostrop yöntemi kullanılarak yapılan 
aracı değişken analizine göre, siyasal görüş ve tehdit algısı arasındaki ilişkide sistemi meşrulaştırmanın kısmi aracı 
rolü olduğu saptanmıştır. Katılımcıların (122 kişi, %56.7) en çok hangi nedenle tehdit algıladıkları sorusuna 
verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise sırasıyla; terör, güvenlik/can güvenliği, ayrımcılık, siyasi baskı, siyasal 
kutuplaşma ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi temaların öne çıktığı görülmüştür. Bulgular ilgili yazın ışığında 
tartışılmıştır. 
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Siyasal Görüş ve Tehdit Algısı Arasındaki İlişkide Sistemi Meşrulaştırmanın Aracı Rolü 

Herhangi bir uyaran ya da durumun tehdit olarak görülmesi, insanların o uyaran ya da durumu nasıl 

algılandığına bağlıdır. Bütünleşik tehdit kuramına göre, gerçekçi tehdit, sembolik tehdit, gruplar arası 

kaygı ve negatif kalıpyargılar olmak üzere dört tür tehdit vardır (Stephan ve Stephan, 1996; 2000). 

Gerçekçi tehdit kavramı iç grubun fiziki varlığına yönelik tehditler için kullanılmaktadır. Örneğin, bir 

ülkeye diğer ülkeler tarafından ambargo uygulandığında, o ülkenin vatandaşlarının algıladıkları tehdit 

gerçekçi tehdit olacaktır. Sembolik tehdit algısı ise daha çok gruplar arasındaki görüş farklılıklarından 

kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir grubun diğer grubun yaşam tarzını baskı altına almaya çalışması 

sembolik tehdit algısına yol açacaktır. Gruplar arası kaygı, dış grup üyeleriyle iletişime geçerken nasıl 

davranılması gerektiği konusunda bir tedirginlik yaşanmasıdır. Müzakere ortamında bir araya gelen iki 

düşman grubun taraflarının yaşayacağı kaygı bu tür tehdit algısına örnek teşkil edebilir. Negatif 

kalıpyargılar ise kişinin grubuna yönelik olumsuz kalıpyargılar nedeniyle olumsuz davranışlar maruz 

kalabileceği yönünde tedirginlik yaşamasıdır. Ateist bir bireyin inançlı bir grubun içine girdiğinde 

yargılanabileceği korkusuyla ateist olduğunu gizlemesi bu duruma örnek olarak verilebilir.  

Türkiye’de özellikle son birkaç yıldır terör saldırısı, iş kazası ya da doğal afet gibi nedenlerle toplu 

ölüm olaylarında (örneğin, 13 Mayıs 2014’te Soma ve 28 Ekim 2014’te Ermenek’te gerçekleşen maden 

kazaları, 20 Temmuz 2015 Suruç katliamı, 10 Ekim 2015 Ankara katliamı) bir artış yaşanmıştır. Toplu 

ölüm olaylarının yanında, politik güven düzeyinin de eskisi kadar yüksek olmadığı (Örmeci, 2010) 

dikkate alındığında, Türkiye’de yaşayan bireyler için genel bir tehdit ortamının var olduğundan söz etmek 

yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte, mevcut koşullardan dolayı Türkiye’de yaşayan tüm bireylerin 

tehdit algıladığını ya da aynı düzeyde tehdit algıladığını söylemek mümkün değildir.. 

Sistemi meşrulaştırma kuramına (Jost ve Banaji, 1994) göre, insanlar için içinde yaşadıkları mevcut 

sistemin eşitsizlikleriyle, ayrımcılıklarıyla ve adil olmayan koşullarıyla yüzleşmek yerine onları 

görmezden gelmek ya da meşrulaştırmak daha kolaydır. Sistemi meşrulaştırma, insanların kendi kişisel ve 

grup çıkarlarına ters düşmesine karşın, var olan toplumsal düzenlemeleri meşrulaştırdıkları psikolojik bir 

sürece gönderme yapmaktadır (Jost ve Banaji, 1994).  Sistemi meşrulaştırma eğiliminin ardında yatan 

etmenler arasında insanların düzenli, kontrol edebilir ve kestirilebilir bir dünyaya duydukları gereksinim 

yer almaktadır. Kendilerini rahatlatarak daha iyi hissetmeleri ve böylece sistemin aksayan taraflarıyla 

mücadele etmek zorunda kalmamaları da insanların sistemi meşrulaştırmalarına neden olan etmenler 

arasındadır (Jost, 1995; Jost ve Hunyady, 2005; Kay ve Jost, 2003; Napier ve Jost, 2008).  Başka bir 

deyişle, sistemi meşrulaştırma kuramı, insanların kendilerinin ya da gruplarının çıkarları pahasına içinde 

yaşadıkları mevcut sistemleri haklı çıkardıklarına; kendilerini rahatlatarak sistemin aksayan taraflarından 

daha az şikâyetçi olduklarına dikkat çekmektedir (Kay, Czaplinski ve Jost, 2009). Bu durum, söz konusu 



A. Demirdağ, D. Hasta ve A. Çavdar / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 622 

bireylerin diğer kusurlarıyla birlikte sistemin tehdit içeren unsurlarını da görmezden gelmelerini 

kolaylaştırıyor görünmektedir (Kay, Czaplinski ve Jost, 2009). Bu doğrultuda araştırmanın ilk varsayımı, 

“bireylerin sistemi meşrulaştırma düzeyleri arttıkça, algıladıkları tehdit düzeyinin azalacağı” yönündedir 

(Hipotez 1).  

 Araştırma bulguları (Feygina, Jost ve Goldsmith, 2010; Van der Toorn, Berkics ve Jost, 2010) sistemi 

meşrulaştırma düzeyinin siyasal görüşe göre değiştiğini; sağ görüşlü bireylerin sol görüşlü bireylere 

kıyasla sistemi daha fazla meşrulaştırma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Sistemi meşrulaştırma 

eğilimi daha yüksek olan sağ görüşlü bireylerin sistemden ve onun tehdit içeren unsurlarından daha az 

rahatsızlık duydukları varsayımından hareket edildiğinde; katılımcıların kendilerini sağ görüşlü 

tanımlama düzeyleri arttıkça algıladıkları tehdit algısının azalacağı, aksine kendilerini sol görüşlü 

tanımlama düzeyleri arttıkça algıladıkları tehdit algısının artacağı tahmin edilmektedir (Hipotez 2). 

Aktarılan bilgiler dikkate alındığında, siyasal görüş ve algılanan tehdit algısı arasındaki ilişkide sistemi 

meşrulaştırmanın aracı bir rol oynaması da olası görünmektedir (Hipotez 3).  

Özetlemek gerekirse bu araştırmanın temel amacı, hipotez 1, 2 ve 3’te ifade edilen beklentileri test 

etmektir. Araştırmada ayrıca,  katılımcıların Türkiye’de yaşıyor olmaktan dolayı kendilerini tehdit altında 

hissedip hissetmediklerini ve kendilerini tehdit altında hisseden katılımcıların en çok hangi nedenden 

dolayı böyle hissettiklerini belirlemek de hedeflenmiştir.   

Yöntem 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 215 (126 kadın, 87 erkek ve cinsiyetini belirtmeyen 2 kişi) üniversite 

öğrencisi oluşturmuştur. Yaş uzamı 17-34 arasında değişen katılımcıların yaş ortalaması 20.99’dur (S = 

2.61). Katılımcıların sosyo-ekonomik düzeylerine bakıldığında, 6’sının (%2.8) alt, 42’sinin (%19.5) alt-

orta, 126’sının (%58.6) orta, 38’inin (%17.7) orta-üst ve 3’ünün (%1.4) üst sosyo-ekonomik düzeyde yer 

aldığı görülmüştür. 

Veri Toplama Araçları 

Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği. Katılımcıların sistemi meşrulaştırma düzeylerini belirlemek için Kay 

ve Jost (2003) tarafından geliştirilen ve Yıldırım (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Sistemi 

Meşrulaştırma Ölçeği kullanılmıştır. 8 maddeden oluşan ve 7 dereceli olarak (1 = Hiç katılmıyorum, 7 = 

Tamamen katılıyorum) değerlendirilen ölçek için orijinal çalışmada, Türkçeye uyarlama çalışmasında ve 

bu çalışmada hesaplanan Cronbach  Alfa içtutarlık katsayıları sırasıyla .88, .67 ve .78’dir. 
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Demografik Bilgi Formu. Katılımcıların yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey gibi demografik 

özelliklerini belirlemek için Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Katılımcıların siyasal görüşlerini 

belirlemek için de bu formda yer alan 9 dereceli (1 = sağ, 9 = sol) Likert tipi tek maddelik bir ölçekten 

yararlanılmıştır. “Türkiye’deki siyasal ortam” nedeniyle hissedilen tehdit düzeyini belirlemek için de aynı 

formda yer alan 9 dereceli (1 = Hiç tehdit hissetmiyorum, 9 = Çok tehdit hissediyorum) tek maddelik bir 

ölçekten yararlanılmıştır. Katılımcıların “Türkiye’de yaşıyor olmaktan” dolayı kendilerini tehdit altında 

hissedip hissetmedikleri ve kendilerini tehdit altında hissediyorlar ise en çok hangi durum ya da etmen 

nedeniyle tehdit algıladıkları hissettikleri soruları da bu formda yer almıştır. 

İşlem 

Araştırmanın verileri 2015 yılının Ekim ayında, 1 Kasım genel seçimlerinden kısa bir süre önce; 20 

Temmuz 2015 Suruç ve 10 Ekim 2015 Ankara Garı katliamlarının yankılarının devam ettiği bir zaman 

diliminde araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Katılımcıların anket formunu tamamlamaları yaklaşık 5-

10 dakika sürmüştür. 

Bulgular 

Aracı Modele İlişkin Bulgular  

Çalışmada siyasal görüş ve algılanan siyasal tehdit arasındaki ilişkide sistemi meşrulaştırmanın aracı 

rolünün değerlendirilmesi için, Preacher ve Hayes (2008) tarafından önerilen Bootstrap yöntemi 

kullanılmıştır. Modele ilişkin bulgulara geçmeden önce, değişkenler arasındaki ilişkilere dair korelasyon 

değerlerini vermek yararlı olabilir. Korelasyon analizi sonuçları, siyasal ortam nedeniyle algılanan tehdit 

algısının siyasal görüşle pozitif yönde (r = .42, p < .001), sistemi meşrulaştırma düzeyiyle negatif yönde 

(r = -.50, p < .001) ve anlamlı ilişkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Siyasal görüş ve sistemi 

meşrulaştırma düzeyi arasında da negatif yönde ve anlamlı bir ilişki (r = -.54, p < .001) bulunmuştur. 

Siyasal görüş ve siyasal tehdit algısı arasındaki ilişkide sistemi meşrulaştırmanın aracı rolüne ilişkin 

bulgular Şekil 1.’de sunulmuştur. 

Şekil 1’de görülebileceği gibi, siyasal görüşün siyasal tehdit algısı üzerindeki toplam etkisi, diğer bir 

deyişle aracı değişken analize dahil edilmeden önceki etkisi,  anlamlıdır (β = .39, t = 6.79, p < .001) 

(Adım 1). Siyasal görüşün sistemi meşrulaştırma üzerindeki etkisi negatif yönde ve anlamlıdır (β = -.25, t 

= -9.29, p < .001) (Adım 2). Sistemi meşrulaştırmanın algılanan siyasal tehdit üzerindeki yordayıcı etkisi 

de negatif yönde ve anlamlıdır (β = -.73, t = -5.26, p < .001) (Adım 3). Siyasal görüş ve sistemi 

meşrulaştırma denkleme eşzamanlı girildiğinde (Adım 4), siyasal görüş ile algılanan siyasal tehdit 

arasındaki ilişki azalmakla birlikte anlamlı kalmaya devam etmiştir (β = .21, t = 3.22, p < .01). Daha da 
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önemlisi, siyasal görüşün sistemi meşrulaştırma aracılığıyla gerçekleşen dolaylı etkisi de anlamlı 

çıkmıştır (nokta tahmin = .18 ve %95 GA [.1097, .2718]). Buradan hareketle, sistemi meşrulaştırmanın 

siyasal görüş ve algılanan siyasal tehdit arasındaki ilişkide “kısmi aracılık” etkisinin olduğu sonucuna 

varılmıştır Ayrıca, tüm modelin anlamlı olduğu (F2,208 = 39.87, p < .001) ve varyansın %28’ini açıkladığı 

görülmüştür. 

 

Şekil 1. Siyasal Görüş ve Tehdit Algısı Arasındaki İlişkide Sistemi Meşrulaştırmanın Aracı Rolü 
**p < .001, *p < .01 

Algılanan Tehdit Kaynaklarına İlişkin Bulgular 

Demografik bilgi formunda katılımcılara algıladıkları tehditlerin kaynağına ilişkin açık uçlu bir soru 

da sorulmuştur. Katılımcıların %66.98'i (144 kişi) bu soruya yanıt vermiştir. Soruya verilen yanıtlar iki 

hakem tarafından içerdikleri tehdit kaynağı açısından kodlanmıştır. İlk olarak, her bir hakem yanıtları 

içerdikleri tehdit kaynağı açısından (terör, güvenlik, ayrımcılık, siyasal baskı gibi) sınıflandırmıştır. 

Tehdit kategorilerindeki (varsa) belirtilen alt tehdit kaynakları da sınıflandırılmıştır (örneğin, Terör: Canlı 

bomba, PKK, İŞİD gibi). Ardından, söz konusu sınıflandırma karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, 

iki hakemin de aynı kategoriye ait olduğuna karar verdiği yanıtlar olduğu gibi kabul edilmiş; farklı tehdit 

kategorilerine atfettikleri yanıtların hangi kategoriye ait olduğuna ise tartışma sonucunda karar verilmiştir. 

Verilen yanıtların 22'si, algılanan tehdit kaynağına ilişkin ifade/açıklama içeriğinin belirsiz olması 

ve/veya hakemlerin bunların hangi tehdit kaynağına karşılık geldiği üzerinde uzlaşamaması nedeniyle 

analize dâhil edilmemiştir. Frekans analizleri geriye kalan 122 kişinin (%56.74) yanıtları üzerinden 

yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 1'de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Algıladığı Tehdit Kaynaklarına ait Frekans ve Yüzdeler (N = 122) 

Tehdit Kaynağı N % 

Terör 39 32 
Bombalı Saldırı/Canlı Bomba 11 28.21 
PKK 1 2.56 
İŞİD ve PKK 1 2.56 
Belli Değil 26 66.67 
Toplam 39 100 

Güvenlik 27 22.1 
Can Güvenliği 14 51.85 
Belli Değil 13 48.15 
Toplam 27 100 

Ayrımcılık 15 12.3 
Etnik Ayrımcılık 6 40 
Din/Mezhep Ayrımcılığı 3 20 
Cinsiyet Ayrımcılığı 2 13.33 
Cinsiyet+Etnik Ayrımcılık 1 6.67 
Cinsiyet+Etnik+Din/Mezhep Ayrımcılığı 2 13.33 
Belli Değil 1 6.67 
Toplam 15 100 

Siyasi Baskı 13 10.7 
Siyasi Kutuplaşma 10 8.2 
İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması 10 8.2 
Uluslar Arası 7 5.7 
Savaş/İç Savaş 7 5.7 
Devlet Şiddeti/Baskısı 6 4.9 
Belirsizlik/Kontrolsüzlük 5 4.1 
Gelecek Kaygısı 4 3.3 
İktidar/AKP/RTE 4 3.3 
Lider 2 1.6 
Otoriter Rejim 2 1.6 
Güç Savaşı 2 1.6 
Kadına Şiddet 2 1.6 
Diğer* 15 12.3 
*Diğer kategorisinde yer alan her bir tehdit kaynağının frekansı 1, yüzdesi ise %.82'dir. Bu 
kategoride yer alan tehdit kaynakları şunlardır: Ülkenin bölünmesi, sığınmacılar, bağnazlık ve 
muhafazakârlığın dayatılması, kanunsuzluk ve çetecilik, hukusuzluk, yaşam tarzına müdahale, 
tek adam yönetimi, ekonomik kaygılar, radikal Müslümanlar, ülkücüler, işsizlik, laiklik, 
ahlaksızlık / toplumsal yozlaşma, trafik, homofobi. 
Not. Bazı katılımcılar birden fazla tehdit kaynağı algıladığını belirttiği için Tablo'da gösterilen 
sayı ve yüzdeler toplam katılımcı sayısı ve oranını aşabilir. 
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Tehditlerin algılanma sıklığı temelinde bakıldığında, tehdit kaynaklarının 3 ana grupta toplandığı 

görülmektedir. İlk grupta, terör ve güvenlik tehditleri bulunmaktadır. Katılımcıların yarısından fazlası (66 

kişi; %54) bu iki etmenle ilişkili korkulara sahiptir. Yaklaşık üçte biri (39 kişi, %32) terörü, yaklaşık 

dörtte biri ise (27 kişi, %22) güvenlik kaygılarını tehdit algısı olarak öne çıkarmıştır. Terörü tehdit 

kaynağı olarak algılayanlar arasında en çok dile getirilen korkunun bombalı saldırı ya da canlı bomba 

korkusu olduğu anlaşılmaktadır (11 kişi, %28.10). Güvenliği tehdit kaynağı olarak öne çıkaranların ise 

çoğunlukla can güvenliklerinden endişe duydukları görülmektedir (14 kişi, %51.85). Her iki tehdit 

kaynağı da aslında ortak bir noktada buluşmaktadır: Yaşamı, sağlığı koruma ve devam ettirme endişesi. 

İkinci grupta, ağırlıklı olarak sosyo-politik kaygıların ön plana çıktığı görülmektedir. Ayrımcılık (15 

kişi, %12.30), siyasi baskı (13 kişi, %10.70), siyasi kutuplaşma (10 kişi, %8.20) ve ifade özgürlüğünün 

kısıtlanması (10 kişi, %8.20) korkularından oluşan bu algıları katılımcıların yaklaşık olarak %40'ı 

paylaşmaktadır. Üçüncü grupta, görece olarak herkesçe daha az paylaşıldığı görülen tehdit kaynakları yer 

almaktadır. Bu gruptaki korkuların bir kısmının katılımcıların fiziksel dünyasıyla, bir kısmının ise 

katılımcıların değer dünyasıyla daha yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Örneğin, gelecek kaygısı, 

savaş ve kadına yönelik şiddet daha çok ilkiyle bağlantılıyken, lider, iktidar, otoriter rejim, yaşam tarzına 

müdahale ve ahlaki yozlaşma daha çok ikincisiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla, diğer iki grupta olanların 

aksine bu grupta yer alan tehdit algılarında hem gerçekçi hem de sembolik tehdit temalarının daha dengeli 

dağıldığı söylenebilir. Ek olarak, bu gruptaki her bir korkunun herkesçe paylaşılma oranının düşüklüğü 

dikkat çekmektedir. Tablo 1'den de görülebileceği gibi, bu tehditlerden herhangi birinin herkesçe 

paylaşılma oranı %5.74 ile %.82 arasında değişmektedir. 

Tartışma 

Bu çalışmanın temel amacı, siyasal görüş ve Türkiye’deki siyasal ortam nedeniyle algılanan tehdit 

değişkenleri arasındaki ilişkide sistemi meşrulaştırmanın aracı rolünü belirlemektir. Bir diğer amaç ise, 

Türkiye’de yaşıyor olmaktan dolayı kendilerini tehdit altında hisseden katılımcıların en çok hangi nedenle 

tehdit altında hissettiklerini belirlemektir. Aşağıda araştırmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen 

analiz sonuçlarının tartışılmasına yer verilmektedir.  

Modele İlişkin Bulguların Tartışılması 

 Diyasal görüş ve Türkiye’deki ortam nedeniyle algılanan tehdit arasındaki ilişkide sistemi 

meşrulaştırmanın aracı rolünün test edildiği modelde, ilk olarak siyasal görüşün, siyasal tehdit algısı 

üzerindeki doğrudan etkisi anlamlı bulunmuştur. Başka bir deyişle, katılımcıların kendilerini sol görüşlü 

olarak tanımlama düzeylerinin algıladıkları siyasal tehdit düzeyini pozitif yönde; kendilerini sağ görüşlü 

olarak tanımlama düzeylerinin ise algıladıkları siyasal tehdit düzeyini negatif yönde yordadığı 
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belirlenmiştir. Araştırmanın 2. hipotezini destekleyen bu bulgu, aşağıda değinilen, “siyasal görüş ve 

sistemi meşrulaştırma” ile “sistemi meşrulaştırma ve tehdit algısı” arasındaki ilişkilerle uyumludur.  

Araştırmada, siyasal görüşün sistemi meşrulaştırma değişkeni üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Katılımcıların kendilerini sol görüşlü olarak tanımlama düzeyleri sistemi meşrulaştırmayı 

negatif yönde yordamaktadır. Aynı bulgu tersten “katılımcıların kendilerini sağ görüşlü olarak tanımlama 

düzeyleri sistemi meşrulaştırmayı pozitif yönde yordamaktadır” şeklinde de okunabilir.  Bu sonuç, siyasal 

muhafazakârlık ya da sağ siyasal yönelim ile sistemi meşrulaştırma arasında pozitif yönde bir ilişki 

olduğunu ortaya koyan önceki araştırma bulgularıyla (örneğin, Jost, Ledgerwood ve Hardin, 2009; Van 

der Toorn, Berkics ve Jost, 2010) aynı doğrultudadır. Söz konusu bulgular, sol görüşlü bireylerle 

karşılaştırıldığında, sağ görüşlü bireylerin tehdit içeren özellikleri de dâhil mevcut sistemlerin olumsuz 

taraflarını görmezden gelmeye daha eğilimli olduklarına işaret etmektedir. Bu durum, şimdiki çalışmada 

katılımcıların kendilerini sol görüşlü tanımlama düzeyleri arttıkça algıladıkları siyasal tehdit algısının 

artması (aynı bulgu tersten okunduğunda, katılımcıların kendilerini sağ görüşlü olarak tanımlama 

düzeyleri arttıkça algıladıkları siyasal tehdit düzeyinin azalması) için de bir açıklama olabilir. 

Sistemi meşrulaştırmanın algılanan siyasal tehdit üzerinde negatif yönde yordayıcı bir etkisi vardır. 

Diğer bir ifadeyle, katılımcıların sistemi meşrulaştırma düzeyleri arttıkça, siyasal ortam nedeniyle 

algıladıkları tehdit düzeyi azalmaktadır. Bu bulgu araştırmanın 1. hipotezini doğrulamaktadır. Sistemin 

meşrulaştırılması, var olan sistemin her ne pahasına olursa olsun desteklenmesini ifade etmektedir (Jost 

ve Banaji, 1994; Jost, 1995; Napier ve Jost, 2008). Araştırmacılar (Jost ve Hunyady, 2002, 2005; Kay, 

Czaplinski ve Jost, 2009), insanların mevcut sistem içinde bir adaletsizlik veya o sistemi sorgulamayı 

gerektirecek bir tehdit algıladıklarında, sistem içindeki aksaklıkları gidermek yerine sistemi 

meşrulaştırma yoluna giderek kendilerini rahatlattıklarına dikkat çekmektedir. Bu bilgi, şimdiki çalışmada 

katılımcıların sistemi meşrulaştırma düzeyleri arttıkça, algıladıkları tehdit düzeyinin azalmasını anlamaya 

yardımcı olabilir.  

Son olarak, sistemi meşrulaştırmanın siyasal görüş ve algılanan siyasal tehdit arasındaki ilişkide 

“kısmi aracılık” etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Bu sonucun araştırmanın 3. hipotezini kısmen de olsa 

desteklediği söylenebilir. Sağ görüşlü bireylerin sol görüşlü bireylere kıyasla sistemi daha fazla 

meşrulaştırdıkları (Feygina, Jost ve Goldsmith, 2010), sistemi meşrulaştıran bireylerin ise sistemin 

aksayan taraflarını görmezden gelme eğilimleri (Kay, Czaplinski ve Jost, 2009) dikkate alındığında, bu 

sonuç beklenen yöndedir. 
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Algılanan Tehdit Kaynaklarına İlişkin Bulguların Tartışılması 

Algılanan tehdit kaynaklarına ilişkin bulgulara göre, katılımcıların belirginleşen temel kaygılarının 

fiziksel yaşamlarını koruma ve sürdürme güdüsüyle ilgili olduğu söylenebilir. Bu endişeler alan yazında 

gerçekçi tehdit algısı olarak kavramsallaştırılmaktadır (Stephan ve Stephan, 2000). Bu kaygılardan sonra 

katılımcılar ikinci sırada sosyopolitik ve sosyokültürel varlıklarına yönelen tehditlerden korkmaktadır. Bu 

gruptaki kaygıların farklı siyasi, sosyal ve kültürel değerlere sahip olanların özgürlüklerinin kısıtlanması 

ve/veya onlara yönelik ayrımcılıklarla bağlantılı olduğu söylenebilir. Bu temaların içinde gerçekçi tehdit 

öğeleri olsa da ağırlıklı olarak sembolik tehdit algısı (Stephan ve Stephan, 2000) olarak 

kavramsallaştırılan tehdit kapsamına girdikleri söylenebilir. 

Sonuç olarak, katılımcıların gündemindeki birincil tehdit kaynaklarının onların fiziki varlıklarının 

devamına yönelen tehditler olduğu görülmektedir. Sosyopolitik ve sosyokültürel kaygıları ise ancak 

bundan sonra kendine yer bulmaktadır denilebilir. Diğer yandan, bunların dışında katılımcıların 

kaygılandığı çok sayıda başka korku kaynağının da olduğu görülmektedir; ancak bu korkuların genellikle 

tekil olarak yaşandığı ya da görece düşük oranlarda diğer insanlar tarafından paylaşıldığı anlaşılmaktadır. 
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Öz 

Toplum tarafından kadınlar için uygun olduğu düşünülen özelliklere sahip bireyler “kadınsı”, erkeklere uygun 
görülen özelliklere sahip bireylerse “erkeksi” olarak tanımlanmaktadır. Bu iki cinsiyet yöneliminin (kadınsı ve 
erkeksi) bir arada bulunması ise androjenlik olarak isimlendirilmektedir.  Androjenlik  alan yazında daha çok olumlu 
bir özellik olarak sunulsa da bu cinsiyet rolü yöneliminin olumsuz özellikleri de içerebileceği belirtilmektedir. Bu 
nedenle, androjenlik cinsiyet rolü yönelimi, olumlu ve olumsuz androjenlik olmak üzere iki boyutta da ele 
alınabilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, olumlu androjenlik olumlu kadınsı (örn., kibar) ve olumlu erkeksi (örn., 
kendine güvenen) özelliklerin bir arada bulunmasın içerirken; olumsuz androjenlikse olumsuz kadınsı (örn., mızmız) 
ve olumsuz erkeksi (örn., kibirli, saldırgan) özelliklerin bir arada bulunmasını içermektedir. Bu çalışmada da 
androjenlik cinsiyet rolü yönelimi olumlu ve olumsuz olmak üzere iki boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın 
amacı da olumlu- olumsuz androjenlik cinsiyet rolü yöneliminin, karmaşık bilişsel etkinliklere katılma ve bunlardan 
zevk alma olarak tanımlanan düşünme ihtiyacıyla ilişkisinin incelenmesidir. Ek olarak, cinsiyetin düşünme ihtiyacı 
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi de amaçlanmıştır. Bu amaçlarla, Düşünme İhtiyacı Ölçeği, Genişletilmiş 
Kişisel Yüklemeler Ölçeği 387 bireye (254 kadın, 133 erkek) uygulanmıştır. Olumlu- olumsuz androjenliğin ve 
cinsiyetin düşünme ihtiyacını yordayıp yordamadığının incelenmesi amacıyla çoklu regresyon analizi yürütülmüştür. 
Analiz sonucunda olumlu androjenliğin (β = .22, t = 4.39, p < .001) ve cinsiyetin (β = .10, t = 2.07, p = .04) düşünme 
ihtiyacını olumlu yönde anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Bir başka deyişle, olumlu androjenlikle ilişkili 
özellikler (örn., duygusal ve bağımsız olma gibi) arttıkça düşünme ihtiyacı (çaba gerektiren bilişsel etkinliklere 
katılma eğilimi gibi) da artma eğilimindedir. Buna karşılık, olumsuz androjenlik özelliklerinin (örn., saf ya da bencil 
olmak gibi) düşünme ihtiyacı ile ilişkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. Ayrıca, kadınlarla karşılaştırıldığında 
erkeklerin düşünme ihtiyacı puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, çalışmada düşünme ihtiyacı 
bağlamında, androjenliğin olumlu ve olumsuz iki boyut olarak değerlendirilmesinin önemli olduğu saptanmıştır. 
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Androjenlik Cinsiyet Rolü Yönelimi Düşünme İhtiyacını Her Zaman Artırır mı? 

Bu çalışmanın amacı androjenlik cinsiyet rolü yöneliminin, olumlu androjenlik ve olumsuz 

androjenlik cinsiyet rolü yönelimi olmak üzere iki farklı boyut olarak değerlendirilmesi ve bu iki boyut 

ile cinsiyetin düşünme ihtiyacı üzerindeki etkisinin incelenmesidir.  

Adrojenlik kavramı, kadınsılık ve erkeksiliği tek bir boyut üzerinde birbirine zıt iki kavram olarak 

değerlendiren yaklaşıma karşı çıkan Bem (1974) tarafından öne sürülmüştür. Kadınsılık bireyin 

geleneksel olarak kadınlara ait olduğuna inanılan özelliklere sahip olması anlamına gelirken, erkeksilik 

bireyin geleneksel olarak erkeğe ait olduğu düşünülen özelliklere sahip olması anlamına gelmektedir. 

Bem (1974) bireyin ya kadınsı ya da erkeksi olabileceği görüşüne karşı çıkarak, kadınsılık ve erkeksiliği 

birbirinden bağımsız iki farklı boyut olarak ele alınabileceğini savunmuştur. Onun sınıflandırmasına göre 

bireyler kadınsı ya da erkeksi olduğu kabul edilen kişilik özelliklerine sahip olma durumlarına göre farklı 

cinsiyet rolü yönelimine sahip olabilirler. Bu sınıflamada, çok sayıda erkeksi özelliğe (örn., saldırganlık 

ya da kendine güven gibi) sahip olmasına karşılık az sayıda kadınsı özelliğe (örn., sadık olma ya da 

utangaçlık gibi) sahip bireylerin erkeksi cinsiyet rolü yönelimine sahip olduğu, çok sayıda kadınsı özelliğe 

az sayıda erkeksi özelliğe sahip olan bireylerin ise kadınsı cinsiyet rolü yönelimine sahip olduğu kabul 

edilmektedir. Bu bireyler daha çok ya kadınsı ya da erkeksidirler. Diğer taraftan hem kadınsı hem de 

erkeksi özelliklere yüksek düzeyde sahip olan ve duruma göre bu özellikleri özgürce ifade eden bireylerin 

androjen cinsiyet rol yönelimine sahip olduğu kabul edilmektedir. Bireylerin hem kadınsı hem de erkeksi 

özelliklere sahip olması da androjenlik olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan, hem kadınsılık hem de 

erkeksilik düzeyi düşük olan bireylerse ayrışmamış cinsiyet rolü yönelimine sahip olarak 

değerlendirilmektedir.  

Yapılan araştırmalar androjenliğin, androjenlik düzeyi yüksek bireylerin değişik durumlara uyumlu 

şekilde davranabilecek davranış repertuvarına sahip oldukları için, pek çok olumlu bireysel değişkenle 

ilişkili olduğuna işaret etmektedir (örn., Demirtaş-Madran, 2012). Örneğin, androjen bireylerin değişen 

durumla nasıl baş edileceğini daha çok bildikleri, daha az depresif oldukları, benlik saygılarının daha 

yüksek olduğu ve kimlik kazanımlarının daha olumlu olduğu bildirilmektedir (Cheng, 2005; Orlofsky, 

1977). Ülkemizde Demirtaş-Madran (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da androjenliğin olumlu 

bir özellik olan düşünme ihtiyacıyla da pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. Düşünme ihtiyacı 

bireylerin karmaşık bilişsel etkinliklere katılma ve bundan zevk alma eğilimi olarak 

tanımlanmanmaktadır (Petty, Briñol, Loersch ve McCaslin, 2009) ve  düşünme ihtiyacının akademik 

başarı gibi pek çok olumlu çıktıyla ilişkili olduğu bildirilmektedir (örn., Sadowski ve Gülgöz, 1996). 

Daha önce de belirtildiği gibi Demirtaş ve Madran’ın çalışmasında bireylerin cinsiyet rol yönelimine göre 

düşünme ihtiyacı ya da karmaşık bilişsel etkinliklerden zevk alma düzeyleri farklılık göstermektedir.  
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Buna göre, düşünme ihtiyacı matematikten hoşlanma gibi daha çok erkeksi olarak değerlendirilen 

özelliklerle ilişkili olabileceği için erkeksi bireylerin ve farklı durumlara uyumlu haraket edebilecek 

bilişsel yeteneğe sahip oldukları için androjen bireylerin, düşünme ihtiyacı puanlarının yüksek olacağı 

öne sürülmektedir. Demirtaş-Madran, bu öngörü ile tutarlı olarak, androjen ve erkeksi cinsiyet rolü 

yönelimine sahip bireylerin ayrışmamış cinsiyet rolü yönelimine sahip bireylere göre düşünme ihtiyacının 

daha yüksek olduğunu bulmuştur. Mevcut çalışmada ise Demirtaş-Madran’nın çalışmasından farklı 

olarak  androjenlik olumlu ve olumsuz olmak üzere iki boyutlu olarak ele alınarak bu iki boyutun 

düşünme ihtiyacıyla ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Androjenliğin pek çok olumlu özellikle ilişkili olduğu belirtilse de bu araştırmalar androjenliği tek 

boyutlu bir yapı olarak değerlendirdiği için eleştirilmektedir (Woodhill ve Samuels, 2003; 2004). Buna 

göre, androjenlik olumlu kadınsı (örn., hoşgörülü) ve olumlu erkeksi (örn., kendine güvenen) özellikleri 

içermenin yanı sıra olumsuz kadınsı (örn., mızmız) ve olumsuz erkeksi (örn., saldırgan) özellikleri de 

içermektedir. Dolayısıyla çok sayıda olumlu kadınsı ve olumlu erkeksi özelliğe sahip olmak olumlu 

androjenlik olarak değerlendirilirken, çok sayıda olumsuz kadınsı ve olumsuz erkeksi özelliğe sahip 

olmak olumsuz androjenlik olarak değerlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle, androjenlik biri olumlu 

androjenlik diğeri olumsuz androjenlik olarak değerlendirilen iki boyutlu bir yapı olarak ele alınmaktadır. 

Androjenlik iki boyutlu bir yapı olarak değerlendirildiğinde ise, olumlu bireysel özelliklerle daha çok 

olumlu androjenliğin olumlu yönde ilişkili olduğu öne sürülebilir. Bu doğrultuda mevcut çalışmada 

androjenlik iki boyutlu bir yapı olarak ele alınmış ve androjenliğim olumlu bir bireysel değişken olan 

düşünme ihtiyacı üzerindeki yordayıcı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Sonuçta, olumlu androjenliğin 

düşünme ihtiyacını olumlu yönde yordaması ve olumsuz androjenlikle düşünme ihtiyacı arasındaki 

ilişkinin anlamlı olmaması beklenmektedir.  

