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iliet: Sosyal psikoloji, psikoloji disiplini i~inde, sosya\ davram~m a~lklanmasl, toplumsal
dlizeyde bireyin aldlgl rol ve toplumsal sUrc<;ierin birey tizerindeki etkilerini inceler. Bu
konular deneysel anlamda <r0zUm Uretilmesi kolay olrnayan konulardlf. GUntimUzde
deneyseI yi5ntcm ve sosyal psikolojinin bugline dek benimsedigi ara~tlrma nesnesi
hakkmda Boernli degi$imler Vardlf. Psikolojinin baglffislz bir disiplin olma c;ahasl insanm
iki farkh halini tamrnlama giri$imi ite ba$lar. Bu hallerden bili bireyin kcndi ba$ma
oldugu digeri ise birden fazla bircyin biT arada oldugu hallerdir. Sosyal psikoloji ya da
insamn sosyal davram~l, psikoloji disiplini olu~turulurken neredeyse kesin smlrlarla
psikoloji anlaYI~mm dl~mda tutulmu~tur. Bilim olma r;abasl ir;inde bu gelgitleri ya~ayan
sosyal psikolojinin en onemli meselelerinden biri, sosyal psikolojinin ar~tlrma nesnesinin
ne olacagl, sorulanm kime, kimlere ya da neye soracagl ve tUm bunlann yam Slra hangi
yolla ve kaynaklarla sordugu sorulann cevaplanm yorumlayacagldlf.
Anahtar Kelimeler: Psikoloji, sosyal psikoloji. sosyaJ, sosyal davram~
Abstract: Social psychology investigates that explanation of human social behaviors such
as roles, group processes, inter group relations. Experimental approaches can not find
solutions about that objects. But today experimental and traditional social psychology
approaches has changed that their research area and methods. Psychology started to
understand that two aspects of human behavior which one is the individual's behavior and
the other one is social behavior. Early years of psychology experimental method was
accepted that the way of doing psychology. This choice was not proper way to understand
social behaviors. Thus, social psychology has new important questions. What are social
psychology's research objects. how to ask its questions, who answers its questions, and
more important problem is how social psychology interpret all this answers.
Key Words: Psychology, social psychology, social, social behaviors
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Sosyal psikoloji, psikoloji disiplini iyinde, sosyal davram~m aylklanmasl,
toplumsal diizeyde bireyin aldlgl rol ve toplumsal siireylerin birey iizerindeki
etkilerini inceler. Bu konular deneysel anlamda ,oziim iiretilmesi kolay
olmayan konulard;r. Deneyleme yani deneysel yontem ise psikolojinin en temel
ilkesi olarak kabul edilmi~tir. Giiniimiizde deneysel yontem ve sosyal
psikolojinin bugiine dek benimsedigi ara~tlrma nesnesi hakkmda onemli
degi~imler vardlr. Sosyal varhk ya da insamn sosyalligi nedir sorulanm yeni
ba~tan kurgulamak onerilmektedir. ' Bu degi~im onerileri sosyal psikolojinin
geymi~ini yeniden okumaYl da beraberinde getirmektedir. Psikolojinin baglmslz
