
Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

sosyal  etki  kavram›n›  ve  davran›fl  üzerindeki  üç  çeflit  sosyal  etkiyi
tan›mlayabilecek,
bireyin davran›fl›n› etkileyen bu sosyal etkilerden, uyma, kabul etme ve itaat
davran›fllar›n› belirleyen etkenleri göz önüne alarak karfl›laflt›rabilecek,
grubun, bireyin davran›fl› üzerindeki etkisini nedenleri ve oluflum koflullar›
ile aç›klayabileceksiniz.
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1997 y›l› Nisan ay›nda Güney California’da garip bir olay yafland›. Marshall App-
lewhite liderli¤indeki Heaven’s Gate tarikat›na mensup 38 kifli liderleriyle birlikte
toplu bir flekilde intihar etmifllerdi. Bu olay Amerikan tarihinde o güne dek görü-
len en büyük toplu intihar olay›yd›. Tarikat üyeleri bulunduklar› zaman hepsi ay-
n› flekilde siyah pantolonlar, siyah gömlekler ve Nike ayakkab›lar giymifllerdi, ya-
takta s›rt üstü yat›yorlard› ve yüzlerinde eflatuna yak›n mor renkli bir örtü bulun-
maktayd›. Hale-bopp kuyruklu y›ld›z›n› izleyen bir uzay gemisi taraf›ndan cen-
netin krall›¤›na götürüleceklerine inanan tüm üyeler bavullar›n›, kimlik belgele-
rini haz›rlad›lar ve video teyplere veda konuflmalar›n› kay›t ettiler. Daha sonra da
votka ve fenobarbital alarak kafalar›na naylon torbalar geçirip yaflamlar›na son
verdiler. Yafllar› 21 ile 72 aras›nda de¤iflen 21 kad›n ve 18 erkek tarikat üyesi ne-
den Applewhite’yi izleyerek kendi yaflamlar›na son verdiler? Ne gibi sosyal etkiler
bu gibi kendine zarar verici davran›fla yol açabilir? Bir tarikat üyesine göre o an-
da hepsi di¤erleriyle ortak bir flekilde ayn› düflüncelere sahiptiler. Buna karfl›l›k,
Heaven’s Gate tarikat› üzerine de çal›flan bir tarikat uzman›na göre, Applewhite
tarikat üyelerinin düflünceleri üzerinde kontrol gücüne sahipti ve onun kiflisel
fantezileri aç›s›ndan bu üyeler önemsiz birer piyondu.

Heaven’s Gate tarikat›nda yaflanan bu toplu intihar olay› sosyal etkinin korku
veren ve potansiyel olarak öldürücü gücünü göstermektedir. Günlük yaflamda
karfl›lafl›lan birçok olayda insanlar›n birbirlerini etkiledikleri görülebilir. Bir stad-
yumdaki seyirciler stad›n dört bir taraf›nda dalgalanma fleklinde bir görüntü ser-
giler ya da hep birlikte büyük bir uyum içinde tak›mlar›n› destekleyici flekilde flar-
k› söylerler. Televizyon programlar› yap›mc›lar›, komedi türü filmlerde arada gül-
me efektleri ilave ederek izleyicilerin ilgisini artt›rma yolunda giderler. Politik
adaylar seçmenleri kendi taraflar›na çekerek kazanabilmek için kendi kamuoyu
yoklama sonuçlar›n› abart›l› bir flekilde verirler. Barmenler ve garsonlar müflteri-
leri memnun ederek daha fazla bahflifl almaya çal›fl›rlar.

Bu örneklerde de görüldü¤ü gibi insanlar bazen di¤erlerini otomatik bir flekilde
ve onlarla hiçbir çat›flmaya düflmeden taklit ederler. ‹nsanlar›n birbirlerinin dav-
ran›fllar› üzerinde çeflitli etkilerde bulunduklar›n› bilmek için elbette sosyal psiko-
log olmaya gerek yoktur. Sosyal etki kavram›, bireyin di¤erlerinin gerçek olan ya
da olmayan bask›lar›ndan etkilenmesine iflaret etmektedir. Etkilerin çeflitleri birey
üzerinde çeflitli flekillerde ve büyüklüklerde ortaya ç›kar. Bu bölümde uyma, itaat
ve boyun e¤me konular›na de¤inilecektir.