Mevcut çalışmada ayrıca katılımcıların cinsiyetlerinin düşünme ihtiyacı üzerindeki etkisinin de 

incelenmesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde, birinden farklı bulgulara rastlamak 

mümkündür. Pek çok araştırmada düşünme ihtiyacı açısından bir cinsiyet farkının olmadığı (örn., Gülgöz, 

2001), bazı araştırmalarda ise kadınların düşünme ihtiyacı puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu 

(örn., Demirtaş-Madran, 2012) bulunmuştur. Bu nedenle, bu çalışmada düşünme ihtiyacı açısından 

cinsiyet farkının nasıl olacağına dair bir beklenti öne sürülmemektedir. Bununla birlikte, bu araştırmada 

katılımcıların düşünme ihtiyacı puanlarında anlamlı bir cinsiyet farkının olup olmadığının incelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda, bu araştırmanın soru ve hipotezlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Soru: Katılımcıların düşünme ihtiyacı puanları üzerinde anlamlı bir cinsiyet farkı var mıdır? 
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Hipotez 1: Katılımcıların olumlu androjenlik puanları onların düşünme ihtiyacı puanlarını olumlu 

yönde yordayacaktır. 

Hipotez 2: Katılımcıların olumsuz androjenlik puanları ile düşünme ihtiyacı puanları arasında anlamlı 

bir ilişki yoktur. 

Yöntem 

Katılımcılar  

Çalışmanın örneklemini yaşları 15 ile 69 arasında değişen (Ort.yaş = 25.05, S = 9.33) 387 katılımcı 

oluşturmuştur. Katılımcıların 254 ‘ü (%65.6) kadın, 133’ü (%34.4) erkektir. 

Veri Toplama Araçları 

Düşünme İhtiyacı Ölçeği. Çalışmada katılımcıların düşünme ihtiyacını ölçmek amacıyla Düşünme 

İhtiyacı Ölçeği’nin kısa formu kullanılmıştır. Düşünme ihtiyacı ölçeği ilk olarak Cacioppo ve Petty 

(1982) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin bu orjinal formu 34 maddeden oluşmaktadır. Ölçek sonradan 

Cacioppo ve Petty (1984, akt. Gülgöz ve Sadowski 1995) tarafından kısaltılmıştır. Ölçeğin kısa formunda 

ise 18 madde yer almaktadır. Ölçeğin kısa formu katılımcıların karmaşık bilişsel aktivitelere katılma ve 

bundan zevk alma eğilimini (düşünme ihtiyacını) ölçmek için kullanılmaktadır. Ölçek Türkçe’ye Gülgöz 

and Sadowski (1995) tarafından uyarlanmıştır. Katılımcılar her bir maddenin kendilerini ne düzeyde 

yansıttığını 1 (bana tamamen aykırı) ile 9 (bana tamamen uygun) arasında değişen likert tipi bir ölçek 

üzerinden yanıtlamışlardır. Ölçekteki dokuz maddenin ters kodlanması gerekmektedir. Bu maddeler ters 

kodlandıktan sonra katılımcıların düşünme ihtiyacı puanlarının oluşturulması amacıyla tüm maddelerin 

toplamı alınmıştır. Öçekten alınan yüksek puanlar katılımcıların yüksek düşünme ihtiyacına işaret 

etmektedir. Gülgöz ve Sadowski (1995) ölçeğin iç tutarlık katsayısını çalışmanın birinci dalgasında .69 

olarak ikinci dalgasında ise .78 olarak hesaplamışlardır. Mevcut çalışmada ise ölçeğin iç tutarlık kat sayısı 

.84 olarak hesaplanmıştır. 

Genişletilmiş Kişisel Yüklemeler Ölçeği.  Katılımcıların olumlu ve olumsuz androjenlik düzeylerini 

ölçmek amacıyla (Spence, Helmreich ve Stapp, 1975) tarafından geliştirilen Kişisel Yüklemer Ölçeğinin 

genişletilmiş versiyonu kullanılmıştır. Spence, Helmreich and Holahan (1979), Genişletilmiş Kişisel 

Yüklemeler Ölçeğini oluşturmak amacıyla 24 maddelik Kişisel Yüklemeler Ölçeğine 16 madde daha 

eklemiştir. Ölçek Türkçeye Demirtaş-Madran (2016) tarafından uyarlanmıştır. Katılımcılar her bir 

maddenin kendilerine ne kadar uygun olduğunu beş dereceli likert tipi (1 = “hiç uygun değil” ile 5 = 

“tamamen uygun”)  bir ölçek üzerinden yanıtlamışlardır. Ölçek ‘olumlu kadınsılık’, ‘olumlu erkeksilik’, 

‘kadınsılık-erkeksilik’, ‘olumsuz erkeksilik’, ‘olumsuz kadınsılık-sözel’ ve ‘olumsuz kadınsılık-ilişkisel’ 
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olarak adlandırılan altı alt faktörden oluşmaktadır. Katılımcıların olumlu anrdojenlik puanlarının 

oluşturulması amacıyla ‘olumlu kadınsılık’ ve ‘olumlu erkeksilik’ alt ölçeklerinde yer alan maddelerin 

ağırlıklı ortalaması alınmıştır. Benzer şekilde, katılımcıların olumsuz androjenlik puanlarının 

oluşturulması amacıyla ‘olumsuz erkeksilik’, ‘olumsuz kadınsılık-sözel’ ve ‘olumsuz kadınsılık-ilişkisel’ 

alt ölçeklerinde yer alan maddelerin ağırlıklı ortalaması hesaplanmıştır. Katılımcıların olumlu androjenlik 

ve olumsuz androjenlik puanlarının yükselmesi onların sırasıyla olumlu androjenlik olumsuz androjenlik 

seviyelerinin yükseldiğine işaret etmektedir. 

İşlem 

Kartopu örneklemesi yöntemiyle ulaşılan katılımcılardan çalışmada kullanılan ölçekleri kağıt kalem 

yöntemiyle yanıtlamaları istenmiştir. Çalışmadan önce katılımcılar bir aydınlatılmış onam formuyla 

çalışma hakkında bilgilendirilmişlerdir. Bu formda ayrıca katılımcıların çalışmaya katılımları konusunda 

onayları alınmış ve katılımcılar çalışmayı istedikleri zaman bırakabilecekleri konusunda 

bilgilendirilmişlerdir. 

Bulgular 

İlk olarak, çalışma değişkenleri üzerindeki cinsiyet farklılıklarının incelenmesi amacıyla bağımsız 

gruplar için t testi uygulanmıştır. Tablo 1’de de görülebileceği gibi analiz sonucunda düşünme ihtiyacı 

açısından anlamlı bir cinsiyet farklılığı bulunmuştur, t(385) = 2.40, p = .02. Buna göre, erkeklerin 

düşünme ihtiyacı puanlarının (Ort. = 105.32, S = 20.90)  kadınların düşünme ihtiyacı puanlarına (Ort. = 

100.06, S = 20.35) göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak sonuçlar olumlu 

androjenlik (t(385) =1.80, p = .07) ve olumsuz androjenlik (t(385) =.51, p = .61) üzerinde anlamlı cinsiyet 

farklılıklarının olmadığını göstermiştir. 

Tablo 1. Çalışma Değişkenleri Üzerindeki Cinsiyet Farklılıklarına İlişkin Bağımsız Gruplar için t-Testi 
Sonuçları ve Değişkenler Arası Korelasyonlar 

*p < .05, **p  < .01 (2-yönlü) 

 

 
Kadın (N = 254) Erkek (N = 133) 

t 1 2 3 
Ort. S Ort. S 

1. Düşünme İhtiyacı 100.06 20.35 105.32 20.90 2.40* -   

2. Olumlu Androjenlik 3.45 .44 3.54 .45 1.80 .24** -  

3. Olumsuz Androjenlik 2.33 .48 2.35 .51 .51 -.09 -.17** - 

Ort. - - - - - 101.87 3.48 2.34 

S - - - - - 20.66 .44 .49 
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Ek olarak, çalışma değişkenleri arasındaki korelasyonlar incelenmiştir (bkz. Tablo 1) ve yine 

beklendiği gibi katılımcıların düşünme ihtiyacı puanlarının olumlu androjenlikle anlamlı olarak olumlu 

yönde ilişkili olduğu (r = .24, p < .001), ancak olumsuz androjenlikle ilişkisininin anlamlı olmadığı (r = -

.09, p = 07) görülmüştür.  Diğer bir ifadeyle sonuçlar katılımcıların olumlu androjenlik puanları artıkça 

düşünme ihtiyacı puanlarının da arttığını göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların olumlu androjenlik 

puanlarının olumsuz androjenlik puanlarıyla ilişkisinin olumsuz yönde ve anlamlı olduğu bulunmuştur (r 

= -.17, p = .001).  

Sonrasında olumlu androjenlik ve olumsuz androjenliğin katılımcıların düşünme ihtiyacı puanlarını 

anlamlı olarak yordayıp yordamadığının anlaşılması amacıyla çoklu regresyon analizi yürütülmüştür. 

Katılımcıların düşünme ihtiyacı puanları üzerinde anlamlı bir cinsiyet farkının olması nedeniyle, cinsiyet 

değişkeni kontrol edilmiştir. Tüm değişkenler regresyon analizine aynı anda sokulmuştur. Sonuçlar 

analize sokulan tüm değişkenlerin düşünme ihtiyacı puanlarındaki toplam değişimin %6’sının 

açıkladığını göstermiştir (Düzeltilmiş R2 = .06, F3,383 = 9.63, p <.001). Özgün olarak incelendiğinde, 

beklentilerle tutarlı olarak, katılımcıların olumlu androjenlik puanlarının düşünme ihtiyaçlarını olumlu 

yönde ve anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur (β = .22, t = 4.39, p < .001). Diğer bir ifadeyle, 

katılımcıların olumlu androjenlik özelliklerinin (örn., özerklik ya da yardımseverlik gibi) onların 

düşünme ihtiyacı puanlarını artırma eğiliminde olduğu görülmüştür. Son olarak, t testi sonuçları ile tutarlı 

olarak, cinsiyetin düşünme ihtiyacı puanlarını anlamlı olarak yordadığı (β = .10, t = 2.07, p = .04) ve 

erkeklerin düşünme ihtiyacı puanlarının kadınlarınkine göre daha yüksek olma eğiliminde olduğu 

anlaşılmıştır. 

Tartışma 

Bu çalışmanın amacı androjenlik cinsiyet rolü yönelimini olumlu androjenlik ve olumsuz anrdojenlik 

olarak iki boyutlu bir yapı olarak değerlendirerek, androjenliğin düşünme ihtiyacı üzerindeki etkisinin 

incelenmesiydi. Araştırmada olumlu androjenliğin düşünme ihtiyacını olumlu yönde yordaması 

beklenirken olumsuz androjenlik açısından böyle bir etki beklenmemiştir. Sonuçlar, beklentileri 

doğrulayacak şekilde, olumlu androjenliğin düşünme ihtiyacını olumlu yönde yordadığını ve olumsuz 

androjenlikle düşünme ihtiyacı arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığını göstermiştir. Diğer bir ifadeyle, 

başkalarının duygularının farkında olma gibi olumlu kadınsı özelliklere ve aktif olma gibi olumlu erkeksi 

özellikleri yüksek düzeyde taşıyan bireylerin düşünme ihtiyacının da yüksek olduğu anlaşılmıştır. Diğer 

taraftan, mızmız olma gibi olumsuz kadınsı özelliklere ve bencil olma gibi olumsuz erkeksi özelliklere 

sahip olma ile düşünme ihtiyacı arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. Önceki çalışmalar 

(örn., Demirtaş-Madran, 2012) androjenliğin olumlu bir özellik olan düşünme ihtiyacı ile ilişkisinin 

olumlu yönde olduğunu gösterse de, mevcut çalışma bu ilişkinin yalnızca olumlu androjenlik için geçerli 
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olduğunu göstermiştir. Diğer bir ifadeyle, geleneksel yaklaşım androjenliği tek boyutlu ve olumlu bir 

özellik olarak değerlendirmekte ve düşünme ihtiyacı gibi olumlu pek çok kişisel değişken üzerinde etkili 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmada ise androjenliğin her zaman düşünme ihtiyacını artırmadığı 

yalnızca olumlu kadınsı ve olumlu erkeksi özelliklere yüksek düzeyde sahip olan olumlu androjenlik 

cinsiyet rol yönelimine sahip bireylerde artırdığını göstermiştir. Bu bulgu androjenliğin iki boyutlu olarak 

ele alınması gerektiği yaklaşımını (Woodhill ve Samuels, 2003; 2004) desteklemektedir.  

Bu çalışmada ayrıca düşünme ihtiyacı açısından anlamlı bir cinsiyet farkının olup olmadığının 

incelenmesi amaçlanmıştır ve sonuçta erkeklerin düşünme ihtiyacı puanının kadınların düşünme ihtiyacı 

puanına  göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi konu ile ilgili yapılan 

çalışmalar (örn., Demirtaş-Madran, 2012; Gülgöz, 2001) birbirinden farklı sonuçlara işaret etmektedir. Bu 

durum cinsiyetle düşünme ihtiyacı arasındaki ilişkiyi üçüncü bir değişkenin düzenlediğine işaret ediyor 

olabilir. Cinsiyetin düşünme ihtiyacı üzerindeki etkisini inceleyecek olan ileriki çalışmaların bu konuyu 

göz önünde bulundurması yerinde olabilir. 

Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları düşünme ihtiyacı açısından androjenliği olumlu olumsuz olmak 

üzere iki boyutlu olarak değerlendirmenin yerinde olduğunu göstermektedir. 

Kaynakça 
Bem, S. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

42(2), 155-162. 
Cacioppo, J. T. ve Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 

116-131. 
Cheng, C. (2005). Processes underlying gender-role flexibility: Do androgynous individuals know more or know how 

to cope? Journal of Personality, 73(3), 645-674. 
Demirtaş-Madran, H. A. (2012). Cinsiyet, cinsiyet rolü yönelimi ve düşünme ihtiyacı. Türk Psikoloji Yazıları, 15(29), 

1-10. 
Demirtaş-Madran, H. A. (2016). Reliability and validity studies of Turkish Version of Extended Personal Attributes 

Questionnaire. Anatolian Journal of Psychiatry, 17, 60-68. 
Gülgöz, S. (2001). Need for cognition and cognitive performance from a cross-cultural perspective: Examples of 

academic success and solving anagrams. The Journal of Psychology, 135(1), 100-112. 
Gülgöz, S. ve Sadowski, C. J. (1995). Düşünme ihtiyacı ölçeğinin Türkçe uyarlamasi ve öğrenci başarısı göstergeleri 

ile korelasyonu. Türk Psikoloji Dergisi, 10(35), 15-24.  
Orlofsky, J. L. (1 977). Sex role orientation, identity formation, and self-esteem in college men and women. Sex 

Roles, 3(6), 561-575. 
Petty, R. E., Briñol, P., Loersch, C. ve McCaslin, M. J. (2009). The need for cognition. Handbook of Individual 

Differences in Social Behavior, 318-329. 
Sadowski, C. J. ve Gülgöz, S. (1996). Elaborative processing mediates the relationship between need for cognition 

and academic performance. The Journal of Psychology, 130(3), 303-307. 
Spence, J. T., Helmreich, R. ve Stapp, J. (1975). Ratings of self and peers on sex role attributes and their relation to 

self-esteem and conceptions of masculinity and femininity. Journal of Personality and Social Psychology, 32(1), 
29-39. 



A. Büyükşahin-Sunal ve M. Kaynak-Malatyalı / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 637 

Spence, J. T., Helmreich, R. L. ve Holahan, C. K. (1979). Negative and positive components of psychological 
masculinity and femininity and their relationships to self-reports of neurotic and acting out behaviors. Journal of 
Personality and Social Psychology, 37(10), 1673-1682. 

Woodhill, B. M. ve Samuels, C. A. (2003). Positive and negative androgyny and their relationship with psychological 
health and wellbeing. Sex Roles, 48(11/12), 555-565. 

Woodhill, B. M. ve Samuels, C. A. (2004). Desirable and undesirable androgyny: A prescription for the twenty first 
century. Journal of Gender Studies, 13(1), 15-28. 



I. Sosyal Psikoloji Kongresi 

İç-Grup Ayırt Ediciliği ile İç-Grup Yanlılığı 
Arasındaki İlişkiler: İç-Grupla Kurulan Özdeşimin 

Biçimlendirici Rolü 

Nagihan Taşdemira* 
aAnadolu Üniversitesi 

 

Öz 
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İç-Grup Ayırt Ediciliği ile İç-Grup Yanlılığı Arasındaki İlişkiler: 
İç-Grupla Kurulan Özdeşimin Biçimlendirici Rolü 

Bireylerin iç-grup ayırt ediciliğine ulaşma çabaları sosyal psikolojide sıklıkla dile getirilmiştir ve iç-

gruba duyulan aidiyetin, iç-grubu diğer gruplardan ayırt etmekle birlikte geliştiği bilinmektedir (Brewer, 

1991, 1993, 2007). Bireyler iç-grup ayırt ediciliğine ulaşabilmek için farklı yollar kullanabilmektedir 

(Finell ve Liebkind, 2010). İç-grup ayırt ediciliğinin, gruplar arası psikolojik mesafe oluşturma, gruplar 

arası farklı özelliklere odaklanma veya gruplar arası farklı toplumsal konuma dikkat çekme gibi 

bileşenleri bulunmaktadır (Vignoles, Chryssochoou ve Breakwell, 2000). Gruplar arası tutumları 

inceleyen çalışmalarda ise iç-grup ayırt ediciliği genellikle iç-grup yanlılığı ile ilişkili olarak incelenmiştir 

(Jetten, Spears ve Postmes, 2004; Tajfel ve Turner, 197; Turner, Hogg, Oakes, Reicher ve Wetherell, 

1987). İç-grup yanlılığının, iç-grup ayırt ediciliği ile ilişkisi, aynı veya ters yönlü olabilmektedir (Jetten, 

Spears ve Postmes, 2004). Bu çalışmanın amacı, farklı gruplara yönelik iç-grup yanlılığı ile iç-grup ayırt 

ediciliği arasındaki ilişki üzerinde, iç-grupla kurulan özdeşimin biçimlendirici rolünü incelemektir.   

Kuramsal Çerçeve 

Sosyal kimlik kuramına göre (SKK; Tajfel ve Turner, 1979), bireyler üyesi oldukları grupları olumlu 

yönde diğer gruplardan ayırt etmeye çalışırlar ve böylece olumlu sosyal kimlik algısına ulaşmak isterler. 

Bu kurama göre, kendilerini bir grubun üyesi olarak algıladıkları andan (iç-grup özdeşimi) itibaren 

bireyler kendi gruplarını diğer gruplara göre daha olumlu değerlendirirler. Bireylerin bu eğilimine iç-grup 

yanlılığı denilmektedir ve bu eğilim bireyler kendi gruplarını bir dış-grupla karşılaştırdığında ortaya 

çıkmaktadır. Bir grubun, dış-grup olarak algılanması için ise, iç-grubun varlığı, bütünlüğü, toplumsal 

değeri vb. bakımından önemli (anlamlı) bulunması gerekmektedir. Böylece, iç-grup üyeleri, anlamlı 

buldukları dış-gruptan farklılaşmak ve ayrışmak için iç-gruplarını daha olumlu değerlendirme 

eğilimindedir (Tajfel ve Turner, 1979). 

SKK temelinde geliştirilen tepkisel ayırt edicilik varsayımına göre, iç-grup yanlılığı, algılanan görece 

düşük iç-grup ayırt ediciliğine tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Bu varsayıma göre, iç-grup ayırt 

ediciliğine yönelik tehdit algıladıklarında, bireyler daha fazla iç-grup yanlılığı sergilemelidir (Jetten, 

Spears ve Postmes, 2004). Buna göre, algılanan iç-grup ayırt ediciliği azaldıkça veya algılanan gruplar 

arası benzerlik arttıkça, iç-grup yanlılığı artmalıdır (bkz. Hindriks, Verkuyten ve Coenders, 2014). 

SKK’nın uzantısı olan sosyal sınıflandırma kuramı (SSK; Turner, Hogg, Oakes, Reicher ve Wetherell, 

1987) temelinde geliştirilen yansıtıcı ayırt edicilik varsayımına göre ise, algılanan gruplar arası fark 

arttıkça, bireyler daha fazla gruplar arası ayrım yapmaktadır (Jetten, Spears ve Postmes, 2004). Bu 

varsayıma göre, iç-grup yanlılığı, algılanan iç-grup ayırt ediciliği ile birlikte artmalıdır (bkz. Hindriks ve 
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ark. 2014). SSK, gruplar arası farkın (karşıtlığın) artması ile gruplar arası sınırların belirginleştiğini ve 

artan gruplar arası ayrıma bağlı olarak, iç-grubun, dış-gruptan daha fazla olumlu değerlendirildiğini iddia 

etmektedir (Turner ve ark., 1987; karş. Deffenbacher, Park, Judd ve Correll, 2009).  

Böylece, tepkisel ve yansıtıcı ayırt edicilik varsayımlarına göre, sırasıyla, algılanan gruplar arası 

benzerlik veya algılanan gruplar arası farklılık arttıkça iç-grup yanlılığı artmalıdır. Araştırmacılar, bu 

değişkenler arasındaki ilişkilerin bazı faktörlere bağlı olarak değişebileceğini iddia etmiştir (Jetten, Spears 

ve Manstead, 1997; Jetten ve ark., 2004; Storari ve Green, 2012). SKK (Tajfel ve Turner, 1979) dikkate 

alınarak bu ilişkileri etkilemesi beklenen 4 faktör tanımlanmıştır: iç-grupla kurulan özdeşim, dış-grubun 

uygunluğu (anlamlılığı), karşılaştırma boyutunun uygunluğu (karşılaştırmanın iç ve dış-grup için önemli 

bir boyutta yapılması) ve gruplar arası rekabet (Jetten ve ark., 2004). 

Yüksek iç-grup özdeşimi, yüksek dış-grup uygunluğu, yüksek karşılaştırma boyutu uygunluğu ve 

yüksek gruplar arası rekabet koşullarında, tepkisel ayırt edicilik varsayımının geçerli olacağı 

öngörülmüştür. Düşük iç-grup özdeşimi, düşük dış-grup uygunluğu, düşük karşılaştırma boyutu 

uygunluğu ve düşük gruplar arası rekabet koşullarında ise yansıtıcı ayırt edicilik varsayımının geçerli 

olacağı beklenmiştir (Jetten ve ark., 2004). Bu faktörlerin karşılandığı koşullarda, karşılanmadığı 

koşullara göre, bireylerin, genel olarak, iç-grupla bağıntılarının yüksek olacağı ve iç-grup ayırt ediciliğine 

görece fazla duyarlılık gösterecekleri öne sürülebilir (Jetten ve ark., 2004; Tajfel ve Turner, 1979). Diğer 

bir değişle, ilgili faktörlerin karşılandığı koşullarda, bireyler iç-gruplarını, dış-gruptan ayırma ve böylece 

olumlu sosyal kimlik algısına ulaşma yönünde daha fazla güdülenmiş olacaktır (Tajfel ve Turner, 1979). 

Bu faktörlerin karşılanmadığı koşullarda ise, iç-grup yanlılığı, daha çok algısal ve bilişsel süreçler 

tarafından kontrol edilecek ve bireyler iç-grubu, dış-gruptan ayırmak için daha fazla gruplar arası fark 

algılamaya ihtiyaç duyacaktır (Jetten ve ark., 2004; Turner ve ark., 1987). 

İlgili 4 faktör arasında, Jetten ve arkadaşları (2004), iç-grupla kurulan özdeşimi, iç-grup ayırt ediciliği 

ile iç-grup yanlılığı arasındaki ilişki için en önemli (en tutarlı) biçimlendirici değişken olarak göstermiştir. 

Buna göre, bireylerin iç-grup üyeliğine benliği tanımlamada verdiği önem veya iç-gruba duydukları 

bağlılık (iç-grup özdeşimi), iç-grup ayırt ediciliğine gösterecekleri tepkiyi önemli ölçüde etkilemektedir. 

Beklenildiği gibi, meta analiz çalışmasında, Jetten ve arkadaşları (2004), iç-grupla yüksek düzeyli 

özdeşim kuranların tepkisel ayırt edicilik, düşük düzeyli özdeşim kuranların ise yansıtıcı ayırt edicilik 

sergileme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Yukarıda da değinildiği gibi, araştırmacılar, iç-grup 

bağlılığının görece zayıf olduğu bireyler arasında iç-grup yanlılığının bilişsel süreçlerle ilgili olduğunu, 

iç-grup bağlılığı görece yüksek bireyler arasında ise güdüleyici süreçlerin yaşandığını iddia etmiştir. 

Benzer varsayımlar üzerinden hareket ederek, İsviçre’de yapılan daha yakın tarihli bir çalışmada, 

araştırmacılar, (kalıp yargılar üzerinde) gruplar arası farklılıklara odaklanan, iç-grupla özdeşimi düşük 
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katılımcıların ve gruplar arası benzerliğe odaklanan, iç-grupla özdeşimi yüksek katılımcıların, göçmenlere 

yönelik daha fazla olumsuz tavır sergilediğini göstermiştir (Storari ve Green, 2012).  

 Bununla birlikte, Hollanda’da azınlık grupları arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmada, Hindriks ve 

arkadaşları (2014), iç-grupla kurulan özdeşimin biçimlendirici rolünü anlamlı bulmamıştır. Çalışmada, 

yansıtıcı ayırt edicilik varsayımıyla tutarlı olarak, Türkler ve Faslıların (benzer gruplar) birbirlerine 

yönelik görece düşük düzeyli sosyal mesafe, Surinam ve Antillere (farklı gruplar) yönelik olarak ise, 

görece yüksek düzeyli sosyal mesafe sergilediği görülmüştür. Bununla birlikte, Hindriks ve arkadaşları 

(2014) gruplar arası değerlendirme (örn., sosyal mesafe) ölçümleri (daha belirgin ayrım yapma imkanı) 

yerine, gruplar arası davranış (örn., ödül atama) ölçümlerinin (daha az belirgin ayrım yapma imkanı) 

alındığı durumlarda, gruplar arası benzerliğin tepkisel ayırt ediciliği ortaya çıkarabileceğini belirtmiştir 

(bkz. Jetten ve ark., 2004).  

Ele alınan ilişkileri etkilemesi beklenen bir diğer değişken de gruplar arası toplumsal konum 

farklılıklarıdır. SKK göre, toplumda statüsü görece düşük grup üyeleri, olumlu iç-grup ayırt ediciliğine 

ulaşmak için, içinde bulundukları koşullara göre, çeşitli çözüm yolları (sosyal hareketlilik, sosyal çatışma 

veya sosyal yaratıcılık) üretirler (Tajfel ve Turner, 1979). Hangi çözüm yolunun kullanılacağını 

belirleyen etmenlerden birisi de iç-grupla kurulan özdeşimdir (Doosje, Ellemers ve Spears, 1995). 

Araştırmacılar, düşük statülü grup üyeleri arasında, iç-grupla özdeşimi düşük olanların, yüksek olanlara 

göre, iç-grubu daha az homojen (benzeşik) (düşük iç-grup ayırt ediciliğine benzer) algıladığını 

göstermiştir. İç-grubun birbirinden farklı üyelerden oluştuğunu görme (sosyal yaratıcılık) eğiliminde olan 

bu bireylerin, bu yolla olumsuz sosyal kimlik algısından kurtulmaya çalıştığı iddia edilmiştir. İç-grupla 

özdeşimi yüksek, düşük statülü grup üyelerinin ise, iç-grubu daha homojen (yüksek iç-grup ayırt 

ediciliğine benzer) algıladıkları ve böylece (olumsuz da algılansa) iç-grubun birlik ve bütünlüğüne önem 

verdikleri iddia edilmiştir (Doosje ve ark., 1995).  

Çalışmanın Amacı 

Görüldüğü gibi, iç-grup ayırt ediciliği ile iç-grup yanlılığı arasındaki ilişki farklı etmenlere bağlı 

olarak değişebilmektedir (Doosje ve ark., 1995; Hindriks ve ark., 2014; Jetten ve ark., 2004; Storari ve 

Green, 2012). Aslında, bunu desteklemek için, meta analiz çalışmasında, Jetten ve arkadaşları (2004), bu 

değişkenler arasında tutarlı bir ilişki bulunmadığını ve bu ilişkiyi daha çok iç-grupla kurulan özdeşimin 

biçimlendirdiğini rapor etmiştir. Jetten ve arkadaşları (2004), diğer biçimlendirici değişken, dış-grubun 

uygunluğu için görece zayıf destek sağlamıştır. Karşılaştırma boyutunun uygunluğu ve gruplar arası 

rekabet ise, biçimlendirici değişken olarak anlamlı bulunmamıştır.  
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Bu çalışmanın amacı, iç-grup ayırt ediciliği ile iç-grup yanlılığı arasındaki ilişkiyi farklı gruplara 

yönelik olarak incelemektir. Buna göre, çalışmada gruplar arası değişkenlerin biçimlendirici değişken 

olarak değil, bağımlı değişken olarak ele alındığı öne sürülebilir. Bahsedildiği gibi, bireylerin gruplar 

arası ilişkileri algılama biçimlerine göre diğer gruplara yönelik tepkileri değişebilmektedir (Tajfel ve 

Turner, 1979). Diğer bir değişle, algılanan düşük veya yüksek iç-grup ayırt ediciliği, farklı gruplara 

yönelik farklı tepkileri ortaya çıkarabilir ve bu ilişkiler iç-grupla kurulan özdeşimin düzeyine göre 

değişiklik gösterebilir. Böylece bu çalışmada, farklı gruplara yönelik iç-grup yanlılığı ile iç-grup ayırt 

ediciliği ilişkisi üzerinde, iç-grupla kurulan özdeşimin biçimlendirici rolü incelenmektedir.  

Çalışmada, Türkiye’de gruplar arası ilişkiler bağlamında Amerikalılar, Suriyeli sığınmacılar, Kürtler 

ve Avrupalılar diğer gruplar olarak ele alınmaktadır. Bu grupların, iç-grupla ilişkileri bağlamında, farklı 

grupları temsil ettiği iddia edilebilir. Ele alınan grupların, dış-grubun uygunluğu, gruplar arası 

benzerlik/farklılık, gruplar arası rekabet ve gruplar arası toplumsal konum farklılıkları gibi boyutlar 

üzerinde de farklılaştığı öne sürülebilir.  

Öncelikli olarak, ele alınan grupların dış-grup uygunluğu (anlamlılığı) koşulunu karşıladığı 

düşünülmektedir (Oytun ve Gündoğar, 2015; Taşdemir ve Öner-Özkan, baskıda). Bununla birlikte, 

tarihsel olarak bakıldığında, Avrupalılar ve Kürtler ile olan ilişkilerin iç-grubun birlik ve bütünlüğü 

açısından (ayırt ediciliği) daha önemli (anlamlı) algılanması söz konusudur (Tajfel ve Turner, 1979). Bu 

bağlamda, bu grupların, gruplar arası rekabet boyutunda da en uygun grupları temsil ettiği düşünülebilir 

(Hortaçsu ve Cem-Ersoy, 2005; Taşdemir ve Öner-Özkan, baskıda).  

Gruplar arası benzerlik/farklılık boyutunda, Amerikalıların en farklı/uzak grubu (farklı din, görece 

farklı kültür), Kürtlerin ise en benzer/yakın grubu (ortak din, görece ortak kültür) oluşturduğu 

düşünülmektedir. Avrupalılar (farklı din, görece benzer kültür) ve Suriyeli sığınmacıların ise (ortak din, 

görece farklı kültür) benzerlik/farklılık boyutunda ortalarda bir yerde bulunduğu iddia edilebilir (bkz. 

Hindriks ve ark., 2014). Son olarak, gruplar arası toplumsal konum farklılıkları boyutunda, Avrupalılar ve 

Amerikalıların görece yüksek statülü grupları (Hortaçsu ve Cem-Ersoy, 2005), Suriyeli sığınmacıların ise 

görece düşük statülü grubu temsil ettiği iddia edilebilir (Oytun ve Gündoğar, 2015).  

Çalışmada, ilgili boyutlar üzerinde de farklılaştığı görülen bu gruplara yönelik, iç-grup yanlılığı ile iç-

grup ayırt ediciliği ilişkisinin farklılık göstermesi beklenmektedir. Bu ilişkilerin özellikle iç-grupla 

kurulan özdeşimin düzeyinden etkileneceği tahmin edilmektedir (Jetten ve ark., 2004). İç-grupla kurulan 

özdeşim azaldıkça yansıtıcı ayırt edicilik, iç-grupla kurulan özdeşim artıkça tepkisel ayırt edicilik ortaya 

çıkmaktadır (örn., Storari ve Green, 2012). Buna göre ve yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak, 

çalışmanın varsayımları şu şekilde oluşturulmuştur:  



N. Taşdemir / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 643 

1) İç-grupla kurulan özdeşim düştükçe, katılımcılar, dış-grup uygunluğu görece düşük, gruplar arası 

rekabet görece az ve gruplar arası farklılık görece fazla gruplara yönelik iç-grup yanlılığı için daha fazla 

iç-grup ayırt ediciliğine ihtiyaç duyacaktır 

 2) İç-grupla kurulan özdeşim arttıkça, katılımcılar, dış-grup uygunluğu görece yüksek, gruplar arası 

rekabet görece fazla ve gruplar arası benzerlik görece fazla gruplara yönelik iç-grup yanlılığı için daha az 

iç-grup ayırt ediciliğine ihtiyaç duyacaktır 

Yöntem 

Katılımcılar 

Çalışmaya farklı bölüm ve sınıflarında okuyan ve psikolojiye giriş ve sosyal psikoloji derslerini alan 

157 üniversite öğrencisi (109 kadın, 47 erkek, 1 belirtmeyen) katılmıştır. Katılımcıların yaşı 18-27 

arasında değişmiştir (Ort. = 20.99, S = 1.66).  

Ölçüm Araçları 

İç-grup ayırt ediciliği, Taşdemir ve Öner-Özkan (baskıda) tarafından belirlenen temalar dikkate 

alınarak geliştirilen 3-madde ile (örn., “Türk kimliği Türkleri diğerlerinden ayıran/farklı kılan bir 

kimliktir”) ölçülmüştür. Güvenirlik katsayısı .83 hesaplanmıştır.  

İç-grupla kurulan özdeşim 3-madde ile ölçülmüştür. Katılımcılar kendilerini tanımlamada “Türk”, 

“Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı” ve “Müslüman” olmanın önemini belirtmiştir. Güvenirlik katsayısı .85 

hesaplanmıştır. 

İç-ve dış-grup değerlendirmeleri 2-madde ile ölçülmüştür: Gruplara karşı olan hislerin 

olumluluk/olumsuzluk düzeyi (Esses, Dovidio, Semenya ve Jackson, 2005) ve gruplara kendinin ne kadar 

yakın/uzak bulunduğu (Li ve Brewer, 2004). 2-madde arasındaki ilişki katsayısı, Türkler, Amerikalılar, 

Kürtler, Avrupalılar ve Suriyeli Sığınmacılar için, sırasıyla, .58, .67, .74, .64 ve .71’dir. 

İç-grup yanlılığı puanı, dış-grup değerlendirme puanı, iç-grup değerlendirme puanından çıkarılarak 

elde edilmiştir. Bütün değerlendirmeler 7’li likert tipi (1 = Hiç Katılmıyorum, 7 = Tamamen katılıyorum) 

ölçek üzerinde yapılmıştır.  

İşlem  

Anket uygulaması sınıfta yapılmıştır. Katılımcılara katılımın gönüllülük esasına dayandığı 

belirtilmiştir. Katıltılanlara 1 ders puanı ödül verilmiştir.   
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Bulgular 

Çalışmanın değişkenlerine yönelik betimleyici ve ilişkisel analiz bulguları Tablo 1’de verilmiştir. İç-

grup (Ort. = 5.94, S = 1.82), Kürt grubuna (Ort. = 3.40, S = 1.63; t = 15.66, p < .001); Avrupalı gruba 

(Ort. = 4.37, S = 1.36; t = 10.75, p < .001); Amerikalı gruba (Ort. = 3.72, S = 1.41; t = 15.51, p < .001) ve 

Suriyeli sığınmacı gruba (Ort. = 3.09, S = 1.43; t = 20.06, p < .001) göre daha olumlu değerlendirilmiştir.  