bir disiplin olma yabaSl insamn iki farkh halini tammlama giri~imi ile ba~lar. Bu
hallerden biri bireyin kendi ba~ma oldugu digeri ise birden fazla bireyin bir
arada oldugu hallerdir. Psikolojinin kurucusu Wilhelm Wundt, bu iki alam
fizyolojik psikoloji ve halk psikolojisi (vOlkerpsychologie) olarak
tammlaml~tlr.2 Fizyolojik psikoloji laboratuar ortammda zihin (mind)
ara~tlrmalan yapml~tlr. Wundt laboratuannda iyebakl~ (introspection) yontemi
ile zihne dair veriler elde etmeyi amaylamaktadlr. Wundt'a gore iyebakl~ bir
iysel alplama biyimidir. Bu yolla bireyin iyinde bulundugu durumu zihninde
nas!1 betimledigi tespit edilmektedir. <;iinkii psikoloji bir zihin bilimidir.
Wundt'a gore bireyin dl~ uyaranlan kar~llayl~l ve onun ko~ullanna gore
harekete geyi~i fizyoloji, olu~an bu durum kar~lsmda verdigi tepki de
psikolojidir.3 Birbirinden aynlamaz olan bu iki hal fizyolojik psikolojiyi
olu~turmaktadlr. Bireyin zihnin de 0 anda olu~an ~ey her ne ise birey tarafmdan
tasarlanmaktadlr. Fizyolojik psikolojinin ilgilenmesi gereken de budur.
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Wundt'un halk psikolojisi olarak isimlendirdigi alanda ise dil, din, gelenek, mit,
sihir ve aym ge9mi~e sahip olma temel unsurlan olu~turmaktadlr. Bu temel
unsurlar kolektiftir. Bu kolektif unsurlar bireylerin etkile~iminden dogmaktadlr.
Wundt'a gore, bu kolektif olgular, kendisinin laboratuar bilimi olarak
tammladlgl fizyolojik psikoloji ile a9lklanamaz. <;:UnkU bu alanda ara~tmlacak
~ey fizyolojik psikolojinin tarif ettigi zihin kavraml kadar i9sel degildir.
Dl~anda olandlr. Kolektif zihinsel olgulann meydana gelmesini saglayan
yaratJcI sUre9 etkile~im ve sosyal olandlr. Bundan dolaYI Wundt kendi yak1a~lm
bi9imi diihilinde sosyal psikolojiyi fizyolojik psikolojiden aymr. Ona gore ne
sosyal psikoloji fizyolojik psikolojiye ne de fizyolojik psikoloji sosyal
psikolojiye indirgenebilir. Biri bireylerin olu~turdugu toplulukla digeri ise birey
.
ile ilgilenir.
Sosyal psikoloji ya da insamn sosyal davram~l, psikoloji disiplini olu~turulurken
neredeyse kesin slmrlarla psikoloji anlayl~mm dl~mda tutulmu~tur. Bu 90k
anla~Ilmayacak bir durum degildir. 19. yUzYlhn bilim anlayl~1 i9inde
baklldlgmda bilim olma 9abasl i9inde olan disiplinlerin deney yapma
zorunlulugu ka9lmlmazdlr. Bilim olma 9abasl i9inde bu gelgitleri ya~ayan
sosyal psikolojinin en onemli meselelerinden biri, sosyal psikolojinin ara~tlrma
nesnesinin ne olacagl, sorulanm kime, kimlere ya da neye soracagl ve tlim
bunlann yam slra hangi yolla ve kaynaklarla sordugu sorulann cevaplanm
yorumlayacagldlr. Psikolojinin amacI organizmamn davram~lanm nedenleri ve
sonu9lan bakImmdan a9lklamaktlr. Bu nedenle de, ara~tIrma nesnesi se9imi ve
sorulan sorulara ahnmak istenen cevaplar, 90k dogal olarak, bilimsel on