Kaynak: Brehm, S.S., Kassin S. M., ve Fein, S., 1999. Social Psychology. New York: Houghton Mifflin
Company.

Ünitenin daha iyi anlafl›labilmesi için toplumsal grup ve toplumsallaflma konular›n› gözden
geçiriniz. Ünitedeki konular› gerçek yaflamdan örneklerle birlikte düflünmeye çal›fl›n›z.
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G‹R‹fi
Di¤er insanlar›n bireyin davran›fllar›nda do¤rudan do¤ruya ya da dolayl› olarak
bir de¤iflme meydana getirdikleri durumlarda sosyal etkiden söz edilir. Sosyal et-
ki do¤umla birlikte bafllayan bir olgudur. Dünyaya geldi¤inde sosyal bir varl›k ol-
mayan bebe¤in davran›fllar› do¤du¤u günden itibaren di¤er insanlar taraf›ndan et-
kilenmeye bafllar. Toplumsallaflma dedi¤imiz, ailede bafllayan ve daha sonra di¤er
toplumsal kurumlarda devam eden bu süreç içinde, birey yavafl yavafl sosyal bir
varl›k haline gelir. Toplumsal kurumlar›n davran›fllar üzerindeki etkileri toplum-
sallaflma süreci ile s›n›rl› de¤ildir. Bu etki yaflam›n her döneminde görülmekte ve
tüm yaflam boyunca devam etmektedir. 

Toplumsal kurumlar›n davran›fl üzerindeki etkileri, bu kurumlar›n yap›s› ve ifl-
leyiflleri ile birlikte sosyoloji derslerinizde ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nm›flt›. Bu
ünitede ise, sosyal etki bir baflka aç›dan ele al›nacak ve di¤er insanlar›n gündelik
davran›fllar›m›z üzerindeki etkileri üzerinde durulacakt›r. 

SOSYAL ETK‹
Davran›fllar›m›z üzerindeki sosyal etki kendini de¤iflik biçimlerde gösterir. Bu bö-
lümde bireyin davran›fllar›n› farkl› biçim ve derecelerde etkileyen, uyma, kabul et-
me ve itaat olarak adland›r›lan üç tür sosyal etki üzerinde durulacakt›r.

Uyma
Günlük yaflamda insanlar› dikkatle gözledi¤imiz zaman de¤iflik türde uyma dav-
ran›fllar›na tan›k oluruz. Örne¤in, kalabal›k bir caddede, iki kiflinin dikkatle bir
noktaya bakt›¤›n› gören di¤er insanlar›n da ayn› noktaya bakmaya bafllamalar› bir
uyma davran›fl›d›r. Bir grubun üyesi olan bir kiflinin bu grup taraf›ndan onaylanan
biçimde giyinmesi ve konuflmas› da bir uyma davran›fl›d›r. Di¤er
yandan, uyma davran›fl› bireyin düflünce ve davran›fllar›n› üyesi
bulundu¤u grubun normlar›na  göre düzenlemesi fleklinde de gö-
rülebilir. Hepimizin zaman zaman tan›k oldu¤u gibi, birey ile gru-
bun düflünce ve davran›fllar› aras›nda bir uyuflmazl›¤›n oldu¤u du-
rumlarda, ço¤unlukla birey düflünce ve davran›fllar›n› gruba uya-
cak biçimde de¤ifltirir.

Verilen bu örneklerden de anlafl›laca¤› gibi, bireylerin düflünce
ve davran›fllar›n› üyesi olduklar› grubun normlar›na uyacak biçim-
de düzenlemelerine uyma ad› verilmektedir.

Uyma davran›fl› gerçek bir tutum de¤iflmesini yans›tabilece¤i gi-
bi, sadece bireyin grubun düflüncesini kabul etmifl gibi görünmesi-
nin bir sonucu da olabilir. Yani baz› durumlarda birey, grubun dü-
flünce ve davran›fllar›n›n do¤ru oldu¤una gerçekten inand›¤› için
uyma davran›fl› gösterir. Bu tür uyma davran›fl›na benimseme ad›
verilir. Baz› durumlarda ise, birey grubun düflünce ve davran›fllar›-
n›n do¤ru oldu¤una inanmad›¤› halde, bu