Amerikalılara, Avrupalılara, Suriyeli sığınmacılara ve Kürtlere yönelik iç-grup yanlılığını yordamak 

için 2 aşamalı biçimlendirici regresyon analizleri yapılmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi, 1. aşamada 

bağımsız değişkenler iç-grupla kurulan özdeşim (biçimlendirici değişken) ve iç-grup ayırt ediciliğidir. 2. 

aşamada, standart sapma puanları, ortalama puanlarından çıkarılarak elde edilen bağımsız ve 

biçimlendirici değişken puanlarının çarpımıyla (centering) hesaplanan etkileşimli değişken (interaction 

variable) analize eklenmiştir (Aiken ve West, 1991). 

1. aşamada, iç-grupla kurulan özdeşim ve iç-grup ayırt ediciliği, tüm gruplara yönelik iç-grup 

yanlılığını yordamıştır. 2. aşamada, etkileşimli değişken, Amerikalılara ve Suriyeli Sığınmacılara yönelik 

iç-grup yanlılığını anlamlı olarak yordamıştır. Figür 1 ve 2’de görüldüğü gibi, bu gruplara yönelik iç-grup 

yanlılığı, düşük düzeyli özdeşim kuranlar arasında, algılanan yüksek düzeyli iç-grup ayırt ediciliği ile 

artmıştır. 

Tablo 1. Betimleyici ve İlişkisel Bulgular 

 Ort. S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. İç-grup özdeşimi 5.43 1.84 1      

2. İç-grup ayırt ediciliği 5.02 1.83 .39** 1     

3. Türkler değerlendirme  5.94 1.18 .45** .42** 1    

4. Amerikalılar değerlendirme 3.72 1.41 -.11 -.14 .06 1   

5. Avrupalılar değerlendirme  4.37 1.36 -.20* -.19* -.04 .71** 1  

6. Kürtler değerlendirme 3.40 1.63 -.18* -.24** -.03 .04 .10 1 

7. Suriyeliler değerlendirme 3.09 1.43 -.07 -.22** .07 .18* .15 .60** 
*p < .05, **p < .01 
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Tablo 2. İç-Grup Yanlılığı için Biçimlendirici Regresyon Analizleri   

Bağımsız Değişken   
Amerikalılar Avrupalılar Kürtler Suriyeliler 

β SE b β SE b β SE b β SE b 

1. Aşama          

İç-grup özdeşimi .28** .08 .33*** .07 .28*** .08 .21** .07 

İç-grup ayırt ediciliği .28** .08 .29*** .08 .33*** .08 .37*** .08 

2. Aşama          

İç-grup özdeşimi .23** .08 .30*** .08 .25** .09 .15 .08 

İç-grup ayırt ediciliği .25** .08 .27** .08 .32*** .09 .34*** .07 

Etkileşimli değişken  -.16* .04 -.11 .04 -.08 .04 -.19* .03 

R2  .21  .26   .26 .24  

R2 Değişim .02  .01   .01 .03  

F for R2Δ 4.20*  2.15   1.04 6.31*  
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 
Figür 1. Amerikalılara Yönelik İç-Grup Yanlılığı  

 
Figür 2. Suriyeli Sığınmacılara Yönelik İç-Grup Yanlılığı  
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Tartışma 

Bu çalışmada, iç-grup ayırt ediciliği ile iç-grup yanlılığı arasındaki ilişki farklı gruplara yönelik olarak 

incelenmiştir. Aynı zamanda, bu ilişkiler üzerinde iç-grupla kurulan özdeşimin biçimlendirici rolü 

araştırılmıştır. Öncelikli olarak, bulgular çalışmada ele alınan grupların tamamına yönelik iç-grup 

yanlılığının, iç-grup ayırt ediciliği tarafından yordandığını göstermiştir. Türk kimliğinin ayırt ediciliğine 

yapılan vurgu arttıkça (örn., “Türk kimliği Türkleri diğerlerinden ayıran/farklı kılan bir kimliktir”), iç-

grup daha olumlu ve/veya diğer gruplar daha az olumlu değerlendirilmiştir. Bu durumun nedenlerinden 

birisi olarak ele alınan grupların iç-grup için anlamlı diğer gruplar olması gösterilebilir (Tajfel ve Turner, 

1979). Tutarlı olarak, çalışmada iç-grup, diğer grupların tamamından anlamlı olarak daha olumlu 

değerlendirilmiştir. İlgili bulgular yansıtıcı ayırt edicilik varsayımıyla tutarlılık göstermektedir. İç-grubun 

farklılığına yapılan vurgu arttıkça, iç-grup yanlılığı artmıştır. Buna göre, burada, daha algısal, bilişsel 

süreçlerin devreye girdiği ve iç-grup ayırt ediciliğinden yüksek puan alan katılımcıların, tutarlı olarak, iç-

grubu daha olumlu değerlendirdiği iddia edilebilir. Benzer biçimde, Hindriks ve arkadaşları (2014) 

gruplar arası fark arttıkça, iç-grup yanlılığının arttığını rapor etmiştir.  

Çalışmada, iç-grupla kurulan özdeşim, bazı gruplara yönelik iç-grup yanlığı ile iç-grup ayırt ediciliği 

ilişkisi üzerinde anlamlı olarak biçimlendirici rol oynamıştır. İç-grupla düşük düzeyli özdeşim kuranlar 

arasında, iç-grup ayırt ediciliği arttıkça, iç-grup yanlılığı artmıştır (1. varsayım). İç-grupla yüksek düzeyli 

özdeşim kuranlar arasında ise böyle bir fark gözlenmemiştir (2. varsayım). Beklendiği gibi, iç-grupla 

yüksek düzeyli özdeşim kuranlar, iç-grup ayırt ediciliği azaldıkça, (gruplar arası benzerliği görece yüksek 

gruplara yönelik) daha fazla iç-grup yanlılığı sergilememiştir. Böylece, bulguların tepkisel ayırt edicilik 

varsayımı için değil, yansıtıcı ayırt edicilik varsayımı için destek sağladığı iddia edilebilir.  

Önemli olarak, çalışmada biçimlendirici değişkenin rolü, Amerikalılara ve Suriyeli sığınmacılara 

yönelik ilişkiler üzerinde anlamlı bulunmuştur (Figüre 1 ve 2). İç-grup ayırt ediciliği ile Avrupalılara ve 

Kürtlere yönelik iç-grup yanlılığı ilişkisi ise iç-grupla kurulan özdeşimin düzeyinden etkilenmemiştir (2. 

varsayım). İç-grupla kurulan özdeşimi düşük olanlar arasında, iç-grup ayırt ediciliği arttıkça, 

Amerikalılara ve Suriyeli sığınmacılara yönelik iç-grup yanlılığı artmıştır (1. varsayım). Bu gruplar, 

tarihsel olarak bakıldığında (Avrupalılara ve Kürtlere göre) görece az uygun dış-gruplar olarak 

değerlendirilebilir (Jetten ve ark., 2004). Başka bir ifadeyle, bu gruplar, iç-grubun birlik ve bütünlüğü 

veya ayırt ediciliği bağlamında anlamlılığı (belirginliği) görece düşük gruplar olarak görülebilir (Tajfel ve 

Turner, 1979).  

Aynı zamanda, gruplar arası benzerlik/farklılık boyutunda, bu grupların görece farklı gruplar olarak 

algılanması söz konusudur. Bahsedildiği gibi, Suriyeli sığınmacılar iç-grupla ortak bir dine mensuptur. 

Bununla birlikte, araştırmacılar, halkın çoğunluğunun Suriyeli sığınmacılara yönelik dil, kültür ve yaşam 
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tarzı farklılıklarına odaklandığını belirtmiştir (Oytun ve Gündoğar, 2015). Amerikalıların ise, çalışmada 

ele alınan gruplar arasında en farklı/uzak olanı temsil ettiği düşünülmektedir. Bu bağlamda ele alınacak 

olursa, (iç-grupla kurulan özdeşimi düşük) katılımcıların (dış-grup uygunluğu da görece düşük) 

Amerikalılara ve Suriyeli sığınmacılara yönelik iç-grup yanlılığı için daha az güdülenmiş oldukları ve 

böylece daha fazla iç-grup ayırt ediciliğine ihtiyaç duydukları iddia edilebilir (Jetten ve ark., 2004; Storari 

ve Green, 2012; Tajfel ve Turner, 1979). Buradan hareketle de, ilgili bulguların yansıtıcı ayırt edicilik 

varsayımı için destek sağladığı düşünülebilir 
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Öz 

Tajfel ve Turner (1979), Sosyal Kimlik Kuramı çerçevesinde, sosyal kimliği, bir gruba dahil olduğumuz bilgisiyle 
birlikte, bu grup üyeliğine atfettiğimiz duygusal değer ve önem olarak tanımlamıştır. Sosyal Kimlik Kuramına göre 
kişiler kendi gruplarını diğer gruplara göre daha olumlu değerlendirme eğiliminde olurlar. Bu önermeyle ilişkili 
olarak, sosyal kimliğinin, diğer bir ifadeyle iç-grupla özdeşleşme derecesinin dış-grup tutumlarıyla ilişkisi son 30 
yılda alan yazında oldukça yer bulmuştur. Ancak, alan yazındaki tutarsız bulgular bu iki değişken arasındaki ilişkide 
belirleyici olabilecek farklı mekanizmaların incelenmesinin ve bu doğrultuda farklı modellerin geliştirilmesinin 
gerekliliğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada, güncel araştırmaları da dikkate alarak, gelecekte 
yürütülecek araştırmalara ışık tutacak üç önemli etken üzerinde durulacaktır: (1) özdeşleşilen grubun sınıfsal 
hiyerarşideki yeri (azınlık- çoğunluk grup üyelikleri) (2) dahil olunan gruba yönelik tutumların niceliğinin yanı sıra 
niteliği ve (3) dış-gruptan algılanan tehdit. Sosyal kimlik ve dış-grup tutumları arasındaki ilişkiyi incelerken azınlık-
çoğunluk grup karşılaştırması yapan çalışmaların sayısı oldukça azdır ancak elde edilen bulgular, azınlık grup 
üyelerindense çoğunluk grup üyeleri için bu iki değişken arasındaki olumlu ilişkiye işaret etmiştir. Diğer yandan, 
oldukça yeni ortaya atılan ve özdeşleşilen grubun yüceliğine dair gerçekçi olmayan inançlar olarak tanımlanan 
kolektif narsisizm kavramı üzerine yürütülen ampirik çalışmalar sosyal kimlikle özdeşleşmenin niceliği kadar 
niteliğinin de değerlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Alan yazındaki çalışmaların işaret ettiği bir diğer 
faktör ise, tehdit oluşturmayan gruplara kıyasla, dahil olunan grup için tehdit oluşturan gruplara karşı daha olumsuz 
tutumların ortaya çıkabileceğidir. Bu doğrultuda, bu çalışmada, azınlık grupların farklı özellikleri de dikkate alınarak, 
azınlık ve çoğunluk grup üyeleri için, sosyal kimliğin nicelik ve niteliğinin ve dış-gruptan algılanan tehdidin dış-grup 
tutumlarıyla ilişkisine odaklanan bir model üzerinde tartışılacaktır. 
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Kendi Grubumu Sevmem Başka Grupları Sevmememi Gerektirir mi? 
Sosyal Kimlik ve Dış-Grup Tutumları Arasındaki İlişkide Belirleyici Faktörler 

Günümüzde en az düzeyde iletişimle hayatımızı devam ettirmek mümkünken, çoğunlukla başkalarıyla 

birlikte olmayı tercih ediyoruz. Kendimizi tanımlarken bireysel özelliklerimizin yanı sıra dahil 

olduğumuz gruplara da atıfta bulunuyoruz. Bir gruba dahil olma, kendimizi tanımlamanın yanı sıra, 

sosyal destek, ait olma, anlam, özsaygı gibi pek çok ihtiyacımıza yönelik kaynak oluşturuyor (örn, 

Branscombe, Schmitt ve Harvey, 1999; Haslam, Jetten, Postmes ve Haslam, 2009).  

Her ne kadar bir grupla özdeşleşmenin olumlu yanları oldukça fazla olsa da, Sosyal Kimlik Kuramı 

(Tajfel ve Turner, 1979), bir gruba dahil olduğumuz bilgisiyle birlikte, bu grup üyeliğine atfettiğimiz 

duygusal değer ve önem olarak tanımlanan sosyal kimliğin, olumsuz bir sonucuna işaret etmiş ve iç-

grupla özdeşleşmenin dış-gruplara yönelik olumsuz tutumlarla ilişkisi üzerinde durmuştur. Sosyal Kimlik 

Kuramı, grup kimliğinin birey için öz-saygı kaynağı olması nedeniyle, kişilerin kendi gruplarını diğer 

gruplara göre daha olumlu değerlendirme ve kaynak paylaşımı söz konusu olduğunda kendi gruplarını 

kayırma eğiliminde olduklarını söylemektedir (Tajfel, 1982; Taylor ve Moghaddam, 1994). Ancak, 

yürütülen çalışmalar, iç-grupla kimliklenme ve dış-gruba yönelik tutumlar arasındaki ilişki için tutarsız 

bulgulara işaret etmiştir (örn., Jackson, Brown, Brown ve Marks, 2001; Kosic ve Caudek, 2005).  

Paralel olarak, Brewer (1999) yürütülen meta-analiz çalışmalarından örneklerler vererek iç-grupla 

kimliklenmenin sistematik olarak dış-gruba yönelik önyargılarla ilişkili olmadığını ileri sürmüştür. 

Brewer’e göre, grubuyla özdeşleşmesi yüksek bir bireyin bazı gruplara yönelik olumsuz, bazı gruplara 

karşı nötr olması ve hatta bazı gruplara yönelik olumlu duygular beslemesi söz konusu olabilir: Bu 

durumda bu iki değişken arasındaki ilişkinin her koşulda var olduğunu kabul etmek yerine sorulması 

gereken soru hangi koşullarda iç-gruba bağlılığın dış-gruba yönelik önyargıyla ilişkili olduğu sorusudur. 

Alan yazındaki bulgular ve gruplararası ilişkilere yönelik geliştirilen modeller de bu iki değişken 

arasındaki ilişkide belirleyici olabilecek farklı mekanizmaların incelenmesinin ve bu doğrultuda farklı 

modellerin geliştirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir.  

Bu bağlamda, bu çalışmada, iç-grupla özdeşleşme ve önyargı arasındaki ilişkiye odaklanan, gelecekte 

yürütülecek araştırmalar için yol gösterici olabilecek, faktörlerin tartışılması amaçlanmıştır. Takip eden 

kısımda üç önemli etken üzerinde durulacaktır: (1) dahil olunan gruba yönelik tutumların niceliğinin yanı 

sıra niteliği (Kolektif Narsisizm), (2) dış-gruptan algılanan tehdit ve (3) özdeşleşilen grubun sınıfsal 

hiyerarşideki yeri (azınlık- çoğunluk grup üyelikleri). Özdeşleşilen grubun yüceliğine dair gerçekçi 

olmayan inançlar olarak tanımlanan kolektif narsisizm kavramı üzerine yürütülen görgül çalışmalar 

(Golec De Zavala, Cichocka ve Bilewicz, 2013) sosyal kimlikle özdeşleşmenin niceliği kadar niteliğinin 

de değerlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Alan yazındaki çalışmaların işaret ettiği bir 
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diğer faktör ise, iç-grupla özdeşleşmenin tehdit algısını artırarak önyargı üzerinde etkili olduğudur. Ancak 

bu değişkenler arasındaki ilişkiler ele alınırken, asıl dikkat edilmesi gereken önemli nokta, azınlık-

çoğunluk gruplarda bu mekanizmaların nasıl işlediğidir. Sayıları az olsa da, azınlık ve çoğunluk grupların 

karşılaştırıldığı araştırmaların çoğunda önyargıyı yordamada bu iki grup için farklılaşan bulgularla 

karşılaşılmaktadır. Ancak, bu farklılığı keşfetmeye ve anlamaya yönelik yürütülen kuramsal ve görgül 

çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu nedenle, yazının devamında, iç-grupla özdeşleşme ve önyargı 

arasındaki ilişkide belirleyici olabilecek kolektif narsisizm ve tehdit algısı kavramları üzerinde durulurken 

azınlık ve çoğunluk grup için farklılaşan ilişkiler genel çerçeveyi oluşturacaktır. Temel tartışma 

konularına girmeden önce, dış-gruba yönelik olumsuz tutumlar ya da önyargı olarak adlandırabileceğimiz 

kavramla ilgili kısaca bilgi verilecektir. 

Önyargı 

Alan yazında önyargı kavramının farklı tanımları mevcuttur. Fakat önyargının tanımını yapmadan 

önce kalıp-yargı ve ayrımcılık kavramlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Aslında, bu üç kavramı 

birbirinden net çizgilerle ayırmak çok da mümkün değildir ve bazı çalışmalarda bu üç kavram birbirinin 

yerine geçecek şekilde kullanılmıştır (örn., Brown, 2010; Duckitt, 2010). Ancak alan yazındaki 

çalışmaları dikkate alarak bu kavramları birbirinden ayıran araştırmacılar, önyargının bilişsel bir birleşen 

olarak diğer grupların sahip olduğu özelliklere dair önkabul ve inançları ifade ettiğini; ayrımcılığın ise 

davranışsal bir boyut olarak bir gruba dahil olan üyelere, sadece grup üyeliklerinden dolayı, olumsuz 

davranmak şeklinde tanımlanabileceğini söylemişlerdir (Whitley ve Kite, 2010). Önyargı ise duygusal 

boyutu temsil etmektedir ve diğer grupları ya da bu grupların üyeleriyle iletişime geçtiğimizi 

düşündüğümüzde hissettiğimiz duygular ve yaptığımız değerlendirmeler olarak tanımlanmıştır.  

Brown (2010) diğer gruplara yönelik olumsuz tutumların, bilişsel, duygusal ve davranışsal 

boyutlarının birbiriyle çok iç-içe geçmiş olmasına vurgu yaparak ve diğer gruplara yönelik bazı olumlu 

tutumların dolaylı olarak olumsuz etkilerinin olabileceğine dikkat çekerek önyargıyı “bir grubun 

üyelerine yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuzluk ya da antipati ifade eden herhangi bir tutum, 

duygu ya da davranış (s. 7)” olarak tanımlamıştır. Bu yazıda da Brown’ın yaptığı kapsayıcı tanım esas 

alınacak ve önyargı derken diğer gruplara yönelik doğrudan ya da dolaylı olumsuzluk ifade eden biliş, 

duygu ve davranış boyutlarının hepsine birden atıfta bulunulacaktır.  

Kolektif Narsisizm ve Önyargı 

Kimliklenmenin niceliğinden çok niteliğine vurgu yapılması gerektiğine işaret eden kolektif narsisizm 

modeline göre kolektif narsisizm “iç-rubun emsalsiz yüceliğine dair gerçekçi olmayan inançlar” şeklinde 

tanımlanmıştır (Golec De Zavala, Cichocka, Eidelson, ve Jayawickreme, 2009, s. 1074). Model, iç-grupla 
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özdeşleşmenin niceliğinin değil niteliğinin dış-gruplara yönelik önyargılarla ilişkili olduğunu 

savunmaktadır. Görece yeni ortaya atılan bir kavram olmasına karşın bu kapsamda yürütülen çalışmalar 

tutarlı olarak, iç-grupla özdeşleşmenin değil, büyüklenmeci ve dengesiz kolektif özsaygı olarak 

kavramsallaştırılan kolektif narsisizmin önyargı üzerinde belirleyici olduğuna işaret etmiştir. Kolektif 

narsisizm düzeyi dış-gruba yönelik öfke, dışa-gruba yönelik şiddeti destekleme ve dış-grubun yaptığı 

hatalı davranışları affetmemeyle ilişkili bulunmuştur (Golec De Zavala ve ark., 2009; Golec de Zavala, 

Peker, Guerra ve Baran, 2016).   

Örneğin, Polonyalı ve İngiliz öğrencilerle yürütülen çalışma ulusal grup kimliğinin değil kolektif 

narsisizmin olumsuz dış grup tutumlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. İngiliz öğrencilere tarihsel ve 

politik nedenlerle olumsuz değerlendirilen Alman ve Belçikalılara yönelik duyguları sorulurken, 

Polonyalı öğrencilere, Polonyalı çoğunluk grup için ekonomik ve politik tehdit oluşturabilecek yedi farklı 

azınlık gruba (örn., Yahudiler, Almanlar, Ukraynalılar) yönelik değerlendirmeleri sorulmuştur (Golec De 

Zavala ve ark., 2013). Bulgulara göre, iç-grupla özdeşleşme önyargıdaki azalmayla ilişkilidir ancak 

kolektif narsisizm önyargıyı artıran bir değişken olarak karşımıza çıkmıştır. Kolektif Narsisizm Modeli 

çerçevesinde yürütülen bu çalışmalar, bundan sonra yürütülecek araştırmalarda özdeşleşmenin niceliğinin 

yanı sıra niteliğinin de değerlendirilmesinin gerekliliğini açık bir şekilde göstermiştir. 

Kolektif Narsisizm ve Tehdit Algısı 

Kolektif narsisizm kavramına ilişkin yürütülen çalışmalar, bir sonraki başlıkta daha detaylı ele 

alınacak tehdit algısının dış-grup tutumlarını yordamadaki gücüne ve tehdit algısının kolektif narsisizm 

ve dış-grup tutumları arasındaki ilişki için aracı rolüne de işaret etmiştir. Yürütülen çalışmalar tehdit 

algısının hem moderatör hem de mediatör olarak iki değişken arasındaki ilişkide belirleyici olabileceğini 

göstermiştir. Kolektif narsisizm ve önyargı ilişkisi ele alınırken herhangi bir grup değil, iç-grup için tehdit 

oluşturması beklenen gruplar, dış-grup olarak seçilmekte ve bu gruplara yönelik önyargı 

değerlendirilmektedir. Örneğin yürütülen çalışmalarda, Beyazların Siyahlara, Polonyalıların Yahudilere 

(Golec De Zavala ve ark., 2009) yönelik önyargısı ele alınmaktadır. Dolayısıyla kolektif narsisizmin 

tehdit oluşturmayan gruplara yönelik önyargıyı ne derece yordayacağı, diğer bir ifadeyle tehdidin 

moderatör olarak iki değişken arasındaki aracı rolü, ele alınması gereken bir soru olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Alan yazında tehdit algısının moderatör olarak etkisine vurgu yapılmasa da, kolektif narsisizm ve 

önyargı arasındaki ilişkide mediatör olarak etkisi pek çok farklı çalışmayla ortaya konmuştur. Örneğin, 

Golec De Zavala ve Cichocka'nın (2011) Polonya’da yürüttüğü iki çalışma, iç-grubun yani Polonyalıların 

diğer uluslar tarafından tehdit altında olduğuna ve Yahudilerin dünyayı kontrol etmek gibi gizli 
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amaçlarının olduğuna dair inançlarının, diğer bir ifadeyle diğer gruplar ve Yahudilerden algılanan 

tehdidin, kolektif narsisizm ve Yahudi düşmanlığı arasındaki ilişkide aracı rolünü göstermiştir.  

Doğrudan, Bütünleşik Tehdit Teorisi kapsamında ele alınmasa da farklı çalışmalarla tehdit algısının 

kolektif narsisizm ve önyargı arasındaki ilişki için aracı rolü ortaya konmuştur. Bu çalışmalar hem 

kolektif narsisizmin hem de aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacak tehdit algısının gruplararası 

ilişkilerdeki belirleyici rolüne kanıt oluşturmaktadır.  

Dış-Gruptan Algılanan Tehdit ve Önyargı 

Bütünleşik Tehdit Teorisi (Stephan ve Stephan, 1996; Stephan ve Stephan, 2000) önyargının kaynağı 

olarak tehdit algısını görmüş ve tehdit unsuru olarak dört farklı boyuttan bahsetmiştir: Geçekçi tehdit, 

sembolik tehdit, gruplararası kaygı ve olumsuz kalıpyargılar.  

Kurama göre (Stephan ve Staphen, 2000), gerçekçi tehdit grubun varlığına, ekonomik ve politik 

gücüne ve iyilik haline yönelik tehditlerdir. Sembolik tehdit ise grubun hayat görüşüne ve yaşam tarzına 

yönelik tehditlerdir ve  inanç, ahlak, değer ve tutumlarda algılanan gruplararası farklılıklardan 

kaynaklanmaktadır. Gruplararası kaygı ise diğer grup üyeleriyle etkileşime girildiğinde kişilerin 

reddedilmiş, utanmış, tuhaf hissedeceğine dair kaygıları nedeniyle algıladığı tehdittir. Olumsuz kalıp-

yargılar ise bir grupla ilgili ön-kabullerimizden kaynaklanır ve dış-grup üyelerinin olumsuz davranışlarına 

yönelik beklentilerle ilişkilidir. Bir diğer ifadeyle olumsuz kalıp-yargıların yarattığı olumsuz sonuçlarla 

ilgili korku bu tehdidi oluşturur. Kuram tehdidin bu dört farklı boyutunun önyargının kaynağı olduğunu 

iddia etmektedir.   

Tehdit algısının dış-gruplara yönelik olumsuz tutumlarla ilişkisi farklı çalışmalarca ortaya konmuştur. 

Örneğin, Amerikalıların (Stephan ve Stephan, 2000) ve Güney Afrikalıların (Laher, 2008) ülkelerindeki 

göçmelere yönelik tutumlarının değerlendirildiği çalışma, tehdit boyutlarının göçmenlere yönelik 

önyargıyı yordadığını göstermiştir.  

Teori ayrıca tehdit algısına kaynak oluşturabilecek, bireysel, bağlamsal, kültürel pek çok farklı 

faktörün incelenmesinin gerekliliğine de vurgu yapmaktadır (Stephan, Ybarra ve Rios Morrison, 2009). 

Teori, dış-grupla temasın (özellikle pozitif temasın) tehdit algısı üzerinde belirleyici olabileceğini öne 

sürmüştür. Bu bağlamda kadınlarla yürütülen bir çalışma, erkeklerle deneyimlenen olumsuz temasın 

(örn., erkekler tarafından kabul görmeme) erkeklerden algılanan sembolik tehdit ve gruplararası kaygı 

için belirleyici olduğunu göstermiştir (Stephan ve Stephan, 2000). Teori, dış-grupla iç-grupla 

özdeşleşmenin de tehdit algısını artırarak dış-gruplara yönelik önyargı üzerinde dolaylı bir etkisinin 

olacağını öngörmektedir. Paralel olarak, Riek, Mania ve Geartner’ın (2006) yaptıkları meta analiz 

çalışması da iç-grupla özdeşeleşmenin zayıf fakat istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde gruplararası 
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tehdit algısıyla ilişkili olduğuna işaret etmiştir. Yani kişi için grubun önemi arttıkça diğer gruplardan 

kendi grubuna yönelik zarar geleceği endişesi artmaktadır.  

İç-grupla kimliklenmenin değil kolektif narsisizmin tehdit algısı ve önyargıyla ilişkisine vurgu yapan 

araştırmalar dikkate alındığında, kimliklenme ile birlikte, kolektif narsisizmin Bütünleşik Tehdit 

Teorisinin önerdiği dört farklı boyutla ilişkisi önemli bir araştırma sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kolektif narsisizmin ve tehdit algısının önyargıyla ilişkisi düşünüldüğünde, iç-grup tutumlarındansa 

kolektif narsisizmin önyargı için yordayıcı olacağı düşünülebilir. 

Azınlık ve Çoğunluk Gruplar  

İncelemeye değer, oldukça önemli bir diğer nokta yukarıda ele alınan değişkenler arasındaki ilişkilerin 

azınlık ve çoğunluk gruplar için ne şekilde farklılaşabileceğidir. Gruplararası ilişkileri ele alan modeller 

çerçevesinde azınlık ve çoğunluk grup karşılaştırması yapan çalışmaların sayısı oldukça azdır ancak 

görgül araştırma bulguları, azınlık ve çoğunluk gruplarda değişkenler arasındaki ilişki örüntülerinin 

farklılığına işaret etmektedir. Bu bağlamada, Kolektif Narsisizm Modelininin ve Bütüneleşik Tehdit 

Teorisinin önermeleri dikkate alınarak, kolektif narsisizm ve önyargı arasındaki ilişkide tehdit algısının 

aracı değişken olduğu bir modelin azınlık ve çoğunluk gruplarda karşılaştırıldığı bir model 

önerilmektedir. Bu modelde, değişkenler arasındaki ilişkilerin grubun statüsüne (azınlık ve çoğunluk 

gruplar) göre değişeceği öngörülmektedir. Takip eden kısımda, değişkenler arasındaki ilişkilerin azınlık 

ve çoğunluk gruplar için ne şekilde farklılaşabileceği tartışılacaktır.  

Grubun Statüsü, İç-grupla Özdeşleşme, Kolektif Narsisizm  

Yazının en başında iç-grupla özdeşleşme ve önyargı arasındaki ilişki için elde edilen tutarsız 

bulgulardan bahsedilmiştir. Bu çalışmada, bulgulardaki tutarsızlığın, örneklemi oluşturan grubun 

statüsüyle ilişkili olabileceği öngörülmektedir.  

Slovak ve İtalyan çoğunluk grup üyeleri ve Slovak azınlık grup üyeleriyle yürütülen çalışma, 

çoğunluk grup üyeleri için iç-grupla yüksek düzeyde özdeşleşmenin dış-gruba yönelik olumsuz tutumları 

yordadığını ancak azınlık olan Slovaklar için iç-grupla özdeşleşmenin, tam tersi şekilde, dış-gruba 

yönelik olumlu tutumlarla ilişkilendiğini ortaya koymuştur (Kosic ve Caudek, 2005). Benzer şekilde, 

Hollanda’da Hollandalılar ve azınlık Türklerle yürütülen bir başka çalışma, çoğunluk grup için iç-grupla 

özdeşleşmenin önyargıdaki yüksek skorlarla ilişkilendiğini ancak azınlık grup için iç-grupla özdeşleşme 

ve önyargı arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığını göstermiştir (Verkuyten ve Masson, 1995).  

Sayıları çok olmasa da bu araştırmalar, azınlık grup üyelerindense çoğunluk grup üyeleri için iç-

grupla özdeşleşme ve önyargı arasındaki olumlu ve güçlü ilişkinin söz konusu olduğunu göstermektedir. 
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Ancak, iç-grupla özdeşleşmenin değil kolektif narsisizmin önyargı üzerinde belirleyici olduğunu gösteren 

çalışmaları dikkate aldığımızda, sorulması gereken bir diğer soru ortaya çıkmaktadır: Azınlık ve çoğunluk 

gruplarda kolektif narsisizm önyargıyla nasıl ilişkilenmektedir?  

Şimdiye kadar kolektif narsisizm kavramı üzerine yürütülen çalışmalar, genel olarak çoğunluk 

grupların azınlıklara yönelik tutumları üzerinde durmuştur. Eldeki verilerin azlığı nedeniyle, azınlık ve 

çoğunluk gruplar için bu iki değişken arasındaki ilişkiye yönelik doğrudan ve kesin bir önermede 

bulunmak doğru olmayacaktır. Ancak, iç-grupla özdeşleşmenin önyargıyı yordamada çoğunluk grup için 

daha belirleyici olduğunu gösteren araştırmalar ve iç-grupla özdeşleşme ve kolektif narsisizm arasındaki 

anlamlı korelasyon (Golec De Zavala ve ark., 2013) göz önünde bulundurulduğunda kolektif narsisizmin 

çoğunluk grup için önyargıyı belirlemede daha güçlü bir değişken olacağına yönelik değerlendirmede 

bulunmak mümkündür. Gelecekte yürütülecek çalışmalarda alan yazındaki bu boşluk dikkate alınarak 

kolektif narsisizmin azınlık ve çoğunluk gruplarda önyargıyla ilişkisi ele alınmalıdır.  

Grubun Statüsü ve Tehdit Algısı    

İç-grupla özdeşleşmeye benzer şekilde tehdit algısı ve bu algının önyargıyla ilişkisi de azınlık ve 

çoğunluk gruplarda farklılaşmaktadır. Azınlık grup üyeleri daha yüksek düzeyde tehdit algılasa da 

çoğunluk grup için tehdit algısının önyargı üzerindeki etkisi çok daha kuvvetlidir (Stephan ve Stephan, 

2000). Diğer bir ifadeyle Bütünleşik Tehdit Teorisi çoğunluk grup için daha açıklayıcı bir modeldir. 

Stephan ve arkadaşlarının (2002) yürüttüğü çalışma Siyahların Beyazlara yönelik tutumlarına kıyasla 

Beyazların Siyahlara yönelik tutumlarını yordarken Bütünleşik Tehdit Kuramının daha çok varyans 

açıkladığını ortaya koymuştur. Amerika’da ve İspanya’da göçmenlere yönelik diğer bir ifadeyle çoğunluk 

grubun azınlık gruba yönelik tutumlarının incelendiği çalışmalarda Bütünleşik Tehdit Modeli %60-70 

varyans açıklarken, kadınların erkeklere yönelik yani azınlığın çoğunluk gruba yönelik olumsuz 

tutumlarının yordandığı çalışmada model yalnızca %27 varyans açıklamıştır (Stephan ve Stephan, 2000) 

Riek ve arkadaşlarının (2006) yürüttüğü meta-analiz çalışması, paralel olarak, tehdit algısı ve dış-grup 

tutumları arasındaki ilişkinin grubun statüsüne göre farklılık gösterdiğine işaret etmiştir. Görece yüksek 

statüdeki (örn., Beyazlar, erkekler) gruplar için, düşük statüdeki gruplara (örn. Etnik azınlıklar, kadınlar) 

kıyasla, dış-grup tutumlarının, gruplararası kaygı, olumsuz kalıpyargılar ve gerçekçi tehditle ilişkisi daha 

kuvvetlidir. Sembolik tehdit içinse, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, benzer bir örüntü vardır. 

Yukarıda bahsedilen çalışmalardan da anlaşılacağı gibi, iç-grupla özdeşleşmeyle benzer şekilde tehdit 

algısının da yordayıcı gücü azınlık gruplar için çok daha düşüktür ve çoğunluk gruplar için tehdit 

algısının farklı boyutları önyargıyı yordamada daha kuvvetli değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Çalışmanın Amacı  

Bu çalışmada azınlık ve çoğunluk gruplarda, gruplararası ilişkiler incelenirken mekanizmaların 

farklılaşabileceğine ve bağlamın dikkate alınmasının gerekliliğine dikkat çekilmeye çalışılmış ve Figür 

1’de verilen modelin azınlık ve çoğunluk gruplarda karşılaştırılması gerektiği önerilmiştir. Mevcut 

çalışmada ise önerilen kuramsal modelde aracı değişken olan tehdit algısının ve onun öncüllerinin azınlık 

ve çoğunluk gruplarında farklılaşıp farklılaşmadığını anlamayı içeren bir ön çalışma yapılmıştır. Bu ön 

çalışmada, önerilen modelin, Figür 1’de kırmızıyla belirtilen bölümü test edilmiştir. Bu alt modelde, iç-

grupla özdeşleşme, temasın niteliği ve niceliğinin sembolik ve gerçekçi tehdit üzerindeki etkisi çoğunluk 

(Türkiye’deki Türkler) ve azınlık gruplarında (Almanya’daki ve Bulgaristan’daki Türkler) incelenmiştir.   