ko~ullann izin verdigi 019Ude sosyal olabilir. Bu nedenle fizyolojik psikoloji
anlaYI~1 bilimsel veri elde etme konusunda daha verimli oldugu i9in tercih
edilmi~tir. Halk psikolojisi ise sadece Wundt'un 9abalanyla smldl kalml~tlr.
Daha sonraki donemlerde bu yak1a~lm bi9imi sosyoloji disiplinin ilgisini
gekmi~tir. <;:ok yakIn bir gelecege kadar da sosyal psikolojinin gUndemine
gelmemi~tir. Sonu9 olarak sosyal psikoloji fizyolojik psikoloji kokenli psikoloji
yakla~mllm benimseyerek ilerlemi~tir.
Bu kaygl ile hareket eden sosyal psikoloji gUnUmUze dek bir90k degerli bilgi
Uretmi~tir. Ama kimi zaman bu bilgiler smlrll bir anlayl~la elde edilmi~ ve
yorumlannu~tlr. Hatta sosyal psikolojinin bir alan olarak psikolojinin i,inde yer
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alabilmesinin, sosyal davram~m nedeni ve sonucunun beynin herhangi bir
bOlgesinde ya da merkezinde bulundugunu ispatlamakla miimkiin oldugu iddia
edilmi~tir.4 Bu anlayl~ <;ok abartih olmakla birlikte psikolojiyi biyolojik bir
bilim olarak kabul eden anlayl~a ters dii~mez. Bu yakla~lm bi<;imi psikolojide
<;ok uzun zaman hiikim olmu~ bir anlaYl~tJr. <;:iinkii psikolojinin ara~tlracagl
nesne insanlann gosterdigi tiirden davram~lan meydana getiren beyin
mekanizmasmm ke~fedilmesi olarak kabul edilmi~tir. 5 Beyin mekanizmasmm
ke~fedilmesi, evrim kurammm etkileri ve psikolojinin biyoloji bilimine olan
inancl psikolojinin davram~ bilimi olarak evrilmesine izin vermi~tir. Davram~
laboratuar ortammda da incelenmesi daha kolay olan bir ara~tlrma nesnesidir.
Psikolojinin bilim olma konusundaki bu rahathgl sosyal psikoloji i<;in yeterli
olmaIlli~tlr. <;:iinkii sosyal davram~l laboratuar ortammda incelemek zordur. Bu
ko~ullar dl~mda sosyal davram~lara dair yapJian a<;Jidamalar deneysel yani
bilimsel a<;lklamalar olmadlgmdan yeterli degildir. 6 Sosyal psikolojinin kabul
gormesi i<;in bir ~ekilde sosyal davram~l laboratuara sokmasl gerekmektedir7
Bu yetersizlik durumu sosyal davram~l laboratuar ortammda inceleme
<;abalanm yogunla~tlrml~tJr. Bu <;abalar kar~lhkslZ kalmaml~tlr. Muzaffer $erif
8, grup olu~umu ve gruplar araSl ili~kileri laboratuar ko~ullannda incelemi~tir.
Dogal ortamda ger<;eklqtirilen deneysel <;ah~malar sonucunda $erif, grup
olu~umu ve gruplar araSl ili~kileri a<;lklayan bir kuram olu~turmu~tur. Ger<;ek<;i
<;:atl~ma Kuraml (Realistic Conflict Theory)9 Onaylanan bilimsel yontem
balammdan $erif'in sosyal psikolojiyi ta~ldlgl nokta son derece degerlidir.
Kendisi de herhangi bir psikolojik olaym psikolojik olarak degerlendirilebilmesi
O. L. Zangwill, Modem Psikolojillill Geli§im,ryev. Ydmaz Ozakpmar, Konya, 1990, Sel(:uk Universitesi
Yaymlan no; 81, Egitim FakUltesi Yaymlan 00;20, s, 25.
YJimaz Ozakpmar, Ogrenmede Dikkat Problem, Kanya, 1987, Sel(:uk Oniversitesi Yaymlan: 31, Egitim
FakUltesi Yaymlan: 3, s. 78.

Henri Tajfel, "Experiments in a Vacuum", J, Israel, H. TajfeJ, (ed.), The Context of Social Psychology.
New York, Academic Pres, 1972, s, 222; John Turner, "Some Considerations in Generalizing
Experimental Social Psychology" Progres.~ in Applied Social Psychology, VoU, 1981, s. 345-348.
Tajfe1, Experiments in a Vacuum, s. 225.
Muzafer Sherif, The Psychology of Social Norms, New York, Harper Collins, 1966a,s. 145.
Muzafer Sherif, In common predicament: Social psychology of intergroup conflict and cooperation,
Boston, Houghton-Mifflin, 19Mb, s. 252.

Narter, Sosyal Psikoloji'nin Sosyal Kavramma Dair" Oneriler

19m

ancak

psikoloji

laboratuarmda

elde

edilmi~

sonu9lara

27

dayanan

ara~lirmalarla -deneylerle- miimkiin oldugunu iddia etmektedir. 10 Kuramsal ve

ozellikle yontemsel anlamdaki bu katki sosyal psikolojinin rii~tiinii ispatlamasl
olarak goriilebilir. Gruplar iizerine yapJ!an deneyler sosyal gergegin, dogal
ko~ullanndan uzakla~tlfllarak incelenebilecegi iddiasml igermektedir. Ama
baglammdan kopanlrm~ bir davram~, tutum ya da tepkinin ne kadar sosyal
olabilecegi tartl~mahdlr. 0 donemlerde bu liir tartl~malar giindemde degildir.
Sosyal davram~1 meydana getiren mekanizma 90ziimlenmelidir. Sosyal
davram~lann en a91k olam grup olu~umu ve gruplar arasl davram~tlr. Bu da
laboratuar ko~ullannda 90ziime ula~ml~tlr. DolaYlslyla davram~ diizeyinde elde
edilen veriler dogrudur. Bu durumda mekanizmamn bir iist a~amasma
ge9ilmi~tir. Psikolojinin genelinde de bOyle bir tercih soz konusudur.
Davram~tan bili~sele bir ge9i~ ya~anml~lir.
Bili~sel

sosyal psikolojinin geli~mesiyle sosyal psikoloji hlz kazanffil~ ve bir90k
"sosyal" konuyu bu baki~ a91slyla a91klamaya 9ah~ml~lir. Ba~hca konular
tutumlar, atlflar, aidiyet, kimlik, ahlaktlr. Bili~sel sosyal psikoloji bugiin sosyal
psikoloji olarak bilinen bir90k ~eyin temelini olu~turur. Degerli bir90k bilgi ve
90ziim iiretmi~tir. Ama sosyal konularl ozellikle bili~sel diizeyde 9ah~mak az
once de ifade edildigi gibi sosyal olam baglammdan kopartffil~lir. Yontemsel
bakimdan ya~anan rahathk sosyal olam anlamaya 9ah~maktan 90k kuramsal
diizeyde var oldugu iddia edilen sosyal kavramlann ispatma donii~mii~liir.
Sosyal psikoloji adma bilgi iiretmek i9in yontem bakimmdan ya~anan bu giiven
deney dl~mda da bazi tekniklerin uygulanmasml saglaml~lir. Arlik sosyal:
psikoloji i9in bilgi toplamanm bir90k yolu vardlr. Yalmzca gozlem yapllabilir.
Tutumlar, inan9lar, niyetler ve motivasyon hakkmda miilakatlar yapabilir.
Anketler diizenlenerek bilgi toplanabilir. Boylelikle bilimsel veri top lama
tekniklerinin biitiinii kullamlabilir olmu~tur. DolaylSlyla da sosyal psikoloji bir
bilimdir. Ama yine de sosyal psikoloji i9in en onemli teknik deney yapmaklir.
Sosyal psikoloji laboratuar deneyleri ile desteklenmelidir. 11 Sosyal davram~m
10

11

Muzafer .serif, "Vaziyet·Alt~laf1n (Attitudes) Psikolojisi Ozerine Birkar; Yeni Ara~hrma", Ankara
Oniversiresi Dil ve Tarih·Cografya Fakiiltesi Fe/sefe EII.~titiisii Psik%ji Serisi:Il, Ankara, TUrk Tarih
Kurumu Bas!mevi, 1944, s.96.
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laboratuara sokulmak istenmesi ve tiim sosyal psikolojik fenomenlerin deneysel
yontemle a9lklanmaya 9alI~llmasl sosyal psikolojinin kISlrla~masma neden
olmu~tur.12