 
Figür 1. Tehdit Algısının Kolektif Narsisizm ve Önyargı Arasındaki 
Ilişkide Aracı Değişken Olduğu, Azınlık ve Çoğunluk Grupta 
Farklılaşması Beklenen Model 
Not. Kırmızı ile belirtilen bölüm mevcut çalışma kapsamında azınlık ve çoğunluk 
gruplarda incelenmiştir.  

Yöntem 

Örneklem 

Çalışma kapsamında Türkiye (N=101) , Almanya (N= 95) ve Bulgaristan (N= 100) olmak üzere üç 

farklı ülkeden uygun örnekleme ve kartopu örneklemi yöntemiyle veri toplanmıştır. Türk olmak, 18 

yaşını doldurmuş olmak, hayatının çoğunu araştırma yapılan ülkede geçirmiş olmak çalışmaya katılım 

için belirlenen kriterlerdir.  

Veri Toplama Araçları 

Değişkenlerin hepsi için beşli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Tehdit algısı ve temas ölçümlerinde, ele 

alınan örneklemler için, en belirgin olabilecek dış-grup seçilmiştir. Türkiye örnekleminde dış-grup olarak, 

Türkiye’de en büyük azınlık grup olan Kürtler, Almanya örneklemi için Almanlar ve Bulgaristan 

örneklemi için Bulgarlar dış-grup olarak belirlenmiştir.  
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İç Grupla (Türk Kimliğyle) Özdeşleşme. Bohner ve ark.’nın (2008) çalışmalarında kullandığı üç 

maddeyle değerlendirilmiştir. Bu ölçek için örnek madde “Türk olmak sizin için ne kadar önemli?”dir.  

Dış-gruptan Algılanan Gerçekçi ve Sembolik Tehdit. Rohmann, Florack ve Piontkowski (2006) 

tarafından Almanya’daki Türk örnekleme de uygulanan ve gerçekçi ve sembolik tehdit boyutlarının 8 

madde ile değerlendirildiği ölçekten her boyut için en temsil edici üç madde seçilerek katılımcılara 

uygulanmıştır. Ancak temel bileşenler analizi sonuçları, gerçekçi tehdidi temsil eden bir maddenin her üç 

örneklemde de sembolik tehdit boyutuna yüklendiğini göstermiştir (bkz. Tablo 1). Bu nedenle gerçekçi 

tehdit puanı için iki sembolik tehdit puanı dört maddenin ortalaması alınmıştır.  

 Tablo 1. Gerçekçi ve Sembolik Tehdit Maddelerinin Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizine 
Göre Faktör Yükleri 

 
Bulgular 

Örneklemlerin, değerlendirilen değişkenlerde anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve Tukey post-hoc testi uygulanmıştır. Örneklemler iç-

grupla özdeşleşme ve gerçekçi tehdit değişkenlerinde farklılaşmamıştır ancak bulgular Bulgaristan (M= 

3.43, S= .85) örnekleminin Almanya (Ort. = 3.74, S = .78) ve Türkiye (Ort. = 3.78, S = .90) 

örneklemlerine göre daha az sembolik tehdit algıladığını (F2,292 = 5.09, p <  .01); Türkiye örnekleminin 

(Ort. = 3.13, S = 1.51) Almanya (Ort. = 3.81, S = 1.48) ve Bulgaristan (Ort. = 3.69, S = 1.26) 

örneklemine göre dış grupla daha az temas halinde olduğunu (F2,292 = 7.97, p <  .01) ve Almanya 

 Türkiye Örneklemi Almanya Örneklemi Bulgaristan Örneklemi 

  Sembolik 
Tehdit 

Gerçekçi 
Tehdit 

Sembolik 
Tehdit 

Gerçekçi 
Tehdit 

Sembolik 
Tehdit 

Gerçekçi 
Tehdit 

Türkler’in …….’daki ekonomik 
etkileri, hakları olandan daha az.  

.95 
 

.78 
 

.84 

Türkler’in …….’daki politik 
etkileri, hakları olandan daha az.  

.86 
 

.88 
 

.84 

…….lar yetkili pozisyonlarda 
olduklarında, kendi yurttaşlarını 
tercih ediyorlar. 

.67 
 

.65 
 

.67 
 

…….lar ve Türkler’in değer 
yargıları birbirlerinden çok farklı. .78 

 
.71 

 
.75 

 
…….lar, Türkler’in dünyaya 
bakışlarını anlamıyor. .84 

 
.80 

 
.77 

 
…….lar, haklarının Türkler’in 
haklarından daha önemli 
sayılmasını istiyorlar. 

.62 
 

.75 
 

.68 
 



L. Korkmaz / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 657 

örneklemindeki Türklerin (Ort. = 3.63, S = .94) dış grupla Bulgaristan (Ort. = 3.06, S = 1.21) ve Türkiye 

(Ort. = 2.73, S = 1.23) örneklemlerine göre daha pozitif temasının olduğunu (F2,293 = 15. 57, p <  .01) 

ortaya koymuştur. 

Üç farklı örneklemde temasın niteliği ve niceliğinin ve iç-grupla özdeşleşmenin gerçekçi tehdit ve 

sembolik tehditle ilişkisi yol (path) analizi ile test edilmiştir. Bulgaristan’daki Türk katılımcılar için hiçbir 

değişken gerçekçi tehdit ve sembolik tehdidi anlamlı olarak yordamamıştır. Almanya’daki Türkler için de 

yalnızca iç-grupla özdeşleşme değişkeni sembolik ve gerçekçi tehditle ilişkilenmiştir. Türkiye örneklemi 

yani çoğunluk grup içinse neredeyse tüm değişkenler (temasın niceliği ve gerçekçi tehdit arasındaki ilişki 

haricinde)  gerçekçi ve sembolik tehdidi yordamıştır (bkz., Figür 2).  

 
Figür 2. Temasın Niceliği, Niteliği ve İç-Grupla Özdeşleşmenin 
Sembolik ve Gerçekçi Tehdidi Yordadığı Yol (Path) Analizi 
Not. TR Türkiye örneklemine ait sonuçları; ALM Almanya örneklemine ait sonuçları 
belirtmektedir. Üç örneklem için yalnızca anlamlı çıkan yol (path) katsayıları (β) 
figür üzerinde verilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada temel olarak vurgulanmak istenen, gruplararası ilişkilere odaklanan kuram ve 

modellerin azınlık ve çoğunluk grup için farklılaşan mekanizmaları göz ardı etmesidir. Önerilen modeller 

genel olarak çoğunluk grup üyelerinden elde edilen verilerle sınanmakta ve doğrulanmaktadır. Bununla 

bağlantılı olarak da, alan yazında değişkenler arasındaki örüntülerden bahsederken çoğunluk grupta 

doğrulanan modeller genel-geçer örüntülere işaret ediyormuş gibi bir varsayımla hareket edilmektedir. 

Her ne kadar bazı kuramlarda azınlık gruplar için farklı örüntülerin olabileceğinden bahsedilse de 

(örneğin Sosyal Kimlik Kuramı (Taylor ve Moghaddam, 1994) dezavantajlı gruplar için koşulların 

değişmesi mümkün değilse ya da çoğunluk gruba yönelik önyargıyla azınlık grubun kazanacağı bir şey 

yoksa dezavantajlı grubun ayrımcılık göstermeyeceğine işaret etmiştir) önyargı alan yazınında bile, 

çoğunluk grubun sesi azınlık gruba kıyasla, daha çok duyulmaktadır.  

Aynı etnik gruba dahil biri çoğunluk ve ikisi azınlık olan üç grubun karşılaştırıldığı bu çalışmadaki 

bulgular da, azınlık ve çoğunluk grup için dinamiklerin farklılaştığına dair kanıtlar sunmaktadır. 

Bütünleşik Tehdit Teorisinin önerdiği gibi temas ve iç-grupla özdeşleşme tehdit algısında belirleyici 
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değişkenlerdir ancak bu önerme yalnızca çoğunluk grup için doğrulanmıştır. Temasın hem niteliği hem de 

niceliği azınlık gruplarda tehdit algısını yordamamıştır. Bulgular Tropp ve Pettigrew’ın (2005) yaptığı 

meta analiz çalışmasında temas ve önyargı arasındaki ilişkinin azınlık grupta çoğunluk gruba göre daha 

zayıf olduğu bulgusuyla paraleldir. İç-grupla özdeşleşme ise sadece Almanya’daki Türkler için anlamlı 

bir değişkendir.   

Alan yazındaki bulgular ve mevcut çalışma dikkate alındığında, azınlık grupların çoğunluk gruplara 

yönelik tutumlarını anlamada elimizdeki modellerin yeterince açıklayıcı olmadığı ve yeni açıklamalara 

ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, ileriki çalışmalarda farklı modellerin geliştirilmesi ya da 

azınlık ve çoğunluk grup için değişkenler arasındaki ilişkilerde farklılıklara neden olan aracı 

değişkenlerin ortaya konması uygun olacaktır. 
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Öz 

Psikolojik şiddetin kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, diğer şiddet türleri ile yakın ilişkileri ve şiddet içerikli 
yakın ilişkilerin devam ettirilmesinde oynadığı rol düşünüldüğünde dikkatle incelenmesi ve müdahale programlarında 
da özellikle yer verilmesi gereken bir konudur. Ulusal çalışmalarda psikometrik özellikleri test edilmiş kullanışlı bir 
ölçeğin eksikliği düşünülerek, bu araştırmada Sackett ve Saunders’in (1999) geliştirdiği Psikolojik İstismar 
Profili’nin (PİP) Türkçeye kazandırılması amaçlanmıştır. Verileri internet üzerinden toplanan çalışmaya 315 katılımcı 
katılmış, koşulları yerine getirmeyen 25 katılımcı analizlere dâhil edilmemiştir. Araştırmanın başlıca veri toplama 
araçları Psikolojik İstismar Profili, Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri, Çatışma Taktikleri Ölçeği-II ve Kısa 
Semptom Envanteri’dir. PİP’nin faktör yapısını incelemek için yürütülen Temel Bileşenler Analizi sonucunda 
Sackett ve Saunders’in (1999) ölçek geliştirme çalışması ile tutarlı olarak maddelerin dört faktöre istendik şekilde 
yüklendiği gözlenmiştir. Bu faktörler kıskançlıkla kontrol etme, ihmal etme, özellikleriyle alay etme ve davranışlarını 
eleştirmedir.  PİP’nin geçerliği bir başka psikolojik şiddet ölçeği olan Kadına Kötü Muamele Envanteri ile ilişkisi 
incelenerek de test edilmiştir. PİP’nin bütünü ve alt ölçeklerinin tümü Kadına Kötü Muamele Envanteri’nin tüm alt 
ölçekleri ile anlamlı ilişki göstermiştir (.13 < r < .82). Alanyazındaki bulgular göz önüne alınarak PİP’nin psikolojik 
semptomlarla ilişkisi irdelenmiştir. PİP’nin alt ölçekleri anksiyete (.31< r < .44), depresyon (.34 < r < .48), olumsuz 
benlik (.37< r < .50), somatizasyon (.16 < r < .30) ve hostilite (.39 < r < .47) olmak üzere araştırma kapsamında 
ölçülen tüm psikolojik semptomlarla anlamlı ilişki göstermiştir. Ölçeğin güvenirliğini test etmek amacı ile PİP alt 
ölçekleri ve bütün ölçek için Cronbach Alfa değerleri incelenmiştir. Kıskançlıkla kontrol etme .91, yok sayma .87, 
özellikleriyle alay etme .87 ve davranışlarını eleştirme .81 düzeyinde iç tutarlılık gösterdiği saptanmıştır. Bütün 
ölçeğin iç tutarlılık değeri ise .93 olarak elde edilmiştir. 
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Psikolojik Şiddetin Ölçümü: Psikolojik İstismar Profili’nin Türkçeye Uyarlanması 

Psikolojik şiddet, yakın ilişkilerde yaygın ve karşılıklı olarak uygulanan, diğer şiddet türlerini 

besleyen ve şiddetin hem fiziksel hem psikolojik olumsuz etkilerini artıran bir şiddet türüdür (Murphy ve 

O’Leary, 1989; O’Leary, 1999). Alanyazında birçok araştırma psikolojik şiddetin fiziksel şiddeti 

öncelediği veya fiziksel şiddetle bir arada görüldüğüne işaret etmektedir (Follignstad ve DeHart, 2000; 

Gondolf, Heckert ve Kimmel, 2002; Henning ve Klesges, 2003; Mechanic, Weaver ve Resick, 2008; 

Stets, 1991). Fiziksel şiddetin hemen her zaman psikolojik şiddet eşliğinde gözlenmesi nedeniyle, 

psikolojik şiddet ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek fiziksel şiddetin yordanmasında kritik bir öneme 

sahiptir  (Murphy ve O’Leary, 1989; Schumacher ve Leonard, 2005). İlişkinin erken dönemlerinde 

gerçekleşen psikolojik şiddet, daha sonra ortaya çıkacak fiziksel şiddetin önemli bir habercisi olabildiği 

için diğer şiddet türleriyle birlikte incelendiği kadar onlardan ayrı olarak da irdelenmesi gereken bir 

konudur (Jordan ve ark., 2010; Murphy ve O’Leary, 1989). Daha da önemlisi, kadına yönelik şiddeti 

önlemek için geliştirilecek müdahale programlarında da psikolojik şiddet özellikle incelenmesi ve yer 

verilmesi gereken önemli bir şiddet türüdür (Bkz. O’Leary, 1999). Ulusal çalışmalarda psikometrik 

özellikleri test edilmiş kullanışlı bir ölçeğin eksikliği düşünülerek, bu araştırmada Sackett ve Saunders’in 

(1999) geliştirdiği Psikolojik İstismar Profili’nin (PİP) Türkçeye kazandırılması amaçlanmıştır. 

Fiziksel şiddet, kişinin bedenini hedef alırken psikolojik şiddet kişinin duygusal iyilik halini veya 

benliğini hedef almaktadır (Murphy ve Hoover, 1999). Alanyazında fiziksel şiddet konusu daha sıklıkla 

çalışılsa da, çeşitli kültürlerde yapılan çalışmalar psikolojik şiddetin fiziksel şiddetten daha yaygın olduğu 

yönünde tutarlı sonuçlar vermiştir (örn., Black ve ark., 2011; Hines ve Saudino, 2003; Ludermir, 

Schraiber, D’Oliveira, França-Junior ve Jansen, 2008; Selic, Pesjak ve Kersnik, 2011; Straus, 2004). 

Williams, Ghandour ve Kub (2008) kadının erkeğe yönelik şiddeti konusunda yaptıkları meta analizde 

yine psikolojik şiddetin şiddet türleri içerisinde en sık uygulanan şiddet türü olduğunu rapor etmiştir. 

Bulgular, psikolojik şiddet fiziksel şiddet sonucu ortaya çıkan birçok sağlık sorunuyla da ilişkili olduğunu 

ortaya koymuştur (Bkz. Follingstad, 2009; O’Leary, 1999). Hatta kimi araştırmalarda özellikle kişiyi 

sosyal çevresinden yalıtma biçiminde gerçekleştiğinde psikolojik şiddetin  fiziksel şiddete göre daha 

olumsuz etkilere sahip olduğu rapor edilmiştir (Follinstad, Rutledge, Berg, Hause ve Polek, 1990; 

Ludermir ve ark., 2008; Tolman ve Bhosley, 1991). Kadınların fiziksel sağlık durumlarını olumsuz yönde 

etkileyen psikolojik şiddet (Marshall, 1996), mide, göğüs, kaslar, iskelet ve sinir sisteminin işleyişinde 

belirgin bir bozucu etki göstermekte (Witte, Hackman, Boleigh ve Mugoya, 2015), özellikle kronik boyun 

ve sırt ağrısı, artrit, migren, ülser, diyare ve konstipasyona neden olabilmektedir (Coker, Smith, Bethea, 

King, ve McKeown, 2000). Witte ve arkadaşları (2015) psikolojik şiddetle fiziksel sağlık arasındaki 

ilişkiyi psikolojik şiddetin alt boyutları için ayrıca incelemişler ve farklı psikolojik şiddet davranışlarından 
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sadece hükmetme ve/veya gözünü korkutmanın fiziksel sağlık üzerinde yıpratıcı etkiye sahip olduğunu 

gözlemişlerdir.  

Klinik çalışmalar, psikolojik şiddetin akıl sağlığı ile ilişkili olduğuna işaret etmektedirler (Ludermir ve 

ark., 2008). Tekil psikolojik rahatsızlıkları konu alan çalışmalar, psikolojik şiddetin depresyon (Baldry, 

2003; Hazen, Connelly, Soriona ve Landsverk, 2008; Jordan, Campbell ve Follingstad, 2010; Kelly, 

Warner, Trahan ve Miscavage, 2009; Mechanic, Weaver ve Resick, 2008; Ovara, McLeod ve Sharpe, 

1996; Pico-Alfonso ve ark., 2006; Sackett ve Saunders, 1999; Taft ve ark., 2006; Tang, 1997), travma 

sonrası stres bozukluğu (Dutton, 1999; Mechanic ve ark.,  2008; Pico-Alfonso ve ark., 2006; Street ve 

Arias, 2001), kaygı bozukluğu (Baldry, 2003; Pico-Alfonso ve ark., 2006), bilişsel bozulmalar (Staight, 

Harper ve Arias, 2003) ve intihar düşünceleri (Pico-Alfonso ve ark., 2006) ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Follingstad ve Rogers (2012) farklı düzey ve çeşitte psikolojik şiddete maruz kalan kadınları 

karşılaştırmışlar ve daha az şiddette psikolojik istismara maruz kalan kadınların da tanılanabilir düzeyde 

kaygı, depresyon ve somatizasyon rapor ettiklerini bulgulamışlardır. Alanyazındaki çalışmalar psikolojik 

şiddetin kadının benlik anlayışına da zarar verdiğini bulgulamış (Marshall, 1996; Murphy & Hoover, 

1999), özellikle eşi tarafından yok sayılmanın (Sackett ve Saunders, 1999) düşük benlik saygısı ile ilişkili 

olduğunu ortaya koymuştur (Aguilar ve Nightingale, 1994; Baldry, 2003; McKibbin, 1998; Ovara, 

McLeod ve Sharpe, 1996).  

Uluslararası çalışmalarla tutarlı olarak, ülkemizde yapılan çalışmalar da kadına yönelik şiddetin 

depresyon (örn., Akyüz, Kuğu, Doğan ve Özdemir, 2002; Cengiz Özyurt ve Deveci, 2011; Savas ve 

Agridag, 2011; Yıldırım, 1998), kaygı bozuklukları (örn., Akyüz ve ark., 2002; Gülçür, 1999; Savas ve 

Agridag, 2011) ve somatik yakınmalar (örn., Akyüz ve ark., 2002) ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Vahip ve Doğanavşargil (2006) Türkiye’de psikiyatri polikliniğine başvuran kadınların çocukluğunda ya 

da evliliklerinde şiddete maruz kalma oranlarının %80’nin üzerinde olduğunu bildirmişlerdir. Psikolojik 

destek kurumlarına başvuranlar içinde fiziksel şiddet gören hastaların hemen hepsi aynı zamanda sözel 

şiddete de maruz kalmaktadır (örn., Oral, Binici, Büyükçelik ve Yazar, 1997). Akyüz ve arkadaşları 

(2002) psikiyatri kliniğine başvuran 300 evli kadınla yaptıkları çalışmada, somatizasyon tanısı alan 

kadınlar arasında duygusal ve sözel şiddet görenlerin, anksiyete tanısı alanlarda ise duygusal ve ekonomik 

şiddet gören kadınların oldukça fazla sayıda olduğunu rapor etmiştir. Ancak ulusal çalışmaların 

birçoğunda psikolojik şiddetin alt türlerine özel incelemeler yapılmadığı göze çarpmaktadır. İstisnalardan 

biri olan Gülçür’ün (1999) çalışmasında, en sık karşılaşılan psikolojik şiddet davranışı eşin bağırması 

(%87.8) iken en az karşılaşılan psikolojik şiddet davranışı eşin yere yemek atması (%16.7) olarak 

gözlenmiştir. Aynı çalışmada, farklı psikolojik şiddet davranışlarının (örn., aşağılama, hakaret, yalıtma) 

bütün olarak aynı fiziksel şiddet ve cinsel şiddet gibi kadınlarda yüksek kaygıya yol açtığı bulgulanmıştır.  
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Psikolojik şiddet, şiddete dayalı bir ilişkinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Psikolojik 

şiddet gören kadın, olasılıkları ve imkânlarını görmekte güçlük yaşayabilir ve ilişkiyi sonlandırmak için 

gerekli olan kaynakları algılamakta zorluk çekebilir (Sackett ve Saunders, 1999). Örneğin, Follingstad ve 

Rogers (2012) aşırı düzeylerde psikolojik şiddete maruz kalan kadınların problemli ilişkilerinin, az 

düzeyde psikolojik şiddet gören kadınlara kıyasla ortalama dört yıl daha uzun sürdüğünü gözlemişlerdir. 

Spepherd-McMullen, Mearns, Stokes ve Mechanic’in (2015) araştırma bulgularına göre de psikolojik 

şiddet gören kadınlar aile içi şiddete daha zayıf olumsuz tutumlar sergilemekte, aktif baş etme 

stratejilerine daha seyrek başvurmakta ve hissettikleri olumsuz duyguları azaltabileceklerine daha az 

inanmaktadırlar. Taft, Resick, Panuzio, Vogt ve Mechanic (2007) psikolojik şiddetin kaçınmacı başa 

çıkma çabalarıyla ilişkili olduğunu saptamıştır. 

Türkiye’de psikolojik şiddetin %44 görülme sıklığı ile kadına yönelik şiddet türleri içerisinde en 

yaygın şiddet türlerinden biri olduğu saptanmıştır (Jansen, Yüksel ve Çağatay, 2009; Yüksel-Kaptanoğlu 

ve Çavlin, 2015). Psikolojik şiddetin kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, diğer şiddet türleri ile 

yakın ilişkileri ve şiddet içerikli yakın ilişkilerin devam ettirilmesinde oynadığı rol düşünüldüğünde,  

psikolojik şiddete yönelik ulusal çalışmalara önemli bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, kadına 

yönelik şiddet araştırmalarına katkı sağlayabileceği düşünülerek alanyazında sıklıkla kullanılan PİP’nin 

Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Örneklem 

Verileri internet üzerinden toplanan araştırmaya 315 kadın katılmıştır. Psikolojik şiddet yaşantılarının 

ve etkilerinin güncel olması amacıyla söz konusu romantik ilişkinin devam ediyor olması veya ayrılık 

tarihinin en fazla iki yıl öncesi olması ön koşulu aranmış, bu kriteri sağlamayan 25 kadın analizlerden 

çıkarılmıştır. 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 32.19’dur (S = 9.90). Araştırmaya katılanların %48.8’i 

evli, %44.4’ü bekâr katılımcılardan oluşurken, geri kalan kısmı boşanmış, nişanlı veya medeni halini 

belirtmeyen katılımcılardan oluşmaktadır. Katılımcıların %75.4’ü şu an romantik bir ilişki içerisinde 

olduklarını belirtirken, %24.6’sı romantik bir ilişki içinde olmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların 

%34.1’inin çocuğu varken, %65.9’u çocuk sahibi değildir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%64.2) 

yaşamı boyunca en uzun süre ikamet ettikleri yer bir büyükşehir olup yine büyük bir çoğunluğu (%74.1) 

şu an bir büyükşehirde ikamet etmektedir. Katılımcıların %38.9’ü lisans, %27’si lisansüstü, %22.9’ü lise 

ve %7.1’i ise ilköğretim mezunudur. Katılımcıların %60.1’i ilişkileri süresinde düzenli bir iş işte 

çalıştıklarını, %32.1’i çalışmadıklarını ve %7.8’i de düzensiz ve günübirlik işlerde çalıştıklarını rapor 
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etmişlerdir. Katılımcıların %56.7’si partnerleriyle aynı evde yaşarken, %43.3’ü ayrı yaşamaktadır. 

Katılımcıların yalnızca %2.7’si ilişkileri sırasında ilişki danışmanlığı aldıklarını rapor etmişlerdir. 

Veri Toplama Araçları 

Psikolojik İstismar Profili (PİP). Sackett ve Saunders (1999) tarafından geliştirilen bu ölçek 21 madde 

ve 4 alt faktörden oluşmaktadır. Bu alt boyutlar Kıskançlıkla Kontrol,  Yok Sayma, Kişilik Özellikleriyle 

Alay Etme ve Davranış Eleştirisi boyutlarıdır. Ölçeğin maddelerini katılımcılar her maddede tanımlanan 

davranışa ne sıklıkta hedef olduklarını “1 = hiçbir zaman”, “2 = ayda birden az”, “3 = ayda bir kez”, “4 = 

ayda 2- 3 kez”, “5 = haftada 1 kez” ve “6 = her gün” seçeneklerinden birini işaretleyerek belirtmektedir.  

Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri (KPKME). Tolman (1989) tarafından geliştirilen KPKME 

58 madde ve Hükmetme/Yalıtma ve Duygusal/Sözel Şiddet olarak adlandırılan iki alt boyuttan 

oluşmaktadır. Katılımcılar her maddede ifade edilen davranışa romantik ilişkilerinde ne sıklıkla maruz 

kaldıklarını 5’li derecelendirmeye sahip ölçek üzerinde kendilerine uygun olan seçeneği işaretleyerek 

cevaplamaktadır. Ölçekte katılımcılara verilen psikolojik şiddete maruz kalma sıklığı seçenekleri; “ 1 = 

hiçbir zaman, 2 = nadiren, 3 = bazen, 4 = sıklıkla, 5 = çok sık” olarak belirlenmiştir (Tolman, 1989; 

Tolman, 1999).  

Çatışma Taktikleri Ölçeği-II. Straus, Hamby, Boney-McCoy ve Sugarman (1996) tarafından 

geliştirilen ölçek hem saldırıyı, hem de saldırıya maruz kalmayı ölçen 78 maddeden oluşmaktadır. Şiddet 

mağduruna yönelik 39 madde fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, yaralama ve müzakere olmak 

üzere beş alt ölçeğe sahiptir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Turhan, Güraksın ve İnandı (2006) 

tarafından yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında sadece fiziksel şiddet ve yaralama alt ölçekleri 

kullanılmıştır.  

Kısa Semptom Envanteri. Derogatis (1992) tarafından geliştirilen envanter, kişilerin yaşadıkları 

sıkıntıları derecelendirdikleri (0 = hiç ile 4 = çok fazla) 53 maddeden oluşmaktadır. Orijinal çalışmada 

ölçeğin 9 alt ölçeğe sahip olduğu saptanmış, ancak Türkçe uyarlamasında anksiyete, depresyon, olumsuz 

benlik, somatizasyon ve hostilite adı verilen beş faktör elde edilmiştir (Şahin ve Durak, 1994). 

İşlem 

PİP’nin çeviri-geri çeviri işlemi Türkçe ve İngilizce dillerine hakim, psikoloji alanında eğitimli iki ayrı 

çeviri ekibi tarafından yapılmıştır. Türkçe formun anlaşılırlığı ve maddelerin kültürel uygunluğu için 

uzman görüşleri alınmış ve 15 kişiden oluşan bir örneklemle de öndeneme yapılmıştır.  

Araştırma duyurusu için Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarından, halkevlerinden, kadın 

örgütlerinden ve İzmir Barosu’ndan destek alınmıştır.  Katılımcılara araştırmanın amacı hakkında ve 
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katılımın etik çerçevesine uygun bilgiler verilmiştir. Katılımcılardan araştırmaya gönüllü katılımlarını 

göstermek için onam formunu tıklamaları istenmiştir. 

Bulgular 

Faktör Yapısı 

PİP’nin faktör yapısını incelemek amacı ile yürütülen Temel Bileşenler Analizi’nde Kaiser Meyer 

Olkin (KMO) değeri .91 olarak elde edilmiş, Barlett testi anlamlı bulunmuştur (p < .001). Özdeğeri 1 ve 

1’in üstünde olan dört faktör toplam varyansın %69.55’ini açıklamıştır. Faktör sayısını tespit etmek amacı 

ile yamaç eğimi grafiği incelenmiş ve üç ya da dört faktörün ölçeğin faktör yapısına uygun olduğu 

gözlenmiştir. Faktör yapıları varimaks eksen döndürme yöntemi ile test edilmiştir. Sackett ve Saunders’ın 

(1999) ölçek geliştirme çalışması ile tutarlı olarak maddelerin dört faktöre istendik şekilde yüklendiği 

gözlenmiş, bu nedenle orijinal çalışma ile uyumlu olan dört faktörlü yapı tercih edilmiştir. Toplam 

varyansın %43.23’ü ilk faktör, %15.46’sı ikinci faktör, %5.99’u üçüncü faktör ve %4.87’si dördüncü 

faktör tarafından açıklanmıştır. Faktör yükleri .35 ve .87 arasında gözlenmiştir. 

Dört maddenin (“Onun isteklerine boyun eğmezseniz sizi değerli bir eşyanıza, evcil hayvanlarınıza, 

arkadaşlarınıza veya akrabalarınıza zarar vermekle tehdit eder?”, “Sizi başkasıyla ilişki yaşamakla veya 

başka şeylerle suçlayarak geç saatlere kadar uyutmaz?”, “Kendinizde en çok beğendiğiniz veya değer 

verdiğiniz özelliklerinizle alay eder?” ve “Zaferlerinizle dalga geçer, planlarınızla ilgili cesaretinizi kırar 

veya başarılarınızı küçümser?”) ait oldukları faktörden daha çok bir başka faktöre yük vermesine karşın 

bu maddelerin kendi alt ölçeklerine .35 ve üzerinde yük verdiği ve en yüksek korelasyonları ait oldukları 

alt ölçeklerle gösterdikleri gözlenmiştir (.54 < r < .85). Bu nedenlerle, orijinal ölçek yapısına bağlı 

kalınmış, maddelerin ait oldukları alt ölçeklerde değişikliğe gidilmemiştir. 

İlişki Geçerliği 

PİP’nin geçerliği bir başka psikolojik şiddet ölçeği olan Kadına Kötü Muamele Envanteri ile ilişkisi 

incelenerek de test edilmiştir. PİP’nin bütünü ve alt ölçeklerinin tümü Kadına Kötü Muamele 

Envanteri’nin tüm alt ölçekleri ile anlamlı ilişki göstermiştir (.13 < r < .82).  

Ölçüt Geçerliği 

Alanyazındaki bulgular göz önüne alınarak PİP’nin psikolojik semptomlarla ilişkisi irdelenmiştir. 

PİP’nin alt ölçekleri anksiyete (.31< r < .44), depresyon (.34 < r < .48), olumsuz benlik (.37< r < .50), 

somatizasyon (.16 < r < .30) ve hostilite (.39 < r < .47) olmak üzere araştırma kapsamında ölçülen tüm 

psikolojik semptomlarla anlamlı ilişki göstermiştir. Buna ek olarak, PİP’in kıskançlıkla kontrol dışındaki 
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alt boyutları beklentilere uygun olarak fiziksel şiddet (.32 < r < .41) ve yaralanma (.34 < r < .42) ile 

anlamlı ilişki göstermiştir. 

Madde-Toplam Korelasyonları 

Madde-toplam korelasyonları psikolojik şiddet alt türlerinden kıskançlıkla kontrol etme için .55 ile 

.87, ihmal etme için .69 ile .87, özellikleriyle alay etme için .65 ile .89 ve davranışlarını eleştirme için .80 

ile .90 arasında gözlenmiştir.  

Güvenirlik 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek amacı ile PİP alt ölçekleri ve bütün ölçek için Cronbach Alfa 

değerleri incelenmiştir. Kıskançlıkla kontrol etme .91, yok sayma .87, özellikleriyle alay etme .87 ve 

davranışlarını eleştirme .81 düzeyinde iç tutarlılık gösterdiği saptanmıştır. Bütün ölçeğin iç tutarlılık 

değeri ise .93 olarak elde edilmiştir. 

Tartışma 

Alanyazında psikolojik şiddet sıklıkla aşağılama, bağırma, tehdit etme, kıskançlık, yalıtma, duygusal 

ve/veya fiziksel olarak uzaklaşma gibi baskılayıcı ve kontrolcü eylemleri içeren bir şiddet türü olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak psikolojik işe vuruk tanımı ve ölçümüne ilişkin tartışmalar güncelliğini 

sürdürmektedir (Follingstad, 2011; Maiuro, 2001). Ölçüm aracı geliştirmek salt yöntemsel işlevinden öte, 

kavramsal tartışmalar gibi daha kapsamlı bilimsel soruların üretilmesi ve test edilmesine sunduğu katkılar 

nedeniyle bilimin temel etkinliklerinden biridir (DeVellis, 2012). Dolayısıyla, psikolojik şiddetin 

ölçümüne yönelik araçların geliştirilmesi, test edilmesi, farklı kültürlerde sınanması ve yenilenmesi 

psikolojik şiddet araştırmaları için ayrıca bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, Sackett ve Saunders (1999) 

tarafından geliştirilen PİP psikolojik şiddetin oldukça yaygın olduğu Türkiye örnekleminde (Jansen, 

Yüksel ve Çağatay, 2009; Yüksel-Kaptanoğlu ve Çavlin, 2015) incelenmiştir. 

PİP’nin kapsam ve yapı geçerliğini incelemek amacıyla yapılan faktör analizleri ölçek geliştirme 

çalışması ile tutarlı olarak dört faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Her ne kadar kimi 

maddeler birden fazla faktöre yük verse de, bu maddelerin kendi faktörlerine de kabul edilir düzeylerde 

faktör yükü verdiği ve madde-toplam korelasyonlarında kendi alt ölçekleri ile yüksek korelasyonlar 

gösterdiği görülmüştür. Araştırma verilerinin internet üzerinden toplandığı ve farklı örneklem ve 

metodolojilerle yürütülecek gelecek araştırmalarda daha sağlıklı sonuçlar elde edilebileceği de 

düşünülerek maddeler mümkün olduğunca korunmak istenmiştir. Dolayısıyla, birden fazla faktöre 

yüklenen maddeler analizlerden çıkarılmamıştır.  
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Ölçeğin ölçüt geçerliğini incelemek amacıyla psikolojik şiddet ve psikolojik semptomlar ile ilişkisi 

incelenmiş ve alanyazınla tutarlı olarak PİP’nin alt ölçekleri anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, 

somatizasyon ve hostilite olmak üzere araştırma kapsamında ölçülen tüm psikolojik semptomlarla anlamlı 

ilişki göstermiştir. Ayrıca, yok sayma, özellikleriyle alay etme ve davranışlarını eleştirme alt boyutları 

beklentilere uygun olarak fiziksel şiddet ve yaralanma ile anlamlı ilişki göstermiştir. 

Ölçeğin iç tutarlılığına ilişkin analizler, Sackett ve Saunders’in (1999) çalışması ile benzer sonuçlar 

vermiştir. Kıskançlıkla kontrol için .91, yok sayma ve özellikleriyle alay etme için .87 ve son olarak 

davranışlarını eleştirme için .81 düzeyinde elde edilen Cronbach alfa değerleri oldukça yüksektir. 