Sosyal psikolojinin deney yapmak konusundaki bu lsranm elde ettigi sonu9lann
yetersizligini fark ettikge azaltmaya ba~laml~tlr. Bili~sel sosyal psikolojinin
onemli kuramcIlanndan Tajfel ge~itli makalelerinde deneysel sosyal
psikolojinin eksikliklerine vurgu yapmaktadlr. Tajfel'e gorel3, sosyal psikoloji
deneyleri, sosyal ya~amm dl~mda yapay bir bi9imde yaratIlml~ bir ortamda
gergekle~tirildigi siirece konu dl~l kalmaktadlr. Bu yakla~lm bi9imi deneysel
9alI~malan temele koymakta alan ara~tlrmalanmn da gerekliligine dikkat
gekmektedir. Bu anlamda Tajfel'e bir destek de, "Sosyal Kimlik Kuraml'm
(Social Identity Theory)" birlikte ortaya attIgl meslekta~l Turner' dan
gelmektedir. Turner'a gore l4 , alan ara~tIrmasl, deneysel 9alI~maYl tamamlayan
olumlu yollardan biridir. Deneysel olmamalan bu ara~tIrmalardan elde edilen
sonu9lann yapay ve dilzmece oldugunu gostermez. Alan al'a~tll'malan giindelik
ya~amm i9inde gergekle~til'ildiginden bil'ebir sosyal ortamda degerlendil'ilebilir.
Laboratual' ortammdaki gibi yalItllml~lIk banndlrmaz. Bu sayede de deneysel
9ah~malann
verileri dogrultusunda olu~turulan kuramlann yalmzca,
labol'atuarda bulunan onemsiz yamtlarla dayatIlan, aldatIcl fanteziler olal'ak
ke~fedilmedigi ortaya 91kmaktadlr.15 Bili~sel sosyal psikoloji bu anlamda bir
noktaya kadal' deneysel 9alI~madan uzakla~lr. B u durum yalmzca ara~tIrma
tekniklerinin degi~til'ilmesi 9abasl olarak degerlendirilebilir.
Oysa sosyal fenomenin 90k yUzlii ve heterojen bil' dogasl val'dlr. Eger, bu
fal'khhk ve heterojenlik tek yonlii bir bakI~ a9ISlyia a9lklanmaya 9alI~llIrsa,
sosyal psikoloji zedelenmi~ olur. Sosyal psikoloji her zaman birey ve onun
sosyal dUnyasl arasmdaki ili~kilerin dogasl hakkmda 9ah~ml~tlr. Zaten buradaki
esas problem gel'gekten birey ve onun sosyal dUnyasl ile arasmdaki i1i~kilerin
dogasmm ne demek oldugudur. Bunu takip edecek bir diger soruda bu dogaYl
12
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TajfcJ, "Experiments in a Vacuum". s, 224.
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incelemenin tam olarak ne anlama geldigidir. Davralll~~lhk, pozitivizm ve
bili~selci anlayl~la olu~turulan kuramsal ve empirik flkirler sosyal psikoloji i~in
sllllrlaYlcl kalml~tlr. Bu yakla~lmlar bireyin sosyal dogasml kimi zaman yanh~
anlanu~, kimi zaman gozardl etmi~ hatta reddetmi~tir. Bireylere birer atom
olarak baknu~tlr. insallln sosyalligi bireyselle~tirilmi~tir. Bu sayede de ins an,
sosyal baglamm sonu~lanndan yapay olarak baglmslzla~tmlml~tlr.16
Buraya kadar sosyal psikolojinin bilim olma ~abasml aktanlmaya ~ali~ilml~tlr.
Bu bilim olma ~abasl son donemlerde kendini yontemse! slkmtllann ya~anmasl
ile gostermi~tir. Ama sosyal psikolojinin temel sorunu yontemden ~ok ara~tlrma
nesnesi iIe ilgilidir. Yontemsel anlamdaki bu mlicadele, sosyal psikolojinin hem
kendi ara~tlrma nesnesi ile hem de felsefede ya da entelektliel alanda
ger~ekle~en degi~imIer ile arasmdaki bagm zaYlflamasma neden olmu~tur.
Sosyal psikolojideki geli~meler, bilimsel paradigma kayl~ma kadar, azimli bir
~ekilde gozardl ediImi~tir. Bu anlamdaki uzakhk sosyal psikolojinin ara~tlrma
nesnesine yeniden bakmasml geciktirmi~tir.17
Burada sosyal psikolojinin i~ine dli~tligli yanh~hk sosyal fenomenin dogasml
anlama ~abasmm sllllrh olmasillda yatar. 18 Bunun nedeni de sosyal psikolojinin
ara~tlrma nesnesine dair bilgi edinmeye ~ah~tlgl zeminin yanh~ olmasldlr.
Sosyal psikoloji i~in genellikIe, ara~urmalardan elde edilen matematik
bulgulann anlamh olmasl sosyal olallln ger~ek nedeni ile e~degerdir. HiUbuki
bu i~lem yallllzca kurgulanml~ olan hipotezin yonteme uygun bir ~ekilde
deneylenmesiyle sonu~lalllr. Bu yakla~lma gore, sosyal psikoloji insanlar arasl
ili~kiyi davralll~ boyutunda a~lklamakla yliklimliidiir. 19 Ama bu anlayl~ ki~iyi
toplumsal baglammdan koparan bir anlayl~tlr. Bu nedenle, sosyal psikoloji,
yallllzca insanlll sosyal davralll~lan inceleyerek degil, ki~inin i~inde bulundugu
ileti~im baglamlllda, digerleri tarafilldan nasll talllmlandlgi ~er~evesinde
yapilmahdlr.