Sonuç olarak, PİP’nin Türkiye örneklemi için yeterli geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğu 

görülmüştür. Ancak ölçeğin psikometrik özelliklerinin Türkiye’den farklı örneklemler üzerinde web 

anket dışındaki yöntemlerle yeniden incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada gözlenen güçlü 

psikometrik özellikleri ve kolay kullanımı nedeniyle, PİP’nin kadına şiddet konusunda yürütülecek ulusal 

çalışmalara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Öz 

Türkiye genelinde yapılan büyük örneklemli araştırmalar kadına yönelik şiddet türleri içerisinde psikolojik şiddetin 
%44 görülme sıklığı ile en yaygın şiddet türlerinden biri olduğunu, kadının davranışlarını kontrol etmeye yönelik 
davranışlar da dahil edilirse bu oranın yüzde %70’lere kadar çıkabildiğini göstermektedir (Jansen, Yüksel ve 
Çağatay, 2009). Ülkemizde psikolojik şiddetin bilimsel zeminde tartışılabilmesi ve etkilerinin ortaya çıkarılarak 
müdahale programlarının zenginleştirilebilmesi için psikometrik özellikleri test edilmiş ölçüm araçlarına büyük bir 
ihtiyaç olduğu düşünülerek bu araştırmada Tolman (1989) tarafından geliştirilmiş Kadına Psikolojik Kötü Muamele 
Envanteri’nin (KPKME) Türkçeye uyarlanması hedeflenmiştir. Verileri internet üzerinden toplanan araştırmaya 315 
kadın (144 evli, 142 bekar, 29 diğer) katılmıştır. KPKME’nin Türkçe formu çeviri-geri çeviri işlemi, uzman 
görüşlerinin alınması ve öndeneme çalışmasının ardından oluşturulmuştur. Katılımcılar ayrıca Psikolojik İstismar 
Profili’ni, Çatışma Taktikleri Ölçeği’ni ve Kısa Semptom Envanteri’ni doldurmuşlardır. KPKME’nin faktör yapısını 
incelemek için yürütülen Temel Bileşenler Analizi sonucunda, maddelerin üç faktöre istendik şekilde yüklendiği 
gözlenmiştir. Tolman’ın çalışmasında binişen iki faktörün (Hükmetme/Yalıtma) Türk örnekleminde sağlıklı şekilde 
ayrıştığı görülmüştür. Toplam varyansın %34.99’u ilk faktör, %10.07’si ikinci faktör ve %5.87’si üçüncü faktör 
tarafından açıklanmıştır. Faktör yükleri .39 ve .81 arasında elde edilmiştir. Madde-toplam korelasyonları KPKME alt 
ölçeklerinden hükmetme için .40 ile .74, yalıtma için .38 ile .80, duygusal/sözel şiddet için .49 ile .83 arasında 
gözlenmiştir. Cronbach alfa değerleri incelendiğinde, hükmetme .89, yalıtma .88 ve duygusal/sözel şiddet .96 
düzeyinde iç tutarlılık göstermiştir. Bulgular KPKME’nin Türk örneklemler için yeterli geçerlik ve güvenirlik 
değerlerine sahip olduğuna işaret etmektedir. 
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Psikolojik Şiddetin Ölçümü: 
Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri’nin Türkçeye Uyarlanması 

Genellikle aşağılama, bağırma, tehdit etme, kıskançlık, yalıtma, duygusal ve/veya fiziksel olarak 

uzaklaşma gibi baskılayıcı ve kontrolcü eylemleri içeren bir şiddet türü olarak tanımlansa da, aslında 

psikolojik şiddetin kapsamı ve dolayısıyla ölçümüne ilişkin tartışmalar güncel alanyazında önemli bir yer 

tutmaktadır (Follingstad, 2011; Maiuro, 2001). Hemen her iki kadından birinin psikolojik şiddete maruz 

kaldığı ülkemizde ise uluslararası psikolojik şiddet ölçeklerinin henüz Türkçeye uyarlanmadığı, ulusal 

çalışmalarda araştırmacıların psikolojik şiddetin ölçümünde psikolojik şiddetin alt boyutlarını içermeyen 

genel kapsamlı kadına yönelik şiddet ölçeklerini kullandığı veya standart ölçüm araçları yerine o 

araştırmaya özel ürettikleri ölçüm araçlarını kullandığı görülmektedir. Psikolojik şiddetin bilimsel 

zeminde tartışılabilmesi ve etkilerinin ortaya çıkarılarak müdahale programlarının zenginleştirilebilmesi 

için psikometrik özellikleri test edilmiş ölçüm araçlarına büyük bir ihtiyaç olduğu düşünülerek bu 

araştırmada Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri’nin (KPKME) Türkçeye uyarlanması 

hedeflenmiştir.  

Psikolojik şiddet, 1980’lerden günümüze (Follingstad ve Edmundson, 2010) psikolojik saldırganlık, 

psikolojik istismar, psikolojik kötü davranma/muamele, duygusal şiddet veya duygusal istismar gibi 

kavramlar altında da çalışılan özel bir şiddet türüdür. Ancak diğer şiddet türleri ile karşılaştırıldığında 

fiziksel parametrelerin yokluğuna bağlı olarak tanımlanması en zor şiddet türüdür  (Rogers ve 

Follingstad, 2014). Alanyazına genel olarak bakıldığında, psikolojik şiddet, çok boyutlu bir şiddet türü 

olarak en az dört farklı alt türe sahiptir: (a) romantik eşin gittiği yerleri sınırlama, kontrol etme, onu izole 

etme çalışmaya, daha geniş bir çerçevede kişisel alanı ve özgürlükleri sınırlamak; (b) romantik eşi 

aşağılama, karalama veya dalga geçme, diğer bir deyişle kişinin benlik-imajına ya da benlik saygısına 

zarar vermek; (c) düşmanca bir tutumla romantik eşten uzaklaşma, pasif-agresif şekilde duygusal desteği 

ve bakımı kesme, (d) romantik eşe hükmetme, onun gözünü korkutma, açık veya örtük şekilde tehditkar 

davranışlarda bulunma (Jordan, Campbell ve Follingstad, 2010; Murphy ve Hoover, 1999). Psikolojik 

şiddet kapsamına giren davranışlar veya psikolojik şiddetin alt türleri gibi noktalarda araştırmacılar 

arasındaki görüş farklılıklarına ek olarak sıklık ve yoğunluğu değerlendiren ölçme yöntemlerinin 

geçerliğine ilişkin tartışmalar psikolojik şiddetin tanımlanmasında kimi zorluklara yol açmaktadır 

(Follingstad, 2009). Örneğin, bağırıp çağırma gibi romantik eşler arasında karşılıklı ve yaygın şekilde 

gözlenen davranışların psikolojik şiddet kapsamında incelenip incelenemeyeceği açık değildir (Rogers ve 

Follingstad, 2014). Ayrıca, psikolojik şiddetin sürekli bir değişken olarak kavramsallaştırılması da kimi 

sorunlar barındırmaktadır. Örneğin, kişiyi sadece bir kez ölümle tehdit etmek yüzlerce kontrol edici 

davranıştan çok daha yıkıcı etkilere sahip olabilmektedir (Follingstad ve Rogers, 2012). Psikolojik 

şiddetin tanımına ilişkin süregiden belirsizlikler, bu şiddet türünün toplumdaki yaygınlığı, sağlık 
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üzerindeki etkisi gibi konuların araştırılmasında da zorluklar yaratmaktadır (Karakurt ve Silver, 2013; 

Rogers ve Follingstad, 2014). Psikolojik şiddetin tanımı, kapsamı, ölçümü ve hatta puanlanması 

konusunda süregiden bu tartışmalar nedeniyle (bkz. Follingstad, 2007), varolan psikolojik şiddet ölçüm 

araçlarının irdelenerek geliştirilmesi, farklı kültür ve örneklemlerde test edilmesi uluslararası alanyazın 

açısından önemli bir ihtiyaçtır. Psikolojik şiddetin tanımlanması ve işevuruklaştırması konusundaki 

zorluklara karşın, Tolman’ın (1992; 1999) çalışmaları alanyazındaki ilk denemelerden biridir.  

Uluslararası alanyazında psikolojik şiddete ölçmeye yönelik birçok ölçek geliştirilmesine rağmen bu 

ölçeklerin çoğu fiziksel şiddeti de ölçmekte ve şiddet türlerinin alt türlerine yönelik ayrım 

yapmamaktadır. KPKME ise psikolojik şiddetin detaylı bir incelemesine olanak vermektedir. Ayrıca 

KPKME yoğun psikolojik şiddete maruz kalan kadınları hem az düzeyde psikolojik şiddete bağlı olarak 

stresli ilişkiler yaşayan kadınlardan hem de psikolojik şiddet görmeyen kadınlardan ayırabilmektedir 

(Kelly, 2004). 

Bu çalışmada Türkiye’de psikolojik şiddeti alt türleri ile birlikte ölçen, geçerlik ve güvenirliği 

sınanmış bir ölçüm aracına olan ihtiyaç düşünülerek, Tolman (1989) tarafından geliştirilen KPKME’nin 

Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Örneklem 

Verileri web anket üzerinden toplanan araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir ili 

sınırları içerisinde yer alan çeşitli kadın örgütleri ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla ulaşılan 

315 kadın oluşturmaktadır. 25 katılımcı söz konusu romantik ilişkinin devam ediyor olması veya ayrılık 

tarihinin en fazla iki yıl öncesi olması ön koşulunu sağlamadığı için analizlerden çıkarılmıştır. 

Çalışmaya katılanların yaşları 18 ile 66 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 32.192’dir (S = 

9.901). Katılımcıların %7.1’i ilköğretim, %22.9’ü lise, %38.9’ü lisans ve %27’si ise lisansüstü 

mezunudur. Katılımcıların %48.8’i evli, %44.4’ü bekar, %5.9’u ise diğer kategorisindedir. Katılımcıların 

%56.7’si romantik partnerleri ile aynı evde yaşarken, %43.3’ü ise ayrı evlerde yaşamaktadır. 

Katılımcıların %75.4’ü şu an bir romantik ilişki içinde olduğunu, %24.6’sı ise romantik bir ilişki içinde 

olmadığını bildirmiştir. Katılımcıların partnerleri ile ilişki süreleri %16.8’i için 1 yıldan az, %28.4’ü için 

1 ile 5 yıl arasında, %19.6’sı için 5 ile 10 yıl arasında ve %22’si için 10 yıldan daha uzundur. 

Katılımcıların %60.1’i ilişkileri esnasında bir işte çalıştığını, %7.8’i düzensiz, günübirlik işlerde 

çalıştığını, %32.1’i ise çalışmadığını belirtmiştir. Çalışmaya katılanların %65.9’u çocuğu olduğunu, 

%34.1’i çocuğu olmadığını belirtmiştir. 
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Veri Toplama Araçları 

Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri (KPKME). Tolman (1989) tarafından geliştirilen KPKME 

58 madde ve Hükmetme/Yalıtma ve Duygusal/Sözel Şiddet olarak adlandırılan iki alt boyuttan 

oluşmaktadır. Katılımcılar her maddede ifade edilen davranışa son 6 ayda ne sıklıkla maruz kaldıklarını 5 

basamaklı ölçek üzerinde kendilerine uygun olan seçeneği işaretleyerek doldurmaktadırlar. Tolman ölçek 

yönergesinde sınırlı bir zaman dilimi vermenin rehabilitasyon programlarındaki ilerlemeyi 

değerlendirmek açısından daha faydalı olacağını düşünerek “son 6 ayda” ifadesini kullansa da ölçeğin 

alandaki pek çok uygulamasında bu yönerge ihtiyaca göre yeniden düzenlenmiş, katılımcının ilgili 

davranışa hayatı boyunca veya son bir veya iki yılda ne sıklıkla maruz kaldığı gibi farklı zaman 

dilimlerini kapsayan deneyimleri ölçülmüştür (örn., Dutton, Starzomski, Saunders ve Bartholomew, 

1994; Messman-Moore ve Long, 2000). Bu çalışmada gelecek araştırmaların farklı ihtiyaçları gözetilerek 

katılımcılara verilen yönergede “Şimdi lütfen hayatınızdaki romantik ilişkinizi (flört, sevgililik, evlilik 

gibi), eğer şu an romantik bir ilişki içinde değilseniz en son yaşadığınız ilişkinizi düşününüz ve aşağıdaki 

her soruyu bu ilişkiyi düşünerek cevaplayınız.” ifadesi tercih edilmiştir. Ölçekte katılımcılara verilen 

psikolojik şiddete maruz kalma sıklığı seçenekleri; “ 1 = hiçbir zaman, 2 = nadiren, 3 = bazen, 4 = 

sıklıkla, 5 = çok sık” olarak belirlenmiştir (Tolman, 1989; Tolman, 1999).  

Psikolojik İstismar Profili. Sackett ve Saunders (1999) tarafından geliştirilen bu ölçek Kıskançlıkla 

Kontrol, Yok Sayma, Kişilik Özellikleriyle Alay Etme ve Davranış Eleştirisi olmak üzere 4 alt faktör ve 

21 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar her maddede tanımlanan davranışa ne sıklıkta hedef olduklarını 

“1 = hiçbir zaman”, “2 = ayda birden az”, “3 = ayda bir kez”, “4 = ayda 2- 3 kez”, “5 = haftada 1 kez” ve 

“6 = her gün” seçeneklerinden birini her bir madde için işaretleyerek belirtmektedir.  

Çatışma Taktikleri Ölçeği-II. Straus, Hamby, Boney-McCoy ve Sugarman (1996) tarafından 

geliştirilen 78 maddeden oluşan ölçek hem saldırı, hem de saldırıya maruz kalmayı ölçmektedir. Beş alt 

ölçeğe sahip olan ölçek şiddet mağduruna yönelik fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, 

yaralama ve müzakere boyutlarını kapsamaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Turhan, 

Güraksın ve İnandı (2006) tarafından yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında sadece fiziksel şiddet ve 

yaralama alt ölçekleri (39 madde) kullanılmıştır.  

Kısa Semptom Envanteri. Derogatis (1992) tarafından geliştirilen ve 53 maddeden oluşan Kısa 

Semptom Envanteri kişilerin yaşadıkları sıkıntıları 0 (hiç) ile 4 (çok fazla) arasında derecelendirmektedir. 

Orijinal çalışmada ölçeğin 9 alt ölçeğe sahip olduğu saptanmış, ancak Şahin ve Durak (1994) tarafından 

yapılan Türkçe uyarlamasında anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite adı verilen 

beş faktör elde edilmiştir. 
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İşlem 

Ölçeğin Türkçe çevirisi Türkçe ve İngilizce dillerine hakim, psikoloji alanında uzmanlığını yapmış 

veya yapmakta olan, psikolojik ölçek uyarlama ve geliştirme konusunda eğitimli üç kişilik bir çeviri ekibi 

tarafından birbirlerinden bağımsız olarak yapılmıştır. Yapılan çevirilerdeki farklılıklar incelenerek 

çeviriler ortaklaştırılmıştır. Ölçeğin İngilizceye geri çevirisi her iki dile de hakim, birisi dilbilim alanında 

diğeri psikoloji alanında öğretim üyesi olan iki kişilik bir çeviri ekibi tarafından birbirinden bağımsız 

şekilde yapılmıştır. Çeviri-geri çeviri sürecinde saptanan farklılıklar incelenerek, ölçek maddeleri 

kullanılan dilin anlaşılırlığı ve orijinal maddelerle anlam tutarlılığı da gözetilerek düzeltilmiştir. Elde 

edilen Türkçe formun anlaşılırlığı ve maddelerin kültürel uygunluğu için uzman görüşü alınmış, bu 

çerçevede psikoloji alanında iki öğretim üyesinin son değerlendirmesi ışığında ölçeğin öndeneme formu 

oluşturulmuştur. Öndeneme formu 20 kişiden oluşan bir örnekleme dağıtılmış, katılımcılardan ölçeği 

biçimsel ve içeriksel olarak incelemeleri, varsa önerileri yazmaları istenmiştir. Çeviri-geri çeviri, uzman 

görüşü ve öndeneme süreçlerinin sonucunda maddelere son hali verilerek ölçeğin Türkçe versiyonu 

hazırlanmıştır. 

Araştırma verileri web anket üzerinden gönüllülük ilkesine uygun olarak toplanmıştır. Anketin 

girişinde katılımcılara öncelikle araştırmanın amacı ve ölçeklerin nasıl doldurulacağı konularında bilgi 

verilmiştir. Araştırmanın akademik amaçlarla yürütüldüğü, amacın tek tek bireyler hakkında bilgi 

toplamak olmadığı, bu nedenle de isim ya da kimliği belli edecek herhangi bir şeyin yazılmasına gerek 

olmadığı belirtilmiştir. 

Bulgular 

Faktör Yapısı 

KPKME’nin faktör yapısını incelemek amacı ile yürütülen Temel Bileşenler Analizi’nde Kaiser 

Meyer Olkin (KMO) değeri .92 olarak elde edilmiş, Barlett testi anlamlı bulunmuştur (p < .001). 

Özdeğeri 1 ve 1’in üstünde olan 11 faktör toplam varyansın %70.26’sını açıklamıştır. Faktör sayısını 

tespit etmek amacı ile yamaç eğimi grafiği incelenmiş ve üç ya da dört faktörün ölçeğin faktör yapısına 

uygun olduğu gözlenmiştir. Faktör yapıları Varimaks eksen döndürme yöntemi ile test edilmiş, 

Tolman’ın çalışmasında binişen iki faktörün (Hükmetme/Yalıtma) Türkiye örnekleminde sağlıklı şekilde 

ayrıştığı görülmüş, yani 3 faktörlü yapının en sağlıklı dağılıma sahip olduğu kararına varılmıştır. Toplam 

varyansın %34.99’u ilk faktör, %10.07’si ikinci faktör ve %5.87’si üçüncü faktör tarafından 

açıklanmıştır. Faktör yüklerinin .39 ve .81 arasında değiştiği gözlenmiştir.  

Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre, maddelerin faktör dağılımı ölçeğin geliştirildiği orijinal 

çalışmadan kimi noktalarda farklılaşmıştır. Öncelikle, 1, 5 ve 55. maddeler istendik faktörler yerine,  
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duygusal/sözel şiddet faktörüne yüklendikleri için daha sonraki analizlerden çıkarılmıştır. Tolman’ın 

çalışmasında herhangi bir faktöre yüklenmeyen 6, 23, 24, 29, 37, 57 ve 58. maddelerinin Türkiye 

örnekleminde Hükmetme alt ölçeğine yüklendikleri gözlenmiştir. Maddelerin içeriği incelendiğinde bu 

maddelerin çoğunlukla ev içi sorumluluklara ilişkin maddeler olduğu, erkeğin kadının geleneksel cinsiyet 

rollerine uygun olarak ev işleri veya çocuk bakımı konusunda baskılayıcı bir tutum sergilediği 

davranışların örneklendiği görülmüştür. Erkeğin kadın üzerinde hakimiyet kurması ile ilişkili birçok farklı 

davranışa ek olarak, Türkiye örnekleminde kadınların ev içi sorumluluklara ilişkin zorlayıcı tavırları da 

üzerlerinde baskı kuran unsurlar olarak gördüğü düşünülerek bu maddeler analizlerden çıkarılmamış, 

Hükmetme alt ölçeğine dahil edilmiştir. 57. (“Eşim/erkek arkadaşım çocuklarımı benden 

uzaklaştıracağını söyleyerek beni tehdit etmiştir.”) ve 58. maddeler (“Eşim/erkek arkadaşım beni akıl 

hastanesine yatırmakla tehdit etmiştir.”) ise içerik olarak yine Hükmetme ölçeğine uygun görülerek 

saklanmıştır. Ölçeğin 7. maddesi (“Eşim/erkek arkadaşım evi çekip çevirme tarzımı eleştirmiştir.”) ve 25. 

maddesi (“Eşim/erkek arkadaşım bana emirler yağdırmıştır.”)  orijinal çalışmada olduğu gibi 

Hükmetme/Yalıtma faktörlerine değil, Duygusal/Sözel Şiddet faktörlerine yüklenmiştir. Ancak eleştirel 

ifadeler kullanma ve emir verme eylemlerinin sözel şiddet kapsamında da değerlendirilebileceği 

düşünülerek bu maddeler analiz sonuçlarında yüklendikleri faktörlere uygun görülerek korunmuştur. 

Bunun dışında kalan maddelerin dağılımları orijinal çalışma ile tutarlıdır. Ayrıca, Tolman’ın çalışmasında 

herhangi bir faktöre yüklenmeyen 53. ve 54. maddeler bu çalışmada da kuramsal olarak uygun bir faktör 

dağılımı göstermemişler, bu nedenle daha sonraki analizlere alınmamışlardır. 

İlişki Geçerliği 

KPKME’nin geçerliği ayrıca aynı yapıyı ölçen Psikolojik İstismar Profili ile ilişkisi incelenerek test 

edilmiştir.  KPKME’nin tüm alt ölçekleri Psikolojik İstismar Profili’nin tüm alt ölçekleri ile anlamlı ilişki 

göstermiştir (.13 < r < .82). Psikolojik İstismar Profili’nin bütünüyle Hükmetme .39, Yalıtma .73 ve 

Duygusal/Sözel Şiddet .85 olmak üzere yine anlamlı korelasyonlara sahip bulunmuştur. 

Ölçüt Geçerliği 

KPKME’nin ölçüt geçerliği psikolojik semptomlarla ilişkisi incelenerek test edilmiştir. KPKME’nin 

alt ölçekleri anksiyete (.17 < r < .47), depresyon (.16 < r < .51), olumsuz benlik (.20 < r < .52), 

somatizasyon (.16 < r < .34) ve hostilite (.21 < r < .54) olmak üzere araştırma kapsamında ölçülen tüm 

psikolojik semptomlarla anlamlı ilişki göstermiştir. 
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Madde-Toplam Korelasyonları 

KPKME alt ölçeklerinden Hükmetme için madde-toplam korelasyonları .40 ile .74, Yalıtma için .36 

ile .80, Duygusal/Sözel Şiddet için .49 ile .83 arasında gözlenmiştir.   

Güvenirlik 

Ölçeğin Cronbach alfa değerleri incelendiğinde, Hükmetme alt ölçeği .89, Yalıtma alt ölçeği .88 ve 

Duygusal/Sözel Şiddet alt ölçeği .96 düzeyinde iç tutarlılık göstermiştir. 

Tartışma 

Kadına karşı her türlü şiddetin oldukça yaygın olduğu ülkemizde fiziksel şiddet kadar diğer şiddet 

türlerine odaklanan araştırmalara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Fiziksel şiddetin ortaya 

çıkışında ve sürdürülmesinde önemli rol oynayan psikolojik şiddet (Murphy ve O’Leary, 1989; O’Leary, 

1999) Türkiye’de her iki kadından birinin yaşadığı oldukça ciddi bir sorundur (Jansen, Yüksel ve 

Çağatay, 2009; Yüksel-Kaptanoğlu ve Çavlin, 2015). Ulusal çalışmalarda kullanılabilecek psikometrik 

özellikleri test edilmiş bir ölçüm aracının varlığı kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadeleye de 

anlamlı katkılar sağlayacaktır. Bu amaçla, KPKME’nin Türkçeye uyarlaması yapılmış ve ölçeğin Türkiye 

örnekleminde yeterli güvenirlik ve geçerliği sağladığı görülmüştür. 

Uluslararası çalışmalarda psikolojik şiddetin ölçümüne yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Bunlar 

arasında öne çıkan ölçeklerden birisi KPKME’dir. Tolman (1992; 1999) yürüttüğü kapsamlı 

araştırmalarda korku, yalıtma, ekonomik istismar, aşağılama, katı cinsiyetçi rol beklentileri, psikolojik 

istikrarsızlık, duygusal ve kişilerarası uzaklaşma ve aşkın bağımlı ifadeleri gibi kategoriler tarif etmiştir. 

Tolman (1999) her ne kadar psikolojik şiddetin kavramsal olarak farklı altı biçime sahip olduğunu 

düşünse de, yaptığı analizlerde iki faktörlü bir yapıya ulaşmış ve kadına yönelik psikolojik şiddet 

stratejilerini Hükmetme/Yalıtma boyutu ve Duygusal/Sözel Şiddet alt ölçekleri olarak iki ana boyutta 

tanımlamıştır. Bu çalışmada, Hükmetme/Yalıtma boyutları iki ayrı faktöre ayrışmış, dolayısıyla 

KPKME’nin Türkçe versiyonu üç alt ölçek içerecek şekilde düzenlenmiştir.   

Psikolojik şiddetin kapsamı kültürlerarası önemli farklılıklar barındırabilmektedir. Örneğin, Alvarez, 

Aranda ve Huerto (2015) psikolojik şiddet kapsamındaki davranışların Meksika ile karşılaştırıldığında 

İspanya’da daha fazla fark edildiğini rapor etmiştir. Türkiye’de hem kadınların hem erkeklerin çoğu 

kadının giyimi gibi cinsellikle ilişkili davranışların erkeğin iznine bağlı olduğunda hemfikirdir 

(Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1995). Hatta erkekler aile içi ekonomik ve psikolojik şiddeti 

sıklıkla şiddet olarak görmemektedir (Dönmez, Şimşek ve Günay, 2012; Ortabag, Ozdemir, Büyükçelik 

ve Yazar, 2014). Dolayısıyla, şiddetin toplum tarafından nasıl algılandığı, hangi davranışların şiddet 
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içerikli nitelendiği aile içi şiddetin ölçümünde, özellikle psikolojik şiddetin ölçümünde büyük öneme 

sahiptir. Bu çalışmada, ev içi iş bölüşümlerine yönelik adaletsizlik ve baskıların kadınlarca erkeğin kendi 

üzerlerinde egemenlik kurma çabası olarak algılandığı dikkat çekmektedir. 

Ölçeğin ilişki geçerliğini ve ölçüt geçerliğini incelemek amacıyla psikolojik semptomlar, psikolojik 

şiddet ve fiziksel şiddet ile ilişkisi incelenmiştir. Alanyazınla paralel olarak KPKME’nin alt ölçekleri 

araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve 

hostiliteden oluşan tüm psikolojik semptomlarla anlamlı ilişki göstermiştir. Ek olarak, Hükmetme, 

Yalıtma ve Duygusal/Sözel Şiddet alt boyutları Psikolojik İstismar Profili’nin bütünü ve tüm alt boyutları 

ilişkili bulunmuştur. Fiziksel şiddet ve Yaralanma’nın da alanyazın ile tutarlı olarak KPKME ile anlamlı 

bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Ölçeğin diğer ölçekler ve alt ölçeklerle ilişkisinin ölçeğin geçerliliğine 

ilişkin kanıtlar sunduğu görülmektedir. 

Ölçeğin iç tutarlılık değerleri Tolman’ın (1989) orijinal çalışması ile paralel sonuçlar göstermiştir. 

Ölçeğin orijinalinde tek bir faktör yapısı gösteren fakat Türkiye örnekleminde ayrılan Yalıtma ve 

Hükmetme alt ölçekleri ile Duygusal/Sözel Şiddet alt ölçeği yüksek iç tutarlılık göstermiştir. Bu 

çalışmada da, ölçeğin Hükmetme alt ölçeği için .89, Yalıtma alt ölçeği için .88 ve Duygusal/Sözel Şiddet 

alt ölçeği için .96 Cronbach alfa değerleri elde edilmiştir.  

Özetle, psikolojik şiddet sadece kadına yönelik şiddet türleri içerisinde en yaygın şiddet türü olması 

nedeni ile değil (örn., Mills, Mills, Taliaferro, Zimbler ve Smith, 2003) romantik eşler arasında karşılıklı 

uyguladığı en yaygın şiddet türlerinden biri olması nedeniyle de önemli bir konudur (Follingstad ve 

Edmundson, 2010). Yakın ilişkilerde yaygın ve karşılıklı olarak uygulanan, özellikle fiziksel şiddet olmak 

üzere diğer şiddet türlerinin ortaya çıkışında kolaylaştırıcı etki eden ve şiddet içerikli ilişkilerin hem 

fiziksel ve hem psikolojik olumsuz etkilerini artıran bir şiddet türü olarak psikolojik şiddetin araştırılması 

gereklilik arz etmektedir. Bu amaçla Türkçeye uyarlanan KPKME’nin Türkiye örneklemi için yeterli 

geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğu görülmektedir. 
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Öz 

Toplumların geleneksel yönelimi, ev ve aile sorumluluğunu kadının birinci vazifesi olarak görürken, bir kadının 
çalışma hayatına yönelmesini bir erkek kadar teşvik etmez. Benzer ayrımcı tutumlar kadının bir işyerinde çalışması 
durumunda, bir çalışan olarak işyerinin ücret, eğitim, kariyer vb. haklarından, kadınların erkeklerle eşit oranda ve 
performanslarına bağlı olarak adil yararlanmasını engelleyen tutumlar olarak kendini göstermeye devam eder. 
Kadının çalışma hayatına girmesine ve çalışan kadının işyerinde erkeklerle eşit haklara sahip olmasına yönelik 
tutumların değerlendirilmesi ve bu konularda yapılacak çalışmalarda kullanılması açısından, Türkçe ölçek 
çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı genel olarak bir kadının çalışma hayatına girmesine 
yönelik tutumlar ile işyerinde ücret terfi gibi uygulamalar açısından çalışan kadına yönelik ayrımcılık algılarını 
değerlendirmek için kullanılabilecek psikometrik özellikleri görgül olarak test edilmiş iki ölçeği Türkçe literatüre 
kazandırmaktır. Çalışmanın örneklemi kolay örneklem yöntemiyle Denizli ilinde bulunan iki kamu kurumundan 218 
erkek, 116 kadın toplam 334 çalışandan oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonunda; Kadının Çalışmasına Yönelik 
Ayrımcılık Ölçeği ve Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği olarak psikometrik özellikleri görgül olarak test 
edilmiş iki ayrı ölçek oluşturulmuştur. Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin “kadının çalışma hayatı 
ve evlilik uyumu” ve “kadının çalışabileceği işler” olarak tanımlanabilecek iki faktörlü bir yapısı olduğu ortaya 
konulmuştur. Ölçeğin iki faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analiziyle de tutarlıdır. Her iki faktörü dörder maddeden 
oluşan ölçeğin, iç güvenirlik sonuçları tatmin edicidir. Tek boyutlu bir yapısı doğrusal eşitlik modeliyle test edilen 
Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin ise; altı maddesi bulunmaktadır. Ölçeğin iç güvenirlik sonuçları 
tatmin edicidir. 
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Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçekleri 

Bu çalışmanın temel amacı, genel olarak kadının çalışmasına yönelik tutumları ve işyerinde çalışan 

kadına yönelik ayrımcılığa ilişkin algıları değerlendirebilecek psikometrik özellikleri görgül olarak ortaya 

konulmuş iki ölçüm aracının geliştirilmesidir. 

Ayrımcılık ortak değerlere sahip toplumun üyelerinin diğer üyelerine tanınan haklardan veya 

ayrıcalıklardan yararlanamamasıdır. Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey 

gibi kavramları kullanarak kişilerin sınıflanması ayrımcılık olarak nitelendirilir (Ataöv, 1996; Healy ve 

Schwarz-Woelzl, 2007; Selleck, Halliday ve Lynch, 2005). Birleşmiş Milletler’in (1979) kadınlara karşı 

ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili bildirisine göre kadına karşı ayrımcılık, kadınların medeni durumlarından 

bağımsız, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel alanlardaki haklarını ve özgürlüklerini kısıtlayan ve 

engelleyen, eşitlik ilkesine ters, cinsiyete yönelik ve kasıtlı yapılan her türlü mahrum bırakma ve 

engellemedir. Cinsiyet ayrımcılığına, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, eğitim hayatını devam 

ettirememesi, üniversiteye gönderilmemesi ya da halen öncelikli işinin ev ve çocuk bakımı olarak 

görülmesi, erkeklerle eşit olamadıkları inancı şeklinde rastlanılmaktadır (Glick ve Fiske, 1999; 2001; 

2001) Ancak günümüzde bu durumda değişimler görülmeye ve kadınlar eğitimlerine devam ederek 

meslek sahibi olmaya başlamıştır (http://www.tmmob.org.tr/, 27.09.2015 tarihinde erişildi).  

Kadınların çalışma hayatına girmesiyle birlikte bu durum iş yerinde ayrımcılık uygulamalarını da 

beraberinde getirmiştir. İş yerinde ayrımcılık; kişinin işe liyakatine ya da uygunluğuna bakılmaksızın 

belli birtakım özelliklerine göre (cinsiyet, dil, din, ırk, renk vb.) işe alınması ya da işe alınmaması ya da iş 

ilişkisinin sürdürülmesinde bu özelliklerine bakılması ya da iş ilişkisinin sürdürülmesinde bu özelliklerin 

bir etken olmasıdır (Arabacı 2012; Cascio ve Aguinis, 2005). İş hayatında cinsiyet ayrımcılığı 

ücretlendirme, performans değerlendirme ve kariyer olanakları gibi tüm işyeri uygulamalarında ortaya 

çıkabilir.  

İş hayatında doğrudan cinsiyet ayrımcılığı; benzer ya da aynı şartlara sahip olmasına karşın bir 

cinsiyete diğerine göre daha olumlu ya da olumsuz davranmak olarak tanımlanabilir. Örneğin; bir iş 

ilanında sadece erkek adayların başvurusunu kabul etmek, kadın bir çalışanın hamileliğini ya da 

cinsiyetini gerekçe göstererek işten çıkarmak şeklinde yapılabilir (https://www.humanrights.gov.au). 

Kurallar ya da işyeri politikaları herkes için aynı olsa bile bu durum belli bir cinsiyette haksız etkilere 

neden oluyor olması “dolaylı (örtük) cinsiyet ayrımcılığı” olarak adlandırılır. Bu duruma örnek olarak 

işverenin herkesin tam zamanlı çalışmasını istemesi verilebilir, bu durum doğum izni ya da süt izni 

kullanacak kadın çalışanlar için sıkıntı oluşturabilir (https://www.humanrights.gov.au).  
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Kadınların işe alımda yaşadıkları ayrımcılığa bağlı olarak; kadınların kadın işi olarak tabir edilen 

hemşirelik, kreş öğretmenliği gibi meslekleri seçmesi, onların düşük ücretli iş kollarında yoğunlaşması ve 

bu durumu isteyerek seçmeleri nedeniyle düşük ücret ve şartlarda çalışmanın kendi seçimleri olduğuna 

inanılır (Blau ve Kahn, 2000; Dalkıranoğlu, 2008; Ecevit, 1985). Kadınlar erkeklerle eşit şartlarda 

çalışsalar bile ücret ayrımcılığı devam etmektedir (Demirel, 2011; Özkan ve Özkan 2010). Ücret 

ayrımcılığı literatürde İnsan Sermayesi Yaklaşımı (Mincer ve Polachek, 1980) ile açıklanmaktadır. Buna 

göre; işin yapısı, erkeklere göre kadınların fiziksel ve eğitimsel konularda daha geride olmaları nedeniyle 

daha düşük ücret almaları beklenebilirdir. Bu yaklaşıma sahip olanlar, kadınların sık sık izin almalarını, 

fiziksel olarak daha dayanıksız olmalarını, doğum ve çocuk bakımı gibi konuların işe sorun olarak 

yansıması nedeniyle işyerlerinde erkek çalışanların tercih edilmesini ve kadınların erkeklerden daha az 

ücret almasını normal karşılarlar. Özellikle işsizlik dönemlerine kadınların ev işleriyle meşgul olarak 

kendilerine yatırım yapmadıkları buna karşılık erkeklerin kendilerine yatırım yaptıkları düşünülür. Bu da 

genel olarak ücret farkını açıklamak için kullanılır.  

Cinsiyete dayalı ayrımcılığın en belirgin yaşandığı yer belki de terfi ayrımcılığıdır. Kadın çalışanların 

vasıfsız işlerde çalışması, eğitim düzeyinin yetersizliği, aile içindeki rolünün bir erkeğe göre daha fazla 

olmasının; işe ayıracağı vakit üzerinde engel teşkil edeceğinin düşünülmesi gibi nedenlerle kadınları terfi 

ayrımcılığına maruz bırakmaktadır (Alessio ve Andrzejewski, 2000; Işık 2009). Kadınlar son yıllarda 

yönetici konumuna daha çok gelmelerine rağmen, yine de bazı engellerle karşılaşmaktadırlar. “Kariyer 

engeli” adı verilen bu durum kişinin kariyer ihtiyacının (güç, saygınlık, ücret vb.) örgütçe karşılanmaması 

ve engellenmesi şeklinde tanımlanır (Wirth, 2001). 1986 yılında ortaya çıkan Cam Tavan Sendromu 

kavramı “örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan, kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına 

gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engeller” olarak tanımlanmıştır (Elliot ve Smith, 2004; Wirth 

2001). Başka bir deyişle kadınlar erkeklerle benzer niteliklere, eğitim düzeyine, mesleki deneyim, statü 

ve medeni duruma sahip olmasına rağmen daha az tercih edilmektedir (Huffman ve Cohen, 2004). 

Ayrıca, kadın yöneticilerde, bulundukları noktada tek olmak ve tek kalmak, için diğer kademelerde 

çalışan kadınların yükselmesini desteklememek, engel olmak, hatta erkek çalışanları desteklemek 

şeklinde bir ortaya çıkan “Kraliçe Arı Sendromu” işyerinde kadınların kadınlara yaptığı bir ayrımcılıktır 

(Oswald ve Matre, 1990).  

İş yerinde cinsiyet ayrımcılığı bir kısmı yukarıda verilen kuramlar ile açıklanmaya çalışılsa da temelde 

kadın cinsiyet rolleri (Bem, 1974; 1975; 1981) ile ilgili olarak hem kadınların hem iş örgütlerinin 

yargılarından kaynaklanmaktadır (Mercanlıoğlu 2009). Buna göre kadınların toplumsal cinsiyet rollerini 

algılama ve yaşayış biçimleri, özgüven eksiklikleri, daha az rekabetçi bir yapıya sahip olmaları ve 

başarısız olacaklarına ilişkin düşünceleri; çalışmakta oldukları iş örgütünün çalışanlarından kadın ve 
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erkek cinsiyet rollerine uygun davranmasını beklemesi iş yerinde cinsiyet ayrımcılığının temelini 

oluşturur. Böylece işyerinde cinsiyet rollerine uygun olarak; erkeklerden hırslı, rekabetçi ve profesyonel 

bir yaklaşım beklenirken, kadınlardan daha duygusal, uysal ve anaç yaklaşım benimsemesi beklenir 

(Mercanlıoğlu, 2009). Özetle iş yerlerinde cinsiyete göre iş bölümü ortaya çıkar (Gutek ve Cohen, 1987). 

Toplumsal cinsiyet rollerine göre; bireylerin kadınlara ve erkeklere uygun olduğu düşünülen işlere 

yönlendirilmelerine/yönelmeleri yani yatay ayrım, kadınların işyerlerinde erkeklerden daha düşük statülü 

pozisyonlarda kalması yani dikey ayrım ortaya çıkar (Cockburn, 1988). Bu noktada yatay ayırımın genel 

olarak kadının çalışmasına ve iş hayatına girmesine yönelik tutumlar, dikey ayırımın iş yerinde çalışan 

kadınların ücret, performans ve terfi gibi işyeri uygulamaları açısından maruz kaldıkları durumları ifade 

ettiği düşünülebilir.  

Bu çalışmanın temel amaçlarından biri genel olarak kadının çalışmasına yönelik tutumları 

değerlendirmeye yönelik; diğeri ücret, performans terfi vb. iş yeri uygulamalarının çalışmakta olan 

kadınlar için nasıl işletildiğine ilişkin algıları değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir iki ölçüm 

aracını Türkiye literatürüne kazandırmaktır. Uluslararası literatürde bu tipte ölçek örnekleri 

bulunmaktadır (örn., Ensher, Grant-Vallone ve Donaldson, 2001; Landrine ve Klonoff, 1996; Nye ve ark., 

2009; Schmitt ve ark., 2002; Sipe, Johnson ve Fisher, 2009; Szwajkowski ve Larwood, 1991; Uji ve ark., 

2006). 

Türkiye’de de işyerinde kadına yönelik ayrımcılık ölçekleri mevcuttur (örn., Arabacı, 2012; Özkan ve 

Özkan 2010; Özkan, Karaaslan, 2009). Örneğin Özkan ve Karaslan’ın (2009) geliştirdiği ölçek işyerinde 

kadına yönelik olarak sadece terfi ayrımcılığı tutumlarını ölçme iddasındadır.  Öte yandan Onay (2009) 

kadına yönelik ayrımcılığı; kadının kendisine iş yerinde nekadar ayrımcılık yapıldığını değerlendirmek 

üzere oluşturduğu üç soru ile incelemiştir. Onay (2009) ayrıca kadın ve erkeği işyerindeki uygulamalar 

açısından karşılaştıran 5 soru ile de cinsiyet algısı ile ilgili algıları ölçmeye yönelmiştir.  Akbaş ve Şen 

(2013), ise ölçek çalışmalarında kadın istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık tutumlarını değerlendirmeye 

çalışmışlardır. Bir başka çalışmada kadınının kariyer gelişimine yönelik ifadeler oluşturulmuş ancak bu 

ifadeler ölçek çalışmasıyla tanımlanmamıştır (Cengiz ve Yemen, 2011). Benzer şekilde Öneren, Çiftçi ve 

Özder (2014), Örücü, Kılıç ve Kılıç (2007), Dalkıranoğlu (2006) gibi araştırmacılara ait çalışmalarda da 

farklı açılardan kadına yönelik ayrımcılık ifadeleri, kullanılmış fakat bu ifadeler bir ölçek oluşturmak 

üzere gerekli ölçek geliştirme adımlarının gerçekleştirilmediği anket soruları olarak kalmıştır. Diğer 

çalışma örneklerine bakıldığında oluşturulan ifadelerin, ayrımcılığa maruz kalan kadın kurbanın nekadar 

ayrımcılığa maruz kaldığını sorguladığı görülmektedir (Dalkıranoğlu, 2006; Türeli ve Dolmacı, 2013; 

Yapıcı, Torlak, Ögenler, Çiçek, Emir, Atıcı ve Kurtoğlu, 2010). Türkiye’de işyerinde kadına yönelik 

ayrımcılık ölçek çalışmalarına verilen örnekler bu araştırma amacına uygun kadının çalışmasına yönelik 
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tutumlar ve işyerinde çalışan kadına yönelik ayrımcılık algılarını değerlendirmeye yönelik psikometrik 

özellikleri tatmin edici bir şekilde ortaya konulmuş ölçek çalışmalarına ihtiyaç olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Bu çalışmada kadının çalışmasına yönelik tutumları ve ücret, performans terfi vb. iş yeri 

uygulamalarının çalışmakta olan kadınlar için nasıl işletildiğine ilişkin algıları değerlendirmeye yönelik 

ölçeklerin görünüş geçerliliği bağımsız yargıcılar arası tutarlılık değerlendirmeleri ile, yapı geçerliliği 

temel bileşenler faktör analizi, iç güvenirliği Cronbach Alpha Katsayısı ile test edilecektir. Ayrıca 

ölçeklerin ölçüt geçerliliğini test etmek üzere Kadının Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği (Uğurlu ve 

Mamatoğlu, 2016) kullanılmıştır. Söz konusu ölçek; toplulukçu kültürlerde görülen grubun çıkarlarının 

ön planda tutan, kişinin itibarını sadece kendi eylemleriyle değil başkasının (akrabalar, aile gibi) 

eylemleriyle ve bu eylemlerin sonuclarıyla ilişkili olduğunu vurgulayan ve özellikle Akdeniz havzasında 

bulunan namus kültürünün (Cohen, Nisbett, Bowdle ve Schwarz, 1996; Elgin ve Mamatoğlu, 2013; 

Uskul, Oyserman ve Schwarz, 2010) kadının cinsel saflığı boyutunu değerlendirmektedir. Bu anlamda 

namus kültürünün kadının cinsel saflığı boyutu, geleneksel kadın erkek rollerine vurgu yapan bir 

kavramdır.   

Kadının Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği (KNYTÖ), genel olarak namusun tanımı, kadının saflığı, 

kadının namusundan kimin sorumlu olduğu, evlenmeden önce ve evlendikten sonra kadınların uyması ve 

yapması beklenilen davranış kalıplarını içeren tutumları değerlendiren bir ölçektir. Toplum hayatı içinde, 

kadınların evlenmeden önce ve evlendikten sonraki davranışlarıyla ilgili çeşitli kısıtlamalar, denetim ve 

kendisi dışındaki aile bireylerine hesap verme durumlarını ele alan KNYTÖ’nün bu yönüyle kadının 

çalışma hayatına girmesi ya da çalışma hayatının dışında kalmasıyla ilgili tutumları değerlendiren 

Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği arasında bir ilişki olması beklenebilirdir. Bir şekliyle 

kadının çalışmasına yönelik tutumların değerlendirilmesi de; tıpkı namus ölçeğinin denetleyici yönünde 

olduğu gibi, kadının bu kez çalışma hayatına girmesi ya da girmemesinin kısıtlanması, denetlenmesi ve 

kendisi dışındaki aile bireylerine hesap vermesi durumunu yansıtmaktadır. Yani kadının namusuyla ilgili 

algılar geleneksel namus kültürü beklentilerine ne kadar çok uyarsa, kadının çalışma hayatına girmesine 

yönelik olarak o kadar olumsuz bir beklenti oluşacaktır. Benzer bir ilişkiyi ücret, performans 

değerlendirme ve benzeri işyeri uygulamalarının kadınlara erkeklerden farklı uygulanıp uygulanmadığına 

yönelik algıları değerlendiren Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği ile kendisine çizilen sınırlar 

içinde beklenen kalıp yargılara uyma durumunu değerlendiren KNYTÖ arasında da beklenebilir. Kadının 

iş hayatına girmesi ile ilgili geleneksel tutumların aksine iş yaşamına girebilmesi; kadının davranışları 

üzerinde ailesinden çok kendisinin sorumlu olduğu süreçlerden geçtiğinin göstergesidir. Buna göre 

kadının namusuna yönelik tutumlar kadının hayatı üzerindeki kontrolüne vurgu yapma yönünde 
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yükseldikçe ücret, terfi vb. işyeri uygulamalarına yönelik ayrımcılık algısı azalacaktır. Bu durumda 

erkeklerle aynı şartlarda çalışmayı başaran kadının bu türlü uygulama farklılıklarına maruz kalması 

beklenmeyecektir.  

Yöntem 

Örneklem 

Çalışmanın örneklemini Denizli’deki iki kamu kurumunun çalışanları oluşturmaktadır. Kolay 

örnekleme yöntemiyle toplam 334 kişiden veri toplanmıştır. Bunun 218’sını erkekler (%65.5), 116’sini 

kadınlar (%34.5) oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 38.1, toplam deneyimlerinin ortalaması 

15.4, mevcut kurumdaki deneyimlerinin ortalaması 11.6’dır. Katılımcıların öğrenim durumları ise lise 

(%30.6), ön lisans (%27.1), lisans (%38.7) ve yüksek lisans (%3.6) şeklindedir. Katılımcıların %16.2’si 

bekar, %82.9’u evli ve %0.9’u ise eşlerinden ayrılmış kişilerdir. 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu. Katılımcıların yaş, çalıştığı kurum, pozisyonu, kaç yıldır çalıştığı, mevcut 

kurumda kaç yıldır çalıştığı, medeni durumu ve öğrenim durumu değişkenleriyle ilgili 8 adet soru 

sorulmuştur.  

Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği. Genel olarak kadının çalışmasına yönelik tutumları 

değerlendirmeye yönelik 8 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri 5 aralıklı Likert tipi bir ölçek 

üzerine değerlendirilmektedir. Ölçek aralıkları 1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = Biraz 

Katılıyorum, 4 = Katılıyorum, 5 = Tamamen Katılıyorum şeklinde tanımlanmıştır. İki faktörlü bir yapısı 

vardır. Ölçeğin kadının çalışması ve evlilik uyumu boyutuna “Kız çocukları ev hanımı olmak, erkek 

çocukları iş sahibi olmak üzerine yetiştirilmelidir” maddesi örnek olarak gösterilebilir. Kadının 

çalışabileceği işler boyutuna ise “Kadınlar yetenek ve becerilerine uygun işlerde çalışmalıdır” maddesi 

örnek olarak gösterilebilir. Ölçeğe ve alt boyutlara ait açıklanan varyans ve iç güvenirlik katsayıları 

bulgular bölümünde ayrıntılı olarak verilmektedir. 

Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği:  Ücret, performans vb. işyeri uygulamalarının kadınlara 

yönelik olarak nasıl işletildiğine yönelik algıları değerlendirmek yönelik altı maddelik bir ölçektir. Ölçek 

maddeleri 5 aralıklı Likert tipi bir ölçek üzerine taşınmıştır. Ölçek aralıkları1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 

2 = Katılmıyorum, 3 = Biraz Katılıyorum, 4 = Katılıyorum, 5 = Tamamen Katılıyorum şeklinde 

tanımlanmıştır. “Kadınlar erkeklere göre; becerilerini kullanabilecekleri işlere daha az atanırlar” maddesi 

örnek gösterilebilir. Ölçeğe ve alt boyutlara ait açıklanan varyans ve iç güvenirlik katsayıları bulgular 

bölümünde ayrıntılı olarak verilmektedir.  



D. Uğurlu ve N. Mamatoğlu / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 686 

Kadının Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği. Uğurlu ve Mamatoğlu (2016) tarafından geliştirilen ölçek, 

25 maddeden oluşmaktadır. Beş faktörlü bir yapıya sahip olup, bu faktörler kadının namusundan 

sorumluluk, kadından beklenti, namus tanımı, namus kaybı ve evli kadından beklentilerdir. Kadının 

namusundan sorumluluk, kadının namusunun sadece kendisinin sorumluğunda olmadığının; ailesi ve 

yakınlarının da sorumlu olduğunun düşünülmesi olarak tanımlanabilir. Söz konusu boyuta “Bir kadının 

namusu yakınları ilgilendirir” maddesi örnek olarak verilebilir. Kadından beklenti, kadınların kişisel ve 

toplumsal hayattaki eylemlerinin, geleneksel kadın rollerine uygun olarak sınırlandırılması ve bu sınırlara 

göre hareket etmesidir. “Bir kadının evlenene kadar bekâretini koruması gerekir” maddesi bu boyuta 

örnek olarak verilebilir. Namus tanımı, namusun genel tanımından yola çıkarak herhangi bir insan için 

uygunsuz olabilecek, ahlak dışı değerlendirilebilecek, konuları kadın özelinde değerlendirmektir. Bu 

boyuta “Yalan söyleyen bir kadın namussuzdur” maddesi örnek gösterilebilir. Namus kaybı, kadının 

kendinden beklenilen davranış kalıplarının dışına çıkarak kendi namusuna ve ailesinin namusuna söz 

getirmesi olarak tanımlanabilir. Söz konusu boyuta “Bar, disko gibi ortamlara giren kadın namusunu 

kaybetmiştir” maddesi örnek gösterilebilir. Evli kadından beklenti, kadınların evlendikten sonra 

davranışlarına özen göstermesi, kendini sınırlandırması ve ailesi için çaba göstermesi gerektiği 

beklentileri şeklinde tanımlanabilir. “Evli bir kadın erkeklerle eskisi kadar samimi olmamalıdır” maddesi 

bu boyuta örnek olarak verilebilir. Ölçek 5’li likert (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = 

Biraz Katılıyorum, 4 = Katılıyorum, 5 = Tamamen Katılıyorum) bir ölçektir. Ölçekte ters madde 

bulunmamaktadır. Ölçeğin tamamı için Cronbach-alfa değeri .89 ve toplam açıklanan varyansı %62.8’dir. 

Kadının namusundan sorumluluk boyutunun Cronbach-alfa değeri .84 ve açıklanan varyansı %16.8, 

beklenti boyutunun Cronbach-alfa değeri .80 ve açıklanan varyansı %13.3, namus tanımı boyutunun 

Cronbach-alfa değeri .77 ve açıklanan varyansı %12.0, namus kaybı boyutunun Cronbach-alfa değeri .77 

ve açıklanan varyansı %11.8 ve evli kadından beklenti boyutunun Cronbach-alfa değeri .89’ ve açıklanan 

varyansı %8.7’dir. 

İşlem 

Ölçek maddeleri oluşturulurken ilk olarak alanla ilgili literatür çalışması yapılmış, çeşitli ölçekler ve 

makaleler incelenmiştir (örn., Nye ve ark., 2009; Suzuki 1991; Ujı ve ark., 2006). Kadının Çalışmasına 

Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin maddeleri oluşturulurken “Scale of Egalitarian Sex Role Attiudes-Short 

(SESRA-S)” (Suzuki, 1991) ve “The Gender Discrimination Scale” (Nye, Brummel ve Drasgow, 2009) 

ve “Workplace and Gender Relations Scale (WGR)” (Defense Research, Surveys and Statics Center, 

2002) incelenmiş ve yazalar tarafından kadının çalışmasına yönelik olarak ayrımcı tutumları 

değerlendirmeye yönelik başlangıçta 10 madde oluşturulmuştur (yapılan analizler sonunda iki madde 

elenerek ölçek 8 maddelik bir yapıya kavuşmuştur). Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık ölçeği ise 
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işyerinde ayrımcılık olarak tanımlanan uygulamaların altı madde ile ifade edilmesi ile oluşturulmuştur. 

Her iki ölçek maddeleri kendilerine ölçeklerin hangi amaçla oluşturulduğuna dair gerekli bilgilendirmeler 

yapıldıktan sonra psikoloji alanında çalışan üç yargıcıya görünüm geçerliliğine bakmak üzere 

sunulmuştur. Yargıcılar ölçeklerin görünüm geçerliliği ile ilgili olumlu yönde tutarlılık göstermiştir. Daha 

sonra ölçek maddelerinin anlaşılırlığını test etmek üzere maddeler Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 

çalışmakta olan üç idari personele uygulanmıştır. Maddeler gözden geçirilerek ölçeklerin son hali 

verilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce kurumlarla görüşülüp izin alınmıştır. Anketler çalışmaya 

katılmaya gönüllü olan personele işyeri ortamında dağıtılmış ve tek oturumda kendi kişisel hızlarına bağlı 

olarak doldurmarı sağlanmuştır. 

Bulgular 

Bu bölümde ilk olarak Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin ikinci olarak Çalışan 

Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin psikometrik özelliklerini test etmeye yönelik olarak 

gerçekleştirilen analizlere ait bulgulara yer verilmektedir.  Her iki ölçek için bu bölümde sırasıyla; faktör 

yapısı, iç güvenirliği ve kriter geçerliliğine ait bulgular paylaşılmaktadır. Her iki ölçeğin görünüş 

geçerliliği ile ilgili bilgiler işlem bölümünde verilmiştir, bu bilgilere bu bölümde tekrar yer 

verilmeyecektir. 

Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin Geçerlilik Güvenirlilik İncelemesi 

Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin Faktör Yapısı. Kadının Çalışmasına Yönelik 

Ayrımcılık Ölçeğinin (KÇYAÖ) faktör yapısını incelemek üzere temel bileşenler faktör analizi 

yapılmıştır. Analizde elde edilen Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri (.70), ölçeğin uygulandığı örneklem 

sayısının ilgili analizleri yapabilmek için yeterli olduğunu göstermiştir. KÇYAÖ’nün faktör yapısı scree 

plot analizi ile incelendiğinde özdeğeri (eigenvalue) 1’in üzerinde 2 faktörlü  bir yapısı olduğu 

görülmüştür. 2 faktörlü ölçeğin .40’ın altında olan 2 maddesi elenmiştir. Böylece KÇYAÖ 2 faktörlü 8 

maddelik bir forma ulaşmıştır. KÇYAÖ’nin  birinci faktörü toplam varyansın %30.88’ini ve ikinci faktör 

toplam varyansın %24.46’sını açıklamaktadır. İki alt faktör birlikte toplam varyansın %55.34’ünü 

açıklamaktadır.  Ölçek maddelerine yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 1’da görülebilir. 

KÇYAÖ’nin ikili faktör yapısı altındaki maddeler incelendiğinde birinci faktöre yüklenen dört 

maddenin kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumuna yönelik tutum maddelerinden oluştuğu 

değerlendirilmiştir.  İkinci faktöre yüklenen dört maddenin ise; kadının çalışabileceği işlere ilişkin 

tutumlara yöneldiği değerlendirilmiştir.  
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Tablo 1. Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör Yükü Açıklanan 
Varyans (%) 

Toplam Açıklanan 
Birikimli Varyans (%) 

1. Kız çocukları ev hanımı olmak, erkek çocukları 
iş sahibi olmak üzerine yetiştirilmelidir.  .68  31.8 31.8 

2. Çalışan kadın aile içinde gerilime neden olur. .81  23.4 55.3 

3. Çalışan kadın evlilikte uyumu bozar.  .76    

4. Yüksek iş pozisyonlarındaki kadınlar zor 
evlenir.  .69    

5. Çocuklu kadınlar yarı zamanlı çalıştırılmalıdır.   .48   

6. Kadınlar çocuk sahibi olduktan sonra bile 
çalışmalıdır.  .58   

7. Kadınlar, kadınlara uygun işlerde çalışmalıdır.  .71   

8. Kadınlar yetenek ve becerilerine uygun işlerde 
çalışmalıdır.  .73   

KÇYAÖ alt faktörlerine tek tek yapılan faktör analizleri sonunda; birinci faktöre (açıklanan varyans, 

%60.45) ve ikinci faktöre (açıklanan varyans, %47.75) ait maddelerin tek faktöre yüklendiği görülmüştür. 

Ölçek alt faktörlerine ayrı ayrı yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 2’de görülebilir. 

Tablo 2. Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği Alt Faktörlere Ait Temel Bileşenler Faktör 
Analizi 

 Faktör 
Yükü Varyans  Faktör 

Yükü Varyans 

1. Kız çocukları ev hanımı 
olmak, erkek çocukları iş 
sahibi olmak üzerine 
yetiştirilmelidir.  

.75 %60.4 5. Çocuklu kadınlar yarı 
zamanlı çalıştırılmalıdır.  .58 %47.7 

2. Çalışan kadın aile içinde 
gerilime neden olur. .85  

6. Kadınlar çocuk sahibi 
olduktan sonra bile 
çalışmalıdır. 

.51  

3. Çalışan kadın evlilikte 
uyumu bozar.  .82  7. Kadınlar, kadınlara 

uygun işlerde çalışmalıdır. .82  

4. Yüksek iş 
pozisyonlarındaki kadınlar 
zor evlenir.  

.66  
8. Kadınlar yetenek ve 
becerilerine uygun işlerde 
çalışmalıdır. 

.80  

KÇYAÖ alt faktörleri arasındaki ilişkiye Pearson korelasyon katsayısı ile bakıldığında; KÇYAÖ 

toplam puanı ile kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu (r = .71, p < .01) ve kadının çalışabileceği işler 

(r = .65, p < .01)  alt faktörleri arasında da pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği Alt Faktörleri Arasındaki İlişkiler 

 1 2 

1. Kadının çalışmasına yönelik ayrımcılık (toplam ölçek) -  

2. Kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu .71** 1 

3. Kadının çalışabileceği işler .65** .06 
**p < .01 

Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’ne Yapılan Güvenirlik Analizi Sonuçları. KÇYAÖ iç 

güvenirliğine Cronbach Alfa katsayısı ile bakılmıştır. Buna göre; kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu 

alt faktörüne ait Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .76 iken, kadının çalışabileceği işler alt faktörüne 

ait iç tutarlılık katsayısı .61 olarak gözlenmiştir. Tüm ölçeğe ait içsel tutarlılık katsayısı .64’dür. Genel 

KÇYAÖ’ne ve alt boyutlarına ait madde toplam korelasyonları ve Cronbach Alfa iç tutarlılık bilgileri 

Tablo 4’de görülebilir. 

Tablo 4. Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği Alt Faktör Maddelerine Ait İçsel Tutarlılık 
Analizleri (n = 334) 

Madde  Ort. S Düzeltilmiş Madde 
Toplam Korelasyonu 

Madde Elenirse 
Tutarlılık 

İçsel Tutarlılık 
Katsayısı 

(Cronbach Alpha) 

1. Kız çocukları ev hanımı 
olmak, erkek çocukları iş sahibi 
olmak üzerine yetiştirilmelidir.  

1.71 0.96 .53 .73  

2. Çalışan kadın aile içinde 
gerilime neden olur. 2.00 1.04 .67 .65  

3. Çalışan kadın evlilikte 
uyumu bozar.  2.01 1.01 .63 .67  

4. Yüksek iş pozisyonlarındaki 
kadınlar zor evlenir.  2.74 1.28 .46 .78  

Toplam     .76 

5. Çocuklu kadınlar yarı 
zamanlı çalıştırılmalıdır.  3.20 1.38 .30 .62  

6. Kadınlar çocuk sahibi 
olduktan sonra bile 
çalışmalıdır. 

3.17 1.31 .25 .64  

7. Kadınlar, kadınlara uygun 
işlerde çalışmalıdır. 3.41 1.32 .55 .43  

8. Kadınlar yetenek ve 
becerilerine uygun işlerde 
çalışmalıdır. 

3.35 1.40 .51 .45  

Toplam     .61 
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Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin Ölçüt Bağıntılı Geçerliliğinin İncelenmesi. Bu 

çalışmada Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin ölçüt bağıntılı geçerliliğine bakmak için 

ölçek toplamı ve alt boyutları ile Kadının Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği toplamı ve alt boyutları 

arasındaki korelasyonlara bakılmıştır. KÇYAÖ ve kadının namusuna yönelik tutum ölçeği arasındaki 

korelasyonlar arasındaki ilişki Tablo 5 de görülebilir. 

KÇYAÖ toplam puanı ve kadının namusuna yönelik tutum toplam puanı arasında pozitif yönde bir 

ilişki vardır (r = .37  p < .01). KÇYAÖ alt boyutu olan kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu ve 

kadının namusuna yönelik tutum toplam puanın arasında pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .38, p < .01). 

KÇYAÖ toplam puanı ve kadının namusuna yönelik tutum alt boyutu olan kadının namusundan 

sorumluluk arasında pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .31. p < .01). KÇYAÖ alt boyutu olan kadının 

çalışma hayatı ve evlilik uyumu ile kadının namusuna yönelik tutum alt boyutu olan kadının namusundan 

sorumluluk arasında pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .34, p < .01). KÇYAÖ toplam puanı ile kadının 

namusuna yönelik tutum alt boyutu olan beklenti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .27, p < .01). 

KÇYAÖ alt boyutu olan kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu ile kadının namusuna yönelik tutum alt 

boyutu olan beklenti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .23, p < .01). KÇYAÖ alt boyutu olan 

kadının çalışabileceği işler ile kadının namusuna yönelik tutum alt boyutu olan beklenti arasında pozitif 

yönde bir ilişki vardır (r = .11, p < .05). 

Tablo 5. Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık ve Kadının Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği 
Arasındaki Korelasyonlar 

  Kadının çalışmasına yönelik 
ayrımcılık toplam puanı 

Kadının çalışma hayatı 
ve evlilik uyumu 

Kadının 
çalışabileceği işler 

Kadının namusuna yönelik 
tutum ölçeği toplam puanı 37** 38** 08 

Sorumluluk 31** 34** 03 

Beklenti 27** 23** 11* 

Namus tanımı 12* 15** 03 

Namus kaybı 14* 22** -03 

Evli kadın 31** 28** 10 

KÇYAÖ toplam puanı ile kadının namusuna yönelik tutum alt boyutu olan namus tanımı arasında 

pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .12, p < .05). KÇYAÖ alt boyutu olan kadının çalışma hayatı ve evlilik 

uyumu ve kadının namusuna yönelik tutum alt boyutu olan namus tanımı arasında pozitif yönde bir ilişki 

vardır (r = .15, p < .01). KÇYAÖ toplam puanı ile kadının namusuna yönelik tutum alt boyutu olan 

namus kaybı arasında pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .14, p < .05). KÇYAÖ alt boyutu olan kadının 

çalışma hayatı ve evlilik uyumu ile kadının namusuna yönelik tutum alt boyutu olan namus kaybı 



D. Uğurlu ve N. Mamatoğlu / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 691 

arasında pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .22, p < .01). KÇYAÖ toplam puanı ile kadının namusuna 

yönelik tutum alt boyutu olan evli kadından beklenti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .31, p < 

.01). KÇYAÖ alt boyutu olan kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu ile kadının namusuna yönelik 

tutum alt boyutu olan evli kadından beklenti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır (r = .28, p < .01).  

Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin Geçerlilik Güvenirlilik İncelenmesi 

Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeğinin Faktör Yapısı. Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık 

Ölçeğinin (ÇKYAÖ) faktör yapısını incelemek üzere araştırma verilerine temel bileşenler faktör analizi 

yapılmıştır. ÇKYAÖ’nün faktör yapısı scree plot analizi ile incelendiğinde özdeğeri (eigenvalue) 1’in 

üzerinde tek faktörlü bir yapının olduğu görülmüştür. Analizde elde edilen Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

değeri (.83), ölçeğin uygulandığı örneklem sayısının ilgili analizleri yapabilmek için yeterli olduğunu 

göstermiştir. Buna göre tek faktörlü ölçek toplam varyansın %60.29’unu açıklamaktadır. Ölçek 

maddelerine yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 6’de görülebilir. 

Tablo 6. Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

  Faktör 
Yükü 

Açıklanan 
Varyans (%) 

Toplam Açıklanan 
Birikimli Varyans (%) 

1. Benzer işlerde kadınlar erkeklere göre; hak ettiklerinden daha 
düşük performans notu alırlar. .66 60.2 60.2 

2. Benzer işi yapan kadınlar erkeklerden daha az 
ödüllendirilirler. .76   

3. Kadınlar erkeklere göre; becerilerini kullanabilecekleri işlere 
daha az atanırlar. .84   

4. Kadınlar erkeklere göre; önü açık (kariyer yapabilecekleri) 
işlere daha az atanırlar. .86   

5. Kadınlar erkeklere göre; terfi için daha az önerilirler. .79   

6. Kadınlar erkeklere göre; kariyerlerinde ilerlemelerine 
yardımcı olacak fırsatlar konusunda daha az bilgilendirilirler. .71   

Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’ne Yapılan Güvenirlik Analizi Sonuçları. Çalışan Kadına 

Yönelik Ayrımcılık Ölçeğinin iç güvenirliği Cronbach Alfa katsayısı ile değerlendirilmiş, .86 olarak 

gözlenmiştir. ÇKYAÖ ait madde toplam korelasyonları ve Cronbach Alfa iç tutarlılık bilgileri Tablo 7’de 

görülebilir.  
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Tablo 7. Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği Alt Faktör Maddelerine Ait İçsel Tutarlılık Analizleri 

Maddeler Ort. S Düzeltilmiş Madde 
Toplam Korelasyonu 

Madde Elenirse 
Tutarlılık 

İçsel Tutarlılık 
Katsayısı 

(Cronbach Alpha) 

1. Benzer işlerde kadınlar erkeklere 
göre; hak ettiklerinden daha düşük 
performans notu alırlar. 

2.06 1.12 .53 .86  

2. Benzer işi yapan kadınlar 
erkeklerden daha az ödüllendirilirler. 2.07 1.10 .66 .84  

3. Kadınlar erkeklere göre; 
becerilerini kullanabilecekleri işlere 
daha az atanırlar. 

2.33 1.16 .74 .83  

4. Kadınlar erkeklere göre; önü açık 
(kariyer yapabilecekleri) işlere daha 
az atanırlar. 

2.31 1.19 .76 .82  

5. Kadınlar erkeklere göre; terfi için 
daha az önerilirler. 2.33 1.19 .68 .84  

6. Kadınlar erkeklere göre; 
kariyerlerinde ilerlemelerine 
yardımcı olacak fırsatlar konusunda 
daha az bilgilendirilirler. 

2.26 1.10 .59 .85  

Toplam     .86 

Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeğinin Ölçüt Bağıntılı Geçerliliğinin İncelenmesi. Bu 

çalışmada ÇKYAÖ’nin ölçüt bağıntılı geçerliliğine bakmak için ölçek toplamı ve alt boyutları ile Kadının 

Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği toplamı ve alt boyutları arasındaki korelasyonlara bakılmıştır. Analiz 

sonunda bir tek kadının namusuna yönelik tutum alt boyutu olan kadının namusundan sorumluluk ile 

çalışan kadına yönelik ayrımcılık toplam puanı arasında negatif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür (r = 

.-12, p < .05) (Tablo 8). 

Tablo 8. Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği ve Kadının Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği 
Arasındaki Korelasyonlar 

 

 

 

 

 

  Çalışan kadına 
yönelik ayrımcılık 

Çalışan kadına yönelik ayrımcılık 1 

Kadının namusu ölçeği toplam -05 

Sorumluluk -12* 

Beklenti -04 

Namus tanımı 07 

Namus Kaybı 08 

Evli Kadın -07 
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Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmanın temel amacı ilk olarak kadının çalışmasına yönelik tutumları değerlendirmeye yönelik; 

ikinci olarak ücret, performans terfi vb. iş yeri uygulamalarının çalışmakta olan kadınlar için nasıl 

işletildiğine ilişkin algıları değerlendirmeye yönelik psikometrik özellikleri görgül olarak test edilmiş iki 

ölçeği Türkiye literatürüne kazandırmaktır. Bu bölümde ilk olarak Kadının Çalışmasına Yönelik 

Ayrımcılık Ölçeği’ne daha sonra Çalışan Kadına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’ne ait geçerlilik ve 

güvenirlik bulgularının tartışılmasına yer verilecektir. 

Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Bulgularının 
Tartışılması  

KÇYAÖ, kadınların geleneksel rolleri, ev ve çocuk sorumlulukları üzerinden çalışma yaşamına 

girmeleri konusundaki tutumları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

Ölçeğin yapı geçerliliğine temel bileşenler faktör analizi ile bakılmıştır. Bu ölçeğin “kadının çalışma 

hayatı ve evlilik uyumu” ve “kadının çalışabileceği işler” olmak üzere iki alt boyutu olduğu görülmüştür. 

Kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu alt boyutu, kadınların çalışması durumunda aile ve iş arasındaki 

dengeyi sürdürmesi, evlenebilmesi ve evliliği sürdürebilmesi konularında nasıl durumlar ortaya 

çıkaracağına ilişkin tutumları değerlendirmektedir. Bu alt boyuttan alınan yüksek puanlar, kadının 

çalışması durumunda aile ve iş dengesini kuramayacağı, evlenemeyeceği, evliyse evliliğini sağlıklı bir 

şekilde sürdüremeyeceğine işaret etmektedir. Kadının çalışabileceği işler alt boyutu ise kadın işi olarak 

tanımlanan işlerin nitelikleri ile ilgili tutumları değerlendirmektedir. Bu boyutta alınan puanların 

yükselmesi kadınların fiziksel ve duygusal olarak üstesinden gelebileceği ve çocuklu kadınlar için daha 

uygun olan, kadın işi olarak nitelendirilen işlerin kadın için daha iyi olduğunu vurgulayan tutumları ifade 

eder.   

KÇYAÖ’nin güvenirliğine içsel tutarlılık analizleriyle bakılmıştır. Yapılan analizler ölçeğin toplam 

ölçek puanı yanında her bir alt ölçeğin kendi içindeki tutarlılığına bakıldığında, elde edilen iç tutarlılık 

katsayılarının tatmin edici olduğunu göstermiştir.    

Ölçeğin ölçüt geçerliliğine, Kadının Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği ile bakılmıştır. KÇYAÖ 

toplam puanı ve alt boyutu olan kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu faktörü ile Kadının Namusuna 

Yönelik Tutum ölçeği alt boyutlarından kadının namusundan sorumluluk, beklenti, namus tanımı, namus 

kaybı ve evli kadından beklenti boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkileri olduğu görülmüştür. Bu 

durumda kişinin; kadının namusuyla ilgili sorumluluğu nekadar çok tüm aileye, eşine yani kendisi dışında 

yakınlarına yüklüyorsa o kadar kadının çalışma hayatına girmesine olumsuz yaklaştığı söylenebilir. 