]6

Markova, Dialogicalty and Social Representations 17te Dynamics of Mind, Cambridge, s. 156.

17

Parker, The Crhe.~ in Modem Social P:,)'co/08Y and How to End it,s.122.

18

Michael Billig, Ideology and Opinions, London, Sage, 1991, s. 98-100.

]9

Gergen, "Social'Psychology as History", s. 309-320.
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bireylere ve sosyal olana bakIldlglllda, insamn i~inde bulundugu
ileti~im baglaml sosyal psikolojinin en onemli kavramlanndan biri haline
gelmektedir. Bireyler sosyalliklerini tarih, kiiltiir, dil, eografya ve din gibi
toplumsal unsurlardan etkilenerek olu~tururlar. Bu toplumsal unsurlann
zamansal ve mekansal anlamda ortakhklan sonueu meydana gelen kavram da
soylem adllli almaktadlr 20 Toplumun iirettigi soylem, ki~iler araSI ili~kilerle
aktanhr ve toplumun her ferdinde kendini gosterir. Soylemin iiretilmesi ve
aktanlmasl, dil sayesinde ger~ekle~ir. Soylemin ta~ldlgl bilgiler dil araClhgl ile
ki~iler arslllda yayglllla~lr. insanlar konu~tuk~a, diinyalanm kaqlhkh olarak
in~a ederler ve bu in~a siirekli bir ~ekilde devam eder. Bu siireklilik i~erisinde
de nesneye dair bilgiyi ta~lyan soylemler toplumu kontrol altmda tutarlar. 21
Yine bu gorii~e gore, birey ve toplum ayn birer varhk degildir. Aksine
birbirleriyle ili~kili olup tek bir sistemin par~alandlr. Bireyin baglandlgl sosyal
uygulamalar, i~inde ya~adlgl sosyal yapl, dii~iinee ve ya~antilanm ~er~eveleyen
soylemler tek bir fenomenin eepheleri haline gelir. DolaylSlyla, ne bireyin ne de
sosyal yapmlll basit bir iiriinii degildir. Soylem sosyal yaplya gomiilii olup onun
bir pa~asldlr.

Bu

~ekilde

Tiim bu
yeniden

gerek~elerin

dogrultusunda sosyal psikoloji sosyal olanm ne oldugunu
dii~iinmelidir.
Sosyal psikoloji, insam ya~am baglammdan,
ge~mi~inden ve dilinden koparmadan ineelemelidir. Giindelik ya~amm i~inde
olup bitenler, kullamlan bilgi ve hepsinin iistiinde kullamlan dil ve onun anlam
in~alan onemsemesi gereken temel unsurlar olmahdlr.
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