Beklenti faktörü ile kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu faktörünün ilişkili çıkması, kadından 
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toplumsal ve kişisel hayatında kendini sınırlaması, belirli davranış ve beklenti kalıpları içinde yaşaması 

gerektiği inancından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Namusun tanımı boyutu herhangi bir insan için 

namus ve ahlak dışı görünen yalan söylemek vb. tüm konuları ele almasına rağmen, bu boyutun kadının 

çalışma hayatı ve evlilik uyumu ilişkili çıkması bir şekliyle kadının dışarıda iş hayatında olmasının namus 

tanımı içinde uygun bulunmayan bir durum olarak değerlendirildiği şeklinde yorumlanabilir. Namus 

kaybı faktörü ile kadının çalışma hayatı ve evlilik uyumu faktörünün ilişkili çıkması, çalışan kadına kötü 

gözle bakılması, namusunu kaybedeceğinin düşüncesi ve kadının çalışmasının evliliğinde sorunlara neden 

olacağı beklentisiyle açıklanabilir. Evli kadından beklenti boyutuyla kadının çalışma hayatı ve evlilik 

uyumu faktörünün ilişkili olması, evli kadınların önceliğinin evin düzeni, eş olarak görevleri ve çocuğun 

yetiştirilmesinden birinci derece sorumlu olmasıyla ve hala kadına yönelik geleneksel bakış açısının 

devam etmesiyle açıklanabilir.   Tüm bu açıklamalar geleneksek cinsiyet rollerinin bir yansımasıdır. 

Kadının Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeğinin Bulgularının Tartışılması 

Çalışan kadına yönelik ayrımcılık ölçeği işyerinde çalışan kadınlara yönelik olarak ücret, performans 

değerlendirme vb. uygulamalarda ayrımcılık yapılıp yapılmadığı konusundaki algıları değerlendirmeye 

yönelik 6 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçekten alınan yüksek puanlar, çalışan kadınların işyerinde 

erkeklere göre daha düşük maaşla çalıştığı, terfide erkeklere göre geri kaldığı yeterince 

bilgilendirilmediği algısının yüksek olmasına işaret etmektedir.  

Ölçeğin yapı geçerliliğine temel bileşenler faktör analizi ile bakılmıştır. Ölçeğin tek alt boyutu olduğu 

görülmüştür. ÇKYAÖ’nin güvenirliğine içsel tutarlılık analizleriyle bakılmış ve iç tutarlılık katsayısının 

tatmin edici olduğu görülmüştür. 

Ölçeğin ölçüt geçerliliğine, Kadının Namusuna Yönelik Tutum Ölçeği ile bakılmıştır. Kadının 

namusuna yönelik tutum alt boyutu olan kadının namusundan sorumluluk ile çalışan kadına yönelik 

ayrımcılık toplam puanı ile arasında negatif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Kadının iş hayatına 

girmesi geleneksel tutumların aksine kadının kendisi ile ilgili sorumluluğu aldığının bir göstergesidir. 

Buna göre kadının namusuna yönelik tutumların kadının hayatı üzerindeki kontrolünü işaret etmesi; ücret, 

terfi vb. işyeri uygulamalarına yönelik kadına ayrımcılık yapılmadığına da işaret edecektir. Tüm bu 

açıklamalar geleneksek cinsiyet rollerinin, kadının kendi sorumluluğunu alması ile değişebildiğinin bir 

göstergesidir. Bun durumda kadından eş ve anne olmanın dışında iş hayatında başarılı, sosyal ve 

ekonomik olarak gelişen, toplumdaki statüsü, görünürlüğü artan ve işyerindeki fırsatlara erkeklerle eşit 

düzeyde ulaşabilen bir birey olabilmesi de beklenmeye başlar.  Kadının çalışmasına kötü gözle bakılamz, 

iş seyahatleri, toplantılar normal karşılanır (Bebekoğlu ve Wasti 2002). Böylece ücret terfi gibi konularda 

da bu eşitlik beklentisi devam eder. 
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Sonuç olarak bu çalışmada kadının çalışmasına yönelik tutumları değerlendirmeye yönelik Kadının 

Çalışmasına Yönelik Ayrımcılık Ölçeği ile ücret, performans terfi vb. iş yeri uygulamalarının çalışmakta 

olan kadınlar için nasıl işletildiğine ilişkin algıları değerlendirmeye yönelik Kadının Çalışmasına Yönelik 

Ayrımcılık Ölçeği’nin; psikometrik özellikleri görgül olarak test edilmiş geçerli ve güvenilir iki ölçek 

olduğu söylenebilir. 
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Öz 

Yaygın bir problem olan cinsiyet eşitsizliğini hemen hemen her kültürde gözlemlemek mümkündür. Toplumlardaki 
bu cinsiyet eşitsizliği, kadınların toplumdaki hakları ve statülerine dair farkındalıklarını kısıtlayabilmektedir. İşgücü 
alanı da toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin görüldüğü alanlardan biridir. İşgücü alanındaki cinsiyet eşitsizliği maaş, 
ekonomik karar alma gibi alanların yanı sıra kadın ve erkeklerin sorumlu oldukları iş türlerinde ve iş yaşamındaki 
statülerinde gözlemlenebilmektedir (Holmes ve Flood, 2013; Önder, 2013). Diğer yandan cinsiyet eşitsizliği bütün 
toplumlarda aynı oranda değildir ve bazı toplumlar cinsiyet eşitsizliklerini en aza indirgemek adına belli politikalar 
geliştirmektedir (örn., pozitif ayrımcılık). Bu çalışmada, kültürel boyutlardaki çeşitliliklerin kadınların işgücündeki 
yerine dair toplumlar arasındaki farkının üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Kültürel etkiler için 
Hofstede’nin (2015) kültür boyutları (güç mesafesi, bireysellik/toplumsallık, maskülenlik/feminenlik, belirsizliği 
reddetme ve uzun/kısa dönem yönelimler) ve iş yaşamındaki kadının statüsü için ülkelere ait puanlar farklı veri 
setlerinden (World Values Survey ve World Economic Forum, 2014) alınarak birleştirilmiştir. Çalışmada hiyerarşik 
regresyon analizi uygulanmış, ekonomiye katılım ve gayri safi milli hasıla kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır. 
Sonuçlara göre, bireysellik boyutundaki değerlerin artmasıyla kadınların eşlerinden daha fazla para kazanmasının bir 
sorun olarak algılanma oranı azalmaktadır. Ayrıca belirsizliği reddetme boyutundaki değerlerin artması da kadınların 
iş sahibi olmalarının bağımsızlık açısından önemli bir gösterge olduğuna dair düşünceleri arttırırken, diğer yandan 
toplumun iş sahibi olmaya dair kısıtlılıklar olması durumunda işi erkeğin hak edeceğine dair inancı da arttırmaktadır. 
Dolayısıyla, bireysellik boyutu çalışan kadının algılanan statüsünü aile içi ilişkiler dâhilinde olumlu etkilemektedir, 
ayrıca belirsizliği reddetme boyutu önceliğin erkeğe verilmemesine dair seçimlerle ve çalışmanın kadın için önemli 
olduğu algısıyla çalışan kadının algılanan statüsünü olumlu etkilemektedir. Bu çalışma göstermektedir ki, dünya 
çapındaki cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik olarak gelecek çalışmalarda iş alanındaki cinsiyet eşitsizliğinin 
kadın üzerindeki etkisi kültür boyutları temel alınarak ayrıntılı bir şekilde çalışılmalıdır. Böylece, kadınların iş sahibi 
olma adına verdikleri mücadeleleri anlamak ve çözümlemek için politikalar geliştirmek mümkün olacaktır. 
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Kadınların İş Yaşamındaki Statüsünün Hofstede’nin Kültür Boyutları Açısından İncelenmesi 

Cinsiyet eşitsizliği en genel anlamıyla kadın ve erkekler arasında cinsiyet farklılığına dayalı olarak hak 

ve özgürlükler açısından özel ve/veya kamusal alanlarda yaşanan ve genellikle bir cinsiyetin dezavantajlı 

diğerinin ise avantajlı hale gelmesi ile gözlemlenebilen durumlar olarak tanımlanabilir. Toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkeklerin toplumdaki hakları ve statülerine dair farkındalıklarını 

kısıtlayabilmektedir. Örneğin kadınlara duygusallık, ilişkisellik ve sosyal beceriler; erkeklere ise güç, 

agresiflik ve analitik beceriler kadınlığın ve erkekliğin doğası gereği edinilen özellikler olarak 

atfedilmektedir.  Bu özelliklerin içselleştirilmesi ve beklentiler doğrultusunda maruz kalınması sebebiyle 

kişiler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sürdürmektedir. Kişinin kendini kategorize etmesi (self-

categorization) ya da etiketleme tehdidi (stereotype threat; Steele ve Aronson, 1995) olarak da 

tanımlanabilecek bu durum, sosyal kimlik kuramı (Tajfel ve Turner, 1986) içerisinde kişinin kendi iç 

grubuna dair atfedilen özellikleri kendilik tanımı içinde değerlendirmesi olarak açıklanmıştır. Bu duruma 

cinsiyet eşitsizliği açısından örnek olabilecek bir çalışma göstermektedir ki; matematik becerisinin 

kızlarda düşük olduğu geri bildirimi verilmesi kız öğrencilerin matematik başarısının geri bildirimden 

önceki ölçümlere oranla düşmesine sebep olmaktadır (Spencer, Steele ve Quinn, 1999).  

Kadınların toplumsal statüsünü belirlemek amacıyla yapılan ölçümler cinsiyet eşitsizliği konusundaki 

farkındalığı artırmakta ve devletlerin konu hakkındaki sorumluluklarına vurgu yapmaktadır. Uluslararası 

İşçi Örgütü, Dünya Bankası, OECD, Dünya Ekonomik Forumu gibi kapsamlı veri toplama çalışmaları 

sunan organizasyonlar yoluyla cinsiyete dair bakış açısı ile ilgili bilgileri de bünyesinde barındıran 

verilerin miktarı 1990’ların başından itibaren artış göstermektedir (Gaye ve ark., 2010). Fakat cinsiyet 

eşitsizliğine dair bilimsel yaklaşımlar ve eşitsizlik probleminin sosyal politikalardaki temsili yıllar içinde 

farklılık göstermiş olsa da bu problem günümüzde halen yaygın olarak gözlemlenmektedir (bkz. Calvo, 

2013). Dünya Ekonomik Forumunun 2015 cinsiyet eşitsizliği raporu da sağlık (%2) ve eğitim (%5) 

alanlarındaki eşitsizliklerin azalmış olmasına rağmen ekonomi (%41) ve politika (%77) açısından cinsiyet 

eşitsizliklerinin dünya çapında devam ettiğini göstermektedir (World Economic Forum, The Global 

Gender Gap Report, 2015). Ülkemizde ise işgücüne katılım açısından yaşanan cinsiyet eşitsizliği 

günümüzde azalma göstermesine rağmen aslında 1950’lerden bu yana artma eğiliminde olduğu 

araştırmacılar tarafından belirtilmektedir (örn., Önder, 2013). 

İşgücü alanındaki cinsiyet eşitsizliği ekonomik karar verme mekanizmalarında ve kadın ve erkeklerin 

sorumlu oldukları iş türlerinde gözlemlenebilmektedir. Örneğin, erkekler iş yerinde makine operatörlüğü, 

şoförlük, teknisyenlik ya da yöneticilik gibi pozisyonlarda görevlendirilirken, kadınlar sosyal ve bireysel 

hizmet, sekreterlik ve satış sektörlerinde yer almaktadırlar ve bu alanlarda dahi yönetim pozisyonunda 

ağırlıklı olarak erkekler bulunmaktadır (örn., Önder, 2013). İş alanlarındaki bu farklılık kadın ve 



S. Küçükkömürler, F. Kırımer-Aydınlı ve Ö. Ersan / I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi 2016 700 

erkeklerin işgücündeki farklı statülerinin varlığını yansıtmaktadır (Holmes & Flood, 2013). Erkeklerle 

karşılaştırıldığında, kadınlar işgücünde yer almasına rağmen düşük statülü dolayısıyla az kazançlı ve 

yükselme imkanı az olan işlerde çalışmakta ve bu da eşitsizliğe sebep olmaktadır (Önder, 2013). Örneğin, 

OECD ülkelerinde kadın çalışanlar erkek çalışanlara göre %16-21 oranında daha az kazanç elde 

etmektedir (OECD, 2012). Ayrıca, Dünya Gelişim Raporu’na (2012) göre, kadınlar tüm dünyada düşük 

üretimli işlerin yanı sıra düşük kazançlı işlere yöneltilmektedir. Diğer yandan, kültürler açısından 

bakıldığı zaman farklı toplumlarda cinsiyet eşitsizliği oranının farklılaştığı görülmektedir (örn., World 

Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2015). Bu durum kültüre bağlı bir farklılık 

olabileceğini düşündürmektedir.  

Hofstede ve Kültür Boyutları 

Hofstede (2001) kültürü bir grubun üyelerini veya bir kategoriye ait insanları diğerlerinden ayıran ve 

tarihsel olarak yaşanan etkileşimler ve ortak yaşantılar sonucu gelişen kolektif bir zihinsel programlanma 

(mental programming) olarak açıklamaktadır. Dolayısıyla kültürün günlük yaşamımızdaki etkisi ve önemi 

yadsınamaz. Hofstede toplumları tanımlamak için farklılaşan kültür boyutlarını belirlemek adına 76 

ülkedeki IBM çalışanlarından veri toplamış ve bu çalışmanın sonucu olarak beş boyut önermiştir. Bunlar 

Güç Mesafesi, Bireysellik/Toplumsallık, Maskülenlik/Feminenlik, Belirsizliği Reddetme ve Uzun/Kısa 

Dönem Yönelimler’dir. Güç mesafesi boyutu toplum içindeki farklı güçlere sahip bireylerin güç 

dağılımına dair beklenti ve kabul etme durumlarını içerir. Bireysellik/Toplumsallık boyutu bireyler arası 

ilişkilerin ne derecede birbirine bağlı ya da bağımsız olduğunu açıklar. Maskülenlik/Feminenlik boyutu 

kadına ve erkeğe atfedilen özelliklere bağlı olarak bir kültürün ilişkisellik ya da agresiflik eğilimini 

tanımlar. Belirsizliği reddetme boyutu bir kültürel yapıda belirsizliği kabul edebilme aralığına işaret eder. 

Son olarak, Uzun/Kısa dönem yönelimler boyutu ise toplumların uzun vadeli yatırımlara karşı geleneksel 

bağlılıklarını vurgular.  

Daha önce yapılmış bir çalışma, kültür boyutlarının cinsiyet eşitsizliğinin romantik ilişkilere yansıyan 

bir boyutu olan yakın partner şiddeti ile ilişkisini göstermektedir. Yüce-Selvi ve Karanfil’in (2016) 

çalışmalarının sonuçlarına göre, aracı etki analizi ile gayri safi milli hasıla aracı değişken olarak kabul 

edildiğine; güç mesafesi boyutu ile fiziksel ve cinsel partner şiddeti arasında olumlu, bireysellik boyutu ile 

fiziksel şiddet arasında olumsuz yönde ilişki bulunmuştur. Bu durum, cinsiyet eşitsizliğinin altında yatan 

süreçlerden birinin kültür olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmayla birlikte ise Hofstede’nin kültür 

boyutlarının kadın erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin getirisi olarak kadınların iş yaşamındaki statüsü 

üzerindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır.  
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Yöntem  

Katılımcılar  

Üç veri setinden karşılaştırılabilir puanlara sahip 29 ülke skorları analize dahil edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veriler, farklı ülkelerin değerlerini içeren 3 farklı veri setinden alınmıştır. Bu 

veri setleri: Hofstede kültür boyutları, dünya değerleri veri seti ve küresel cinsiyet eşitsizliği raporudur.   

Hofstede Kültür Boyutları. Açık kaynak olarak paylaşılan Hofstede kültür boyutları değerleri farklı 

ülkelere ait 5 farklı kültür boyutu sonuçlarının bulunduğu bir veri setidir. Veri setinde kullanılan kültür 

boyutları güç mesafesi, bireysellik/toplumsallık, maskülenlik/feminenlik, belirsizliği reddetme ve 

uzun/kısa dönem yönelimlerdir. Veri setinde ülkelere ait ortalama puanlar her bir boyut için 

hesaplanmıştır (Hofstede, 2015). Her boyuttaki yüksek ve düşük değerler, ilgilenilen kültür yapısının aynı 

boyut içerisindeki farklı yönelimlerini göstermektedir ve kültür yapılarındaki farklılığa işaret eder. 

Örneğin, bireysellik/toplumsallık boyutundaki yüksek skorlar o kültür yapısının bireysellik yönelimli 

olduğuna, düşük skorlar ise toplumsallık yönelimli olduğuna işaret eder.  

Dünya Değerleri Veri Seti. İş yaşamında kadının statüsü ile ilgili ölçümler Dünya Değer Yargıları 

Araştırmasından (World Values Survey– Wave 6, 2010-2012) alınmıştır. İş yaşamında kadının statüsünü 

ölçmek amacıyla bu açık veri setinden kullanılan maddeler: (A) “İş imkanı az olduğu durumlarda erkekler 

işe alınmayı kadınlara göre daha çok hak eder”, (B) “Eğer bir kadın kocasından daha fazla para 

kazanıyorsa bu durum problem yaratır” ve (C) İş sahibi olmak bir kadının bağımsız olabilmesinin en iyi 

yoludur” maddeleridir. Veri setinin orijinalinde kullanılan aralıklı Likert tipi derecelendirmede eşit sayıda 

olmayan eksi ve artı yönlü derecelendirmelerin (-4 = sorulmadı, 3 = katılmıyorum) kullanılması 

nedeniyle bu çalışmada da maddeler ters yönde kodlanmamıştır. Dolayısıyla maddelerden elde edilen 

ortalama skorlar arttıkça maddede belirtilen ifadeye katılma durumu azalmaktadır.  

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu. Ülkeler çapında kadınların ekonomiye katılımına dair ölçümler 

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporundan (World Economic Forum, 2014) alınmıştır. Rapordan kullanılan 

madde “Kadınların iş yaşamına aktif katılımı ve katılım fırsatları” maddesidir.   

İşlem 

İki yönlü korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizleri kullanılarak kültür boyutlarının kadınların iş 

yaşamındaki rolünü yordama gücüne bakılmıştır. Analizlerde kadın erkek arasındaki ekonomiye katılım 

farkı ve gayri safi milli hâsıla (GSMH) kontrol edilmiştir. 
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Bulgular 

Temel analizden önce betimleyici analiz yapılmış ve değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlılığı test 

edilmiştir. İki yönlü korelasyon analizine (bkz. Tablo1) göre güç mesafesi boyutu az iş imkanı 

durumunda erkeklerin seçilmesi (r = -.54, p < .01) ve kadının eşinden fazla para kazanmasının problem 

yaratacağı inancı (r = -.46, p < .05) değişkenleri ile ters yönde ve anlamlı ilişkili bulunmuştur. Güç 

mesafesi ile ters ilişkili olan bireysellik boyutu (r = -.61, p < .01), az iş imkanı durumunda erkeklerin 

seçilmesi (r = .46, p < .05) ve kadının eşinden fazla para kazanmasının problem yaratacağı inancı (r = .68, 

p < .01) değişkenleri ile olumlu yönde ve anlamlı ilişkiye sahiptir. Belirsizliği reddetme boyutu ise iş 

sahibi olmanın bir kadın için bağımsızlık göstergesi olarak algılanması değişkeni ile (r = -.43, p < .05) 

ters yönde ilişkilidir. Ayrıca GSMH, güç mesafesi ve bireysellik boyutlarının yanı sıra  (r = -.62, p < .01; 

r = .69, p < .01, sırasıyla) az iş imkanı durumunda erkeklerin seçilmesi ve kadının eşinden fazla para 

kazanmasının problem yaratacağı inancı değişkenleri (r = .43, p < .05; r = .62, p < .01, sırasıyla) ile 

ilişkili bulunmuştur. Ekonomiye katılım değişkeninin ise bireysellik boyutunun (r = .39, p < .05) yanı sıra 

az iş imkanı durumunda erkeklerin seçilmesi ve kadının eşinden fazla para kazanmasının problem 

yaratacağı inancı değişkenleri (r = .53, p < .01; r = .60, p < .01, sırasıyla) ile ilişkisi tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Değişkenlerin İki Yönlü Korelasyon Değerleri 

Değişkenler A B C 1 2 3 4 5 

1. Güç mesafesi -.54** -.46* -.29      

2. Bireysellik .46* .68** .24 -.61**     

3. Maskülenlik -.22 -.33 .06 .16 -.05    

4. Belirsizliği redddetme .16 -.11 -.43** .10 -.21 .02   

5. Uzun dönem yönelimler -.33 -.01 .07 .10 -.03 -.14 -.09  

6. GSMH .43* .62** .15 -.62** .69** -.15 -.31 .18 

7. Ekonomiye katılım .53** .60** -.17 -.20 .39* -.14 -.28 -.15 
*p < .05, **p < .01 
A = İş imkanı az olduğu durumlarda erkekler işe alınmayı kadınlara göre daha çok hak eder, B = 
Eğer bir kadın kocasından daha fazla para kazanıyorsa bu durum problem yaratır, C = İş sahibi olmak 
bir kadının bağımsız olabilmesinin en iyi yoludur (Bağımsız değişkenlerden alınan yüksek sonuçlar 
maddede belirtilen ifadeye katılmama durumuna işaret etmektedir) 

Bağımlı değişkenler ile anlamlı ilişki gösteren kültür boyutlarının GSMH ve ekonomiye katılımdan 

bağımsız bir etkisinin olup olmadığını görmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır (bkz., 

Tablo 2). Analize ilk adımda GSMH, ikinci adımda ekonomiye katılım ve üçüncü adımda kültür boyutları 

dâhil edilmiş ve bu değişkenlerin üç bağımlı değişken üzerindeki yordama gücü test edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre, GSMH ve ekonomiye katılım kontrol edildiğinde belirsizliği reddetme kültür boyutu az 

iş imkanı durumunda erkeklerin seçilmesi değişkenini olumlu yönde yordarken (β = .34, p < .05), 
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bireysellik boyutu kadının eşinden fazla para kazanmasının problem yaratacağı inancı değişkenini olumlu 

yönde yordamıştır (β = .46, p < .05). Belirsizliği reddetme boyutu ayrıca iş sahibi olmanın bir kadın için 

bağımsızlık göstergesi olarak algılanması değişkenini olumsuz olarak yordamıştır (β = -.50, p < .05). Bu 

sonuçlar ışığında kültür boyutlarının etkisine bakıldığında ve bağımlı değişkenlerin madde yönleri göz 

önünde bulundurulduğunda belirsizliği reddetme arttığında iş imkanı az olduğu durumlarda erkeklerin işe 

alınmayı kadınlara göre daha fazla hak ettiğine dair inanç azalmaktadır. Ayrıca bireysellik arttıkça 

kadınların eşlerinden daha fazla para kazanması daha az problem olarak algılanmaktadır. Son olarak, 

belirsizliği reddetme arttıkça bir kadının işe sahip olmasının bağımsızlığının bir göstergesi olduğuna dair 

inanç da artmaktadır. 

Tablo 2. İş Alanında Kadının Statüsünü Yordayan Değişkenlere Ait Hiyerarşik Regresyon Analizi 
Sonuçları 

Yordayıcı Değişkenler 
A B C 

β ∆R
2
 sr

2
 β ∆R

2
 sr

2
 β ∆R

2
 sr

2
 

Adım 1   .19   .38   .02  

GSMH  .43   .62   .15   

Adım 2   .14   .12   .08  

GSMH  .22   .42   .31   

Ekonomiye Katılım  .42   .39   -.32   

Adım 3   .33   .17   .29  

GSMH  .08   .11   -.15   

Ekonomiye Katılım  .43   .37  .08 -.36   

Güç mesafesi  -.34   -.02   -.29   

Bireysellik  .08   .46  .10 .21   

Maskülenlik  -.13   -.24   .06   

Belirsizliği reddetme  .34  .10 .13   -.50  .21 

Uzun dönem yönelimler  -.23   .02   .05   
Not. Anlamlı değerler kalın olarak gösterilmiştir.  
A = İş imkanı az olduğu durumlarda erkekler işe alınmayı kadınlara göre daha çok hak eder, B = 
Eğer bir kadın kocasından daha fazla para kazanıyorsa bu durum problem yaratır, C = İş sahibi olmak 
bir kadının bağımsız olabilmesinin en iyi yoludur (Bağımsız değişkenlerden alınan yüksek sonuçlar 
maddede belirtilen ifadeye katılmama durumuna işaret etmektedir) 

Tartışma 

Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki kadınların ekonomiye katılımı ve GSMH gibi kadınların iş 

yaşamındaki koşullarını belirleyen değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde dahi Hofstede’nin belirlediği 

iki kültür boyutu (A) az iş imkanı durumunda erkeklerin seçilmesi (B) kadının eşinden fazla para 

kazanmasının problem yaratacağı inancı ve (C) iş sahibi olmanın bir kadın için bağımsızlık göstergesi 
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olarak algılanması değerlendirmeleriyle ilişkili bulunmaktadır. Bireysellik boyutu arttıkça kadının 

eşinden fazla para kazanmasının problem olabileceğine dair inanç azalmaktadır. Diğer yandan belirsizliği 

reddetme boyutu arttıkça az iş imkanı olduğu durumda erkeklere öncelik verilmesi gerektiğine dair inanç 

azalmakta ve iş sahibi olmanın bir kadın için bağımsızlık göstergesi olacağına dair inanç artmaktadır.  

Bireysellik / toplumsallık boyutu ise bir kültürel yapı içindeki bireylerin bireyselleşmesine ya da diğer 

bireylerle ilişkisel olmasına yönelik eğilimleri içermektedir. Hofstede (2001) bireysellik eğiliminin 

bireylerin bireysel hareket etme ve karar almaya önem verdiklerine, aile ve diğer grup üyelerine 

bağlılıklarının düşük olduğuna ve ben bilinciyle hareket ettiklerine işaret ettiğini; toplumsallık eğiliminin 

ise bireylerin uyuma önem verdiğine, aileleri ve/veya diğer grup üyeleriyle paylaşımda olmayı 

seçtiklerine ve biz bilinciyle hareket ettiklerine işaret ettiğini belirtmektedir. Bu çalışmada bireysellik 

eğilimi, kadının eşinden fazla para kazanmasında bir problem olmayacağına dair inanç ile olumlu bir 

ilişki göstermiştir. Bu bulgu, bireyselliğin ön planda olduğu toplumlarda kadınların erkeklerden fazla para 

kazanmasının bir engel teşkil etmediğini işaret etmekle birlikte birey olarak var olmanın önemindeki 

artışın iş yerindeki kadının statüsünün belirlenmesi açısından bir kırılma noktası olabileceğini 

düşündürmektedir.  

Belirsizliği reddetme boyutu bir kültürel yapı içindeki bireylerin geleceğe dair belirsizlikler 

karşısındaki endişeli değerlendirmelerini içermektedir. Hofstede (2001) belirsizliği reddetme boyutunda 

yüksek puanlar alan kültürleri belirsizliği bir tehdit olarak algılayan bilinmezliklerden ve risklerden uzak 

duran, netlik arayan ve düzene önem veren topluluklar olarak tanımlar. Dolayısıyla bu kültür yapısının 

baskın olduğu toplumlarda bireylerin stres kaynağı olarak algıladıkları belirsizliklerle başa çıkmak ve 

hayatı daha kontrol edilebilir bir hale getirmek amacıyla katı kurallar koymayı ve uygulamayı seçtiği 

belirtilmektedir (Hofstede ve McCare, 2004). Bu bilgiler ışığında belirsizliği reddetmenin fazla olması 

durumunda toplumdaki bireylerin daha çok kategorizasyona yönelmesi beklenmektedir. Fakat bu çalışma 

ile belirsizliği reddetme boyutu ile çalışan seçiminin erkeklerden yana yapılmaması ve kadınların 

çalışmasının bağımsızlık göstergesi olarak görülmesi gibi durumlarla ilişkili bulunması cinsiyete dair net 

sınıflandırmalar oluşturma eğilimiyle ters bir tablo çizmektedir. Bulgular iş yaşamında kadının statüsü 

açısından belirsizliği reddetme eğiliminin olumlu bir etki yaratabileceğini göstermektedir.  

Sonuç olarak, ekonomiye katılım ve GSMH kontrol edildiğinde, bireysellik ve belirsizliği reddetme 

boyutlarının kadının iş yaşamındaki statüsünü açıklamak açısından önemli bir role sahip olduğu 

gösterilmiştir. Bireysellik boyutu çalışan kadının algılanan statüsünü aile içi ilişkiler dâhilinde olumlu 

etkilemektedir, ayrıca belirsizliği reddetme boyutu önceliğin erkeğe verilmemesine dair seçimlerle ve  

çalışmanın kadın için önemli olduğu algısıyla çalışan kadının algılanan statüsünü olumlu etkilemektedir.  

Dolayısıyla, dünya çapındaki cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik olarak gelecek çalışmalarda iş 
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alanındaki cinsiyet eşitsizliğinin kadın üzerindeki etkisi kültür boyutları temel alınarak ayrıntılı bir 

şekilde çalışılmalıdır. Böylece, kadınların iş sahibi olma adına verdikleri mücadeleleri anlamak ve 

çözümlemek için politikalar yaratmak mümkün olacaktır. Kültürel boyutların cinsiyet eşit(siz)liği 

üzerindeki rolü göz önünde bulundurulurken cinsiyet eşitsizliğinin kanunların kadınlar ve erkekler için 

farklı olmasından değil eşit olmayan yapı ve sistemlerin varlığından kaynaklandığı da unutulmamalıdır. 

Bu yapı ve sistemlerin politika belirleyiciler, cinsiyet uzmanları ve hatta politika geliştirmekle yükümlü 

tüm uzmanlar tarafından dönüştürülmesi (Calvo, 2013), bunu yaparken de her toplumun kendine özgü 

kültürel yapısının politikalar üzerinde kolaylaştırıcı ve engelleyici unsurlar içerebileceğinin hesaba 

katılması gerekmektedir. 

Yazar Notu 

Bu çalışma, ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde Sosyal Psikoloji Lisansüstü Programı dersi olarak alınan 

Uygulamalı Sosyal Psikoloji dersi kapsamında İngilizce poster bildiri olarak sunulmuştur.  
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Öz 

Pop müziğin sosyal ve kültürel yaşantıyı şekillendirdiği; toplumun geniş bir kesiminin toplumsal cinsiyete dair 
düşüncelerini, algılarını ve tutumlarını etkilediği bilinmektedir. Yapılan çoğu çalışmada pop müziğin cinsel davranış, 
cinsellik, geleneksel cinsiyet rollerinin edinimine olan etkisi üzerine odaklanılmaktadır. Ancak şarkı sözlerinin 
içeriklerinin feminist perspektiften incelendiğine dair çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada 2000-2015 
yılları arasında en çok dinlenilen ve beğenilen şarkıların sözleri “kadınlık ve erkekliğin nasıl kurgulandığı ve 
tanımlandığı, karşı cins ile ne türden bir ilişki kurulduğu, toplumsal cinsiyet odağında ben-diğer (sevgili) 
tanımlamalarının nasıl inşa edildiği, ‘kadın’ ve ‘erkek’ olmanın romantik ilişkinin sürdürülmesi/sonlandırılmasında 
nasıl bir etkisinin olduğu” soruları çerçevesinde incelenmiştir. 2000-2015 tarihleri arasında popüler olan Hit Şarkılar 
arasından her yıla ait iki şarkı seçilmiştir. Belirlenen bu şarkıların toplumsal cinsiyet ve romantik ilişkiye vurgu 
yapmasına dikkat edilmiştir.  Toplamda 30 pop şarkı (15i kadın diğer 15 i ise erkek tarafından seslendirilen) içeriği,  
kadın ve erkeğin söylemsel temsili üzerinden analiz edilmiştir. Analiz sonuçları kadın ve erkeğin karşı cinse yönelik 
tanımlamalarının farklılaştığını göstermektedir. Genel olarak romantik ilişki içerisinde kişiler kendilerini ve karşı 
cinsi tanımlarken geleneksel toplumsal cinsiyet kalıpyargılarıyla örtüşür düzeyde söylemler kullanmaktadır. Ancak 
bu söylemlerin içerikleri ilişki kurma ve ayrılık temaları işlenirken cinsiyete göre farklılaşmalar sergilemektedir. 
Kadınlar ilişki kurma isteği içerisindeyken ya geleneksel cinsiyet rollerine daha fazla atıf yapmaktadırlar ya da kendi 
cinselliklerini ön plana çıkararak ve kendilerini cinselleştiren söylemler kullanarak karşı cinsin daha aktif bir rol 
sergilemelerini beklemektedir. Ancak ayrılık özellikle “aldatılma”dan kaynaklıysa geleneksel kadın rollerinin 
reddedilmesi ile birlikte kadının özgürleştiği ve kadının özne olarak kendi kararlarını alma sürecine girdiği 
görülmüştür. Erkeklerin söylemlerinde ise cinsellik isteği daha açık şekilde ifade edilmiştir. Romantik ilişkinin 
bedene indirgenmiş biçimleri daha fazla dile getirilmektedir. “Aldatılma” durumunda ise erkeğin farklı ilişki 
arayışlarına ve kadınlara yönelimi vurgulanarak erkekliğe yüklenen toplumsal değerlerin devam ettirildiği dikkati 
çekmiştir. Söylemlerin toplumsal cinsiyet sisteminin sürdürülmesine nasıl hizmet ettiği sorusu tartışma bölümünde 
değerlendirilecektir.  
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Türk Pop Müziğinde Cinsiyetin Kurgulanış Biçimlerinin Söylemsel Açıdan İncelenmesi 

Feminist müzikoloji, müziği cinsiyetleştirilmiş toplumsal düzenin hem bir bildirisi hem de ürünü 

olarak görmektedir (Solie, 1993). Bu disiplin, yaşamın vazgeçilmez bir aracı olan müziğin toplumsal 

cinsiyet kurgusuna nasıl hizmet ettiğinin ve toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl pekiştirildiğinin 

anlaşılmasında önemli katkılar sunmaktadır.  21. yüzyılın simgelerinden biri olan popüler müzik kendini 

tüketim boyutunda var ederek kitlelere hitap etmektedir. Popüler müzikte duyu, sanat, melodi gibi estetik 

kaygılar güdülmeksizin anlatım ön plana çıkarılmakta ve bireysel ve toplumsal ifade alanı 

oluşturulmaktadır (Aydar, 2014). Müzik endüstrisi aracılığıyla da cinsiyetlendirilmiş ve cinselleştirilmiş 

prototipler yaratılarak toplumsal cinsiyet kurgusunun gündelik hayatın her alanına indirgenerek 

devamlılığı sağlanmaktadır (Lieb, 2013).  

Pop müzik, popüler müziğin bir formu olmakla birlikte günümüzde en yaygın müzik türlerinden 

biridir. Ezgi, armoni ve sözden oluşan, algılanması kolay ve bellekte kalıcı olan bu müzik türü, gündelik 

hayatı yansıtan özelliklere sahiptir (Arık, 2004).  Bu tür aynı zamanda kültür ürünüdür ve içerisinde 

iktidar yapılanmasını yansıtan öğelere sahiptir. Pop müzik bugüne ait bir tüketim ürünüdür. Gündelik 

hayat içerisindeki ilişkileri yansıtmaktadır ve gündelik dilde yazılarak kitleleri etkileyebilecek potansiyele 

sahiptir (Mutlu, 2002).  

Gündelik hayata odaklanan pop şarkılarında toplumsal cinsiyet rollerinin ve cinsiyete ilişkin 

kalıpyargıların yer aldığına dair çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Genelde çalışmalar müzik video 

kliplerinde yer alan kadın ve erkeklerin nasıl yansıtıldığına odaklanmaktadır. Örneğin, Sommers-

Flanagan ve arkadaşları (1993), müzik videolarında erkeklerin daha çok agresif ve dominant davranışlar 

sergilediği, kadınların ise açık ya da örtük şekillerde cinselliğini ön plana çıkaran ve erkeğe tabii olan 

kişiler olarak resmedildiğini ortaya koymuşlardır. Wallis de (2011) benzer şekilde müzik videolarındaki 

erkek ve kadın oyuncular arasındaki cinsiyet temelli farklılıkları araştırdığı çalışmasında kadınların cinsel 

obje ve boyun eğen konumda resmedildiği, erkeklerin ise agresif yapıda kişiler olarak görüntülendiği 

sonucuna ulaşmıştır. Müzik türünün de toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıpyargılarının yansıtılmasında 

etkisi bulunmaktadır.  Flynn ve arkadaşları (2016) Rap ve Blues/Hip-Hop türündeki müziklerde Country, 

Rock, Pop türündeki müziklere göre nesneleştirmenin daha fazla olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu 

çalışmanın sonuçları hem kadınların erkeklere kıyasla nesneleştirmenin hedefi haline daha çok 

getirildiğini hem de kadınların kendi kendilerini nesneleştirdiğini göstermektedir. Genel olarak 

incelendiğinde ise video içeriklerinde örtük ya da açık şekilde cinsellik, nesneleştirme, baskınlık ve 
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saldırganlık içeren örüntülerin olduğu görülmektedir. Kitlelerin algılarını etkileyen bu tür müzik 

videolarının cinsiyete dayalı statükonun sürdürülmesi ve inşa edilmesinde rolü olduğu düşünülmektedir.  

Diğer yandan ise, pop müziğin sosyal ve kültürel yaşantıyı şekillendirdiği, toplumun geniş bir 

kesiminin toplumsal cinsiyete dair düşüncelerini, algılarını ve tutumlarını etkilediği de bilinmektedir. 

İngiliz ve Amerikan popüler kültür araştırmaları ergenlerin kadın-erkek kimliklerini inşa etmede müziği 

önemli bir referans olarak benimsediklerini gözlemlemiştir (Sarkissian, 1992). Hall ve arkadaşları (2012) 

cinsellik içeren pop şarkıları dinleyen ve videoları izleyen ergenlerin cinsel davranışlarının içerikle ilişkili 

olarak etkilendiğini öne sürmüşlerdir. Çocukların da popüler müzikte yer alan söylemlerle örtüşür şekilde 

cinsiyete ilişkin tutumları ve öz-sunumlarını düzenledikleri, küçük yaştan itibaren popüler medya 

aracılığıyla cinsiyet kimliklerini biçimlendirdikleri bilinmektedir (Ey, 2016).  

Yapılan çalışmalar çoğunlukla ya müzik video içeriklerinin toplumsal cinsiyet bağlamında analiz 

edilmesi ya da bu tür popüler videoların ve müziklerin insanların toplumsal yaşamı üzerindeki etkisi 

üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak kadın ve erkekler tarafından 

seslendirilen şarkıların içeriğinde toplumsal cinsiyet rollerine ve cinsiyete ilişkin kalıpyargılara ilişkin 

söylemlerin nasıl yer aldığı incelenecektir.   

Yöntem 

Şarkı Seçimi 

Bu çalışma kapsamında 90lardan ayrışan bir pop müzik kültürünü temsil ve günümüze en yakın 

dönemi temsil etmesi nedeniyle 2000-2015 tarihleri arasında popüler olan Hit Şarkılar içerisinden her 

yıla ait iki şarkı seçilmiştir. Şarkıların seçiminde cinsiyet, ayrılık, özlem, aşk, romantik ilişki, sevgili, 

cinsellik temalarının olmasına dikkat edilmiştir. Toplamda 30 pop şarkı (15’i kadın diğer 15’i ise erkek 

tarafından seslendirilen) içeriği,  kadın ve erkeğin söylemsel temsili üzerinden analiz edilmiştir.  

Analiz Yöntemi 

Bu araştırmada metin aracılığıyla oluşan anlam ürünlerini analiz eden bir yöntem olan Söylemsel 

Analiz tekniği kullanılmıştır. Söylem analizi, sosyal hayata dair üretilen söylemleri datalaştırma yolu ile 

yapılır (Çelik ve Ekşi, 2008). Anlamların değişkenliğini ve çeşitliliğini araştıran ileri düzey bir nitel 

araştırma yöntemidir (Tonkiss, 2006). Söylem analizi perspektifine göre, insanlar dili aktif olarak 

kullanırlar;  kullanıldığı yere, kimin söylediğine, kime söylendiğine ve hangi amaçla kullanıldığına göre 

dil değişkenlik gösterir (Elliott, 1996). Bir konuşma metninin incelemesi “Kim nasıl ve niçin 
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konuşuyor?” sorusuna verilen cevaplarla yapılmaktadır. Bu soruya karşılık gelen söylemlerin doğasında 

güç, baskınlık ve otoriteye ilişkin ideolojik göndermeler vardır. Günlük yaşam içerisinde üretilen 

söylemler bu nedenle toplumsal güç ilişkilerini yansıtan ya da sürdüren içeriğe sahiptir (Potter ve 

Wetherell, 1987).  Bu çalışmada pop şarkıların toplumun büyük kesimini etkilemesi, en çok dinlenilen 

müzik türü olması, hızlı üretildiği kadar hızlı da tüketilmesi, gündelik konuşma diline oldukça yakın 

olması gibi nedenlerle şarkı içeriklerinin incelenmesi söylem analizine uygun görülmüştür. Ayrıca müzik 

aracılığıyla dinleyici kitlesiyle etkileşime giren şarkı içeriklerinin toplumsal cinsiyet ilişkilerini, rollerini, 

cinsiyete ilişkin toplumsal kalıpyargıları ve algılayış biçimlerini yansıttığı, yeniden üretildiği ve 

kurgulandığı düşünülerek araştırma konusuna uygun görülmüştür.  Böylece müzikte kullanılan dilin 

dinamik kültürel, sosyal ve politik pratikleri nasıl yansıttığı ve şekillendirdiği incelenmiş olacaktır (Gee, 

2005).  

Analiz Aşamaları 

Araştırmada öncelikli olarak şarkı sözleri iki bağımsız araştırmacı tarafından dikkatle okunarak anlam 

kategorileri oluşturulmuştur.  Şarkı sözlerinde yer alan kadın ve erkeklere yönelik tanımlamalar (cinslerin 

hem kendilerine hem de karşı cinse yönelik tanımlamalar), karşı cinsten beklentiler, birliktelik ve ayrılık 

dönemlerinin kadın ve erkek üzerindeki etkilerine değinen söylemler kodlanmıştır. Benzer içerikteki 

kodlar bir araya getirilerek söylem anlamları ortaya çıkarılmıştır. İkinci aşamada, bu söylem gruplarının 

nasıl tanımlandığı ve anlatıldığına, hangi amaçla kullanıldıklarına ve bağlamdaki işlevselliklerine 

odaklanılmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde kadınlık ve erkekliğin nasıl tanımlandığı, karşı cins ile nasıl ilişki kurulduğu, toplumsal 

cinsiyet odağında ben-diğer (sevgili) tanımlamalarının nasıl inşa edildiği, ‘kadın’ ve ‘erkek’ olmanın 

romantik ilişkinin sürdürülmesi/sonlandırılmasında nasıl bir etkisinin olduğu soruları çerçevesinde şarkı 

sözleri incelenmiştir.   

Öncelikli olarak bu bölümde şarkı sözlerinde yer alan cinsiyete ilişkin tanımlamalar kadın ve erkek 

tarafından seslendirilen şarkılara göre dört ana başlık altında toplanılmıştır: 1.Kadının Erkeğe Yönelik 

Tanımlamaları, 2. Erkeğin Kadına Yönelik Tanımlamaları, 3. Kadının Kendine Yönelik Tanımlamaları, 

4. Erkeğin Kendine Yönelik Tanımlamaları. Otuz şarkı sözünden elde edilen kodlar Tablo 1’de yer 

almaktadır. Tablodan da takip edileceği üzere, kadın ve erkeklerin kendilerine ve karşı cinslerine yönelik 

tanımlamalarında farklılaşmalar olduğu görülmektedir.  
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Genel olarak kadınlar erkekleri tanımlarken;  fiziksel ihtiyaçlarına yenik düşen, cinselliği ön planda 

tutan,  ilişkide problem çıkaran, çatışmacı, rekabetçi, umursamaz ve dengesiz olarak tanımlamaktadır. Öte 

yandan erkekler kadınları tanımlarken erkek tarafından korunmaya muhtaç, cinsellik konusunda 

muhafazakâr olan, güzel, iletişim kurmakta güçlük çekilen kişiler olarak tanımlanmaktadır. Söylemlere 

dikkat edildiğinde genelde karşı cinse yönelik olumsuz yaklaşımların yer aldığı görülmektedir.  

Kadınlar kendilerini erkeğin sözünden çıkmayan, ömrünü erkeğe adayan, ilişkiyi kurtaran, bekleyen,  

toplumun ne düşündüğünü önemseyen, uzlaşan, yaşanmışlıklarına değer veren kişiler olarak tanımlarken; 

erkekler ise mücadeleci, duygularını gizlemeyi başaran, kadına söz geçiren, kadına tabii olan, korkak ve 

aciz olmayan kişiler olarak tanımlamaktadır. Cinsler kendilerini daha olumlu özelliklerle tanımlarken 

karşı cinsi ise olumsuz/sitemkar şekilde anlatmaktadır.  Bu özelliklerin yanı sıra kadınların söylemlerinde 

‘özgürlük’ temaları işlenirken, erkeklerde ise kadını denetim altında tutan, erkeğe tabii olan, güç 

hiyerarşisi kuran erkek imajı sergilendiği göze çarpmaktadır.  

Kadınların erkeklere yönelik söylemleri ile erkeklerin kendilerine yönelik söylemleri arasında bazı 

tutarlılıklar görülmüştür. Örneğin, hem kadınlar hem de erkekler, erkekleri birden fazla kadına ilgi duyan 

kişiler olarak tanımlamaktadır.  

“…Hergün başka bir yerde, hergün başka biriyle 

Gezdin tozdun, reklam oldum tüm milletin dilinde…” 

Adam Değilsin, Lara (2003) 

“…Sen iste ben bekliyorum 

Listeme de ekliyorum…” 

   Acımayacak, Tarkan (2011) 

Diğer taraftan kadın da erkek de kadınları ilişkinin sorumluluğunu üstlenen, ilişkiyi idare eden ve 

kurtaran kişiler olarak tanımlamaktadır. Ayrıca kadınların ilişkiyi kurtarmak adına birçok kez uğraş 

verdiğine, defalarca erkeği affettiğine dair söylemler çok sayıda şarkıda yer almaktadır.  

“…Bu ilişkideki tüm yanlışları gösterebilseydim 

Kaç kere kurtardım bizi yok yere fark edebilseydin…” 

Umutsuz Vaka, Demet Akalın (2011) 

Şarkıların içeriği incelendiğinde kadın sanatçıların seslendirdiği şarkılarda erkeklerin kendilerini 

aldattığına dair söylemlere rastlanırken, erkeklerin seslendirdiği şarkılarda ise aldatan kadın imajı 

olmadığı dikkati çekmiştir. Türkiye toplumunda aldatma kavramının daha çok erkeklere yüklenildiği; 
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kadınların aldatması ‘namus’ meselesi olarak algılanırken, erkekler için ise normal karşılandığı göz 

önünde bulundurularak kitleleri etkileyen bu şarkıların erkeğin aldatmasını daha konuşulur ve görünür 

hale getirilmesine de hizmet ettiği düşünülmektedir.  

Tablo 1. Şarkı Sözlerinde Kadın ve Erkeklerin Hem Kendilerine Hem de Karşı Cinse Yönelik 
Tanımlamaları 

Kadının Erkeğe Yönelik 
Tanımlamaları 

Erkeğin Kadına Yönelik 
Tanımlamaları 

Kadının Kendine Yönelik 
Tanımlamaları 

Erkeğin Kendine Yönelik 
Tanımlamaları 

Delidolu İnatçı Erkeğin sözünden çıkmayan Mücadeleci 
Sevildiğine sevinmeyen 
kişi 

İletişim kurulamayan  Aklını yitirmiş 
 

Boyun eğmeyen 

 Aklıyla kadının aklını 
almayı başaran 

Erkeğin derdine derman 
olmayan 

Cinsellik aracılığıyla karşı 
tarafı etkileyen/ilişkiyi tutan 

Kadına tabi olan 

Birden fazla kişiyle 
birlikte olan 

Kolay unutan Tutarlı Duygularını gizleyen 

Değişken/Tutarsız/Denge
siz 
 

Sözünü tutmayan Terk edilmekten korkan Kendini açamayan 

Erkek güveni sarsan 
 

Kadın cinselliğiyle 
rahatlatan, sakinleştiren 

Yaşanmışlıklarına değer 
veren 

Kadına söz geçirmesi 
beklenen 

Fiziksel ihtiyaçlarına 
yenilen 
 

İsyankar Ömrünü erkeğe adayan Kadını yönlendiren 

Sevildiğinde şımaran  
 

İlişkinin sorumluluğunu 
üstlenmesi gereken 

Sözünden dönmeyen Kendi ağladığı için 
kadının da ağlamasını 
isteyen 

Acı çekmeyen, acılara 
göğüs germeyen 

Şaşkın Erkeğe karşı olan zaafını 
kontrol edemeyen 

Sorumluluğu kadına 
yükleyen 

Kadının ömrünü tüketen Erkek tarafından 
korunmaya muhtaç 

Toplumun ne düşündüğünü 
önemseyen 

Hatalarıyla kabul 
edilmeyi bekleyen 

İlişkide problem çıkaran  
 

Gözü yükseklerde olan Tecrübeli Korkak ve aciz olmayan 

Baştan çıkaran Güzelliğine güvenen İlişkiyi kurtaran /İdare eden Diğer erkeklerin tehlikeli 
görme 

Aktif  
 

Yalancı Karşılıksız/çıkarsız seven Kendini kadının sahibi 
gören 

Sevilen 
 

Güzel Bekleyen Çok sayıda kadına ilgi 
duyan  

İlişkide rekabetçi Cinsellik konusunda rahat 
olmayan, muhafazakar 

Uzlaşmacı Kadın bedenini kontrol 
etmeyi arzulayan 

Kadının gücünü hafife 
alan 

Dürtülerini kontrol eden Özgürlüğüne müdahale 
ettirmeyen 

Kadına bağımlı 
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Kadınlar ilişki kurma isteği içerisindeyken ya geleneksel cinsiyet rollerine daha fazla atıf 

yapmaktadırlar ya da kendi cinselliklerini ön plana çıkararak ve kendilerini cinselleştiren söylemler 

kullanarak karşı cinsin daha aktif bir rol sergilemelerini beklemektedir. Ayrılık döneminde ise tablo 

farklılaşmaktadır (Tablo 2). Kadınlar ayrılık döneminde içine kapanan, günlük işlevselliğine devam 

edemeyen, yalnız ve çaresiz hisseden bir profil sergilemektedir. 

“…Bugün evden çıkmadım 

Telefona bakmadım 

Çok yedim çok ağladım…” 

   Depresyondayım, Göksel (2001) 

Ancak ayrılık aldatılmadan kaynaklıysa geleneksel kadın rollerinin reddedilmesi ile birlikte kadının 

özgürleştiği ve kadının özne olarak kendi kararlarını alma sürecine girdiği görülmüştür.  

 “…Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni, 

Ben kötüyüm, sen iyi mi?...” 

   Kamdıramazsın Beni, Gülben Ergen (2004) 

“…Kafayı düzelttim senden sonra, 

Kendime yararım bundan sonra, 

İster gelirim ister gelmem, 

Hesap mı vericez bundan sonra!...” 

   …dan Sonra, Sıla(2007) 

Erkek ise ayrılık döneminde ya farklı ilişki arayışlarına ve kadınlara yönelmektedir ya da kadını 

ilişkiye döndürmek için zorlayan, kadından intikam almaya çalışan kişiler olarak resmedilmiştir.    

“Sıra sana da gelecek ayrılık neymiş göreceksin, 

Hep mutlu ol istedim ama ben çektim sen de çekeceksin…” 

   Sen de ağla, Hakan Altun(2004) 

“…Hayat kısa tabi ya yürü başka kız mı yok…” 

Komple, Burat Kut (2007) 
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Tablo 2. Ayrılık Döneminde Kadın ve Erkekte Görülen Değişimler 

Kadın Erkek 

Ayrılık dönemlerinde günlük bakımını 
erteleyen 

Gizlice ağlayan 

Kendini Cezalandıran Duygularını tam olarak belli etmeyen 

İçine çekilen Ayrılık sonrasında yaşanmışlıkları yalan 
olarak anlamlandıran 

Sevgilisiz Yalnız Hisseden Kadını seçim yapmaya zorlayan 

Hayata ve Kendine Küsen Kadını ayrıldığına pişman ettiren 

Geleneksel cinsiyet rollerini sorgulayan Terk edildikten sonra hayatına kaldığı 
yerden devam eden, üzülmeyen 

Ayrılıktan sonra kendini iyi hisseden, 
güçlenen 

Başka partner arayışına geçen 

Erkeği hayatından çıkaran Kadından intikam almak isteyen 

Tartışma 

Bu çalışmada popüler kültürün en belirgin yansımalarından biri olan pop müziğin toplumsal cinsiyet 

kurgusuna nasıl hizmet ettiği araştırılmıştır. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, toplumdaki kadın ve 

erkeklerin kendilerine ve karşı cinslerine yükledikleri roller ve özellikler açısından örtüştüğü 

düşünülmektedir. Örneğin, erkeğin birden fazla kadınla birlikte olmasının hem erkekler hem de kadınlar 

tarafından doğal karşılandığı dikkati çekmiştir. Ancak Türk pop müziğinde kadınların söylemlerinde açık 

cinselliğe ilişkin ipuçlarına Amerika ve Avrupa’da yürütülen çalışmalara oranla daha az rastlanmaktadır. 

Öte yandan, erkeklerin, kadınların karakteristik özelliklerinden çok dışsal özelliklerine atıf yaptıkları 

dikkati çekmektedir. Bu durum, diğer çalışmalara benzer şekilde, kadınların erkekler tarafından 

nesneleştirilmesine örnek olarak verilebilir. Kadınların ise erkeklerin dış özelliklerine dair söylemler 

geliştirmedikleri göze çarpmaktadır. Cinslerarası bu farklılık toplum tarafından kadınlar ve erkekler için 

neyin kabul edilip neyin kabul edilmediğine ilişkin kıstaslar hakkında bilgi verebilir.  

Şarkı sözlerindeki diğer bir eğilim ise, erkeklerin ve kadınların karşı cinse yönelik söylemlerinde 

olumsuz öğelere yer verirken; kendilerini ise ‘haklı’ , ‘mağdur’, ‘doğru’ kişiler olarak tanımladıkları göze 

çarpmaktadır. Bu durum ilişki içerisinde kadınların ve erkeklerin kendilerini kayırdıkları ve ilişkide 

yaşanan sıkıntıları karşı tarafa yükleme eğiliminde oldukları şeklinde açıklanabilir. Bir diğer nokta ise, 

hem kadın hem de erkeklerin söylemlerinde, hatalı olarak görülen kişiye karşı toplumun desteği alınarak 

eleştirme eğilimi olduğu dikkati çekmektedir. 
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Bu çalışmanın en önemli bulgularından biri,ilişki başlangıcında ya da sürecinde olan kadınların daha 

pasif, boyun eğen, kendinden çok karşı tarafa değer veren, kendini erkeğe adayan kişiler olarak 

tanımlandığı, ancak özellikle aldatılma sonucunda ayrılık söz konusuysa kadınların daha dirençli, güçlü, 

kendinden emin, sınırları net, boyun eğmeyen kişiler olarak tasvir edildikleri dikkati çekmektedir. Bu 

bağlamda kadının özgürleşmesi ve erkek egemenliğinden sıyrılmasının söylemlerine yansıdığı 

düşünülmektedir.  

Bu çalışmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Günümüzde şarkılar kitle iletişim araçlarıyla hem 

görsel hem işitsel olarak sunulmaktadır. Bu çalışmada sadece şarkı sözlerine odaklanılmış olmasına 

rağmen, şarkı seçim aşamasında pop şarkılar video klipleriyle birlikte izlenmiştir. Her ne kadar söz 

içeriğinde cinsellik gibi temalar çok sık kullanılmasa da video kliplerde kadınların ‘seksi’, bedenini cazip 

bir şekilde sunan davranışlar içerisinde olduğu görülmüştür. Benzer eğilim erkek şarkıcılarda da 

görülmektedir.  Daha bütünsel ve kapsamlı bir sonuca ulaşmak için video klipler ve şarkıların sözleri 

beraber incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Böylece açık bir şekilde ifade edilmeyen 

söylemlerin örtük yollarla nasıl ifade edildiği anlaşılabilir. Diğer bir kısıtlılık ise şarkı sayısının az 

olmasıdır. Daha çok sayıda şarkının içeriği incelenerek daha geniş perspektiften toplumsal cinsiyet 

ilişkileri açıklanabilir.   
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Reklamlarda Kullanılan Cinselliğin Ürüne Biçilen 
Değer Algısı Üzerindeki Rolünü Ölçen Deney Çalışması 

Reklamlar, eski çağlardan beri var olan ürün tanıtım tekniğidirler. Reklamı gören ve görmeyen 

tüketiciler arasında ürünü alma olasılığı daha yüksek olan tüketici, reklamı gören tüketicidir (Bushman ve 

Bonacci, 2002). 

Reklamların ana hedefleri arasında ürünü tanıtmanın yanı sıra ürüne biçilen değeri arttırmak da 

bulunmaktadır  (Richards, ve Curran, 2002). Tam da beklendiği şekilde, reklamlar ürün kalitesinden 

bağımsız olarak fiyat artışına sebep olmaktadır (Farris ve Albion, 1980). Bu sebeple en uygun ve en işe 

yarar reklam tekniğinin ölçülmesi adına çalışmalar yapılmıştır. 

Ürünün satın alınma oranını arttıracak birçok reklam tekniği vardır. Örneğin reklamların duygu 

teması, hedef kitlenin içinde bulunduğu duygu durumuna bağlı olarak manipüle edilebilmektedir 

(Coulter, 1998). Reklamın enerjiklik seviyesi, ürünün tanıtımının etkileyiciliğinde önemli bir rol 

oynamaktadır (Pucinelli, Wilcox ve Grewal, 2015; Quesenberry ve Coolsen, 2014). Reklamında çekici bir 

model olan ürünleri kullanan bireylerin kendilerini daha çekici ve yüksek özgüvene sahip buldukları 

görülmektedir (Micu, Coulter ve Price, 2009). Benzer bir biçimde reklamlarda cinsellik çağrıştıracak 

uyaranların kullanımı da ürün tanıtımında kullanılan anahtar tekniklerden biridir. Bu reklamların ürünün 

satın alınmasını arttırdığına ve bu artışın da cinsiyetten bağımsız ilerlediğine yönelik bulgular 

bulunmaktadır (Myers ve Twenge, 2013). Ek olarak, bireyler cinsellik içeren bağlamlara daha fazla 

dikkat etmekte ve bu bağlamları daha iyi hatırlamaktadırlar. (Geer, Judice ve Johnson, 1994; Geer ve 

McGlone, 1990; Furnham ve Mainaud, 2011). Kimi satıcılar tarafından cilasız mobilyalara “çıplak” 

denmesi, belki de bu bulguların iş yaşantısında kullanımının örneği olarak kabul edilebilir. 

Reklamlarda, toplumsal cinsiyet rolleri ön plandadır (Rouner, Slater ve Domenech-Rodriguez, 2003). 

Örneğin Erkekler spor ve macera içeren bağlamlarda aktifken;  kadınlar ev işleriyle ilgilenen, çocuğuna 

bakan, yuvayı kuran bağlamlarda aktiftir (Hail ve Crum, 1994). Erkek aktörler reklamlarda sesleri ile ve 

mizah içerikli rollerle bulunurken kadın aktörler görüntüleri ile bulunmaktadır (Furnham ve Voli, 1989). 

Kadın imgesinin evine, çocuğuna ve eşine bakan toplumsal cinsiyet rollerinin yanında cinsel bir obje 

olarak kullanılışı da reklamlarda karşımıza çıkan bir tekniktir. İdeal kadın vücudunun ve güzelliğinin, 

ürünlerin satışında oldukça etkili olduğu bulunmuştur (Kumud, Tikshan, ve Tapsi, 2012). Ürün 

reklamlarında ürünün yanında çekici bir kadın model kullanıldığında reklamın tek başına ürün içeren 

reklamlardan daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Bunun yanı sıra kullanılan modelin çıplaklık seviyesi 

arttıkça reklamın temsil ettiği ürünün tercih edilirliği de artmaktadır (Dudley, 1999). Erkek bedenini 

cinsel bir obje olarak kullanan reklamlar da vardır. Bu reklamlara yanıtlar incelendiğinde erkek 
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izleyicilerin erkek modelin kıyafetli olduğu reklamı tercih ettiği, kadın izleyicilerin ise tanıtılan üründen 

çok bağımsız değil ise erkek çıplaklığını tercih ettiği görülmektedir (Simpson, Horton ve Brown, 1996).  

Görüldüğü üzere, reklamlar uzun süredir bizlerle birlikte ve en az bir o kadar daha bizlerle birlikte 

kalacak gibi görünmektedir. Ancak her reklam ürün tanıtımı veya ürüne biçilen fiyat söz konusu 

olduğunda eşit oranda başarılı olamıyor. Bazı reklamlar, diğerlerinden daha fazla tercih ediliyor. Reklam 

başarısını arttırmasını bekleyen teknikler burada devreye giriyor. Bu tekniklerden biri de reklamlarda 

çekici erkek ve kadın modeller kullanmak. Ek olarak kullanılan bu modellerin çıplaklık seviyesi de 

reklamın tercih edilmesi ve ürünün satışı konularında etkili olmakta. Bütün bunlar göz önüne alındığında; 

bu çalışmanın hipotezi, reklamlarda kullanılan erkek ve kadın çıplaklığının ürünü satın alacak olan 

bireyler tarafından ürüne biçilen değeri arttıracağıdır. 

Yöntem 

Örneklem 

Bu çalışmanın örneklemini, Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Kampüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Turuncu Amfi’de ve Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Hazırlık Fakültesi’nde okumakta olan ve 

çalışmaya gönüllü katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcılar, çalışmaya basit tesadüfi örnekleme 

yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmada 19 deney grubunda ve 19 kontrol grubunda olmak üzere toplamda 38 

kadın katılımcı; 22 deney grubunda ve 24 kontrol grubunda olmak üzere toplamda 46 erkek katılımcı 

bulunmaktadır. Bir erkek katılımcı, cevaplanmamış soru bıraktığı için çıkarılmıştır. Katılımcıların yaş 

ranjı 19 ile 24 arasındadır ( M = 21.54, SD = 1.23). Cinsel temalar, dikkat çekme konusunda genç bireyler 

üzerinde daha etkilidir (Bushman ve Bonacci, 2002) ve bu sebeple örneklem seçimi çalışmanın güçlü 

yanlarından biri olmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

Kullanılan araçlar, kişisel bilgi formu ve deney grubu ile control grubuna farklı hazırlanmış her biri 

beyaz A4 kağıda basılmış 6 ayrı ürün reklamından (Ek A ve Ek B). Kullanılan ölçek sırasıyla Dean 

marka, trans brazilla 2000 model gitar; Ülker marka çikolata; Dior marka J’adore adlı kadın parfümü; 

Dolce Gabbana marka Sport adlı erkek parfümü; Rocco marka şeker ve Saray marka halı reklamları 

içermektedir. Ancak kadın parfümü reklamı, erkek parfümü reklamından hemen önce olduğu nedeniyle, 

modelin küpelerine de vurgu yapılmış olması kullanılarak, küpe reklamı olarak tanıtılmıştır. 
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İşlem 

Küpe ve parfüm reklamları dışında kullanılan diğer 4 reklam, insan figürleri ve cinsel içerikli imge 

veya mesaj barındırmayan, sadece tanıtılan ürünlerin fotoğraflarını içeren reklamlardır. 

Kontrol grubunda kadın model içeren reklam ve erkek model içeren reklam üzerinde değişiklik 

yapılmıştır ve Adobe Photoshop CS6 programı kullanılarak kıyafetleri değiştirilmiştir. Deney grubunda 

küpe ve parfüm reklamlarının orijinal ve dekolteli fotoğrafları kullanılmış, kontrol grubuna ise aynı 

reklam dahilinde olan ve aynı modelleri içeren ancak modellerin boyun, yüz ve el bölgeleri hariç 

tamamen kıyafet ile örtülmüş fotoğrafları kullanılmıştır. Geriye kalan gitar, çikolata, şeker ve halı 

reklamları ise hem kontrol grubunda hem de deney grubunda aynı bırakılmıştır. 

Çalışmanın hipotezi renkleri kapsamadığından reklamlar siyah beyaz basılmış ve böylece 

katılımcıların renklere yönelik yanlılıkları olması ihtimali azaltılmaya çalışılmıştır. 

Kontrol grubunda hem kadın hem de erkek katılımcılara sırasıyla gösterilen reklamlar: gitar reklamı, 

çikolata reklamı, dekoltesiz kadın modelin oynadığı küpe reklamı, kıyafetli erkek modelin oynadığı 

parfüm reklamı, şeker reklamı ve halı reklamı iken deney grubunda gösterilen reklamlar sırasıyla gitar 

reklamı, çikolata reklamı, dekolteli kadın modelin oynadığı küpe reklamı, üstsüz erkek modelin oynadığı 

parfüm reklamı, şeker reklamı ve halı reklamı olmuştur  

Katılımcılardan kendilerine gösterilen her bir ürün reklamından yola çıkarak bu ürünlere uygun 

değerde bir fiyat tahmin etmeleri ve ürünlerin altına bu tahminlerini not etmeleri istenmiştir. Buna ek 

olarak katılımcıların modelleri çekici bulup bulmadıklarını ölçmek amacıyla katılımcılara anket sonunda 

bir değerlendirme ölçeği verilmiştir. Bu ölçekte “Küpe reklamındaki kadın modeli ne kadar çekici 

buldunuz?” ve “Parfüm reklamındaki erkek modeli ne kadar çekici buldunuz?” olmak üzere 2 farklı soru 

bulunmaktadır. Modellerin çekicilik değerlendirmesi için ise 10’lu Likert tipi (1 = “Hiç Çekici 

Bulmadım”, 10 = “Çok Çekici Buldum”) bir ölçek kullanılmıştır. 

Bulgular 

Bu çalışmada, reklamcılıkta kadın ve erkek modellerle beraber kullanılan dekoltenin kadın ve erkek 

katılımcılar üzerinde etkisi olup olmadığı ölçülmüştür ve analiz için SPSS 20.1 paket programı ve 

ANOVA analizi kullanılmıştır. Analizlerin anlamlılık katsayısı 0.50 olarak ele alınmıştır. 

Kadın modeli içeren reklam çalışması ele alındığında kadın katılımcılar kadın modelin dekolteli ve 

dekoltesiz fotoğrafı ile temsil edilen küpe arasında ürüne biçilen değer göz önüne alındığında anlamlı bir 

fark göstermemiştir. Bunun yanı sıra, erkek katılımcıların kadın modelin dekolteli olduğu fotoğraf ile 
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temsil edilen reklama sahip küpeye, dekoltesiz fotoğraf ile temsil edilen üründen daha fazla fiyat 

biçtikleri görülmüştür. 

Cinsiyet söz konusu olduğunda kadın küpe fiyatlarında anlamlı bir fark vardır. Kadın katılımcılar 

(Ort. = 9711.5, S = 25921.84) ve erkek katılımcılar (Ort. = 402.60, S = 1157,54) kadın küpe reklamındaki 

kadın modele, hem deney hem de kontrol grubundaki kadın katılımcılar, erkek katılımcılara kıyasla daha 

yüksek fiyat vermişlerdir. 

Erkek model tarafından temsil edilen parfüm reklamında ise sonuçlar daha farklı bulunmuştur. Deney 

grubunda erkek modeli içeren parfüme uygun görülen fiyat arasında anlamlı bir cinsiyet farkı 

görülmemiştir. Ancak kontrol grubunda kadın katılımcılar, erkek modelin temsil ettiği ürüne erkek 

katılımcılara kıyasla daha fazla fiyat vermişlerdir. 

Erkek modelin çekiciliği sorusunda cinsiyet düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Kadın 

katılımcılar (Ort. = 6.52, S = 2.91) ve erkek katılımcılar (Ort. = 3.10, S = 1.91) modelin çekiciliğini farklı 

derecelendirmişlerdir. Erkek modele hem deney hem de kontrol grubundaki kadın katılımcılar, hem 

deney hem de kontrol grubundaki erkek katılımcılara kıyasla daha yüksek çekicilik puanı vermişlerdir. 

Erkek modelin çekicilik puanlamasındaki cinsiyet farkına karşın, kadın modelin çekicilik 

puanlamasında aynı fark bulunmamıştır. Kadın model söz konusu olduğunda kadın katılımcılar içerisinde 

deney veya kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak erkek katılımcılarda deney 

grubu, kontrol grubuna kıyasla daha yüksek çekicilik puanı vermiştir. Ayrıca kontrol grubunda kadınlar 

erkeklerden daha yüksek ve deney grubunda da erkekler kadınlardan daha yüksek çekicilik puanı 

vermişlerdir. 

Tartışma 

Katılımcılara gösterilen reklam fotoğraflarında kadın modelin oynadığı reklamda erkek katılımcılar, 

dekolteli olan fotoğrafın olduğu reklamlara daha yüksek fiyat verdiler. Buradan hareketle reklamdaki 

model kadın olduğunda, aynı ürünün aynı reklamının erkek katılımcılar için eğer model dekolteliyse daha 

tercih edilesi olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür.  

Kadın model tarafından temsil edilen ürüne kadın katılımcıların erkek katılımcılardan daha yüksek 

fiyatı uygun gördükleri bulunmuştur. Erkek model tarafından temsil edilen üründe ise kadın katılımcıların 

deney veya kontrol grubu sonuçları arasında fark bulunamamıştır. Bunun bir cinsiyet farkı mı yoksa 

içinde yaşanılan kültürde görülen toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak oluşmuş bir fark mı olduğu ise 

tartışılabilecek bir noktadır. 
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İleriki çalışmalarda küpe ve parfüm reklamları yerine tercih edilecek ürünler cinsel içerikli olan ve 

cinsel içerikli olmayan, veya en azından cinsel içerikli mesajlara çağrışımda bulunan veya bulunmayan 

(örneğin sandalye ve iç çamaşırı reklamı gibi) ürünler arasından seçilebilir. Böylelikle reklam içeriği ile 

üründen kaynaklanan reklama yönelik beklentiler de çalışma kapsamına alınmış olacaktır.  

Kadın bedeninin cinsel bir obje olarak kullanımın nahoş, incitici ve etik dışı bulunduğu ancak bu 

tutumun reklamın işe yaraması ve ürünün satın alınması aşamalarında etkili olmadığı bilinmektedir 

(Dudley, 1999). Daha sonraki çalışmalarda ek olarak çalışmada kullanılan reklamlar hakkındaki duygular 

ve görüşler de incelenebilir. 
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Ek A. Deney Grubu Ölçeği 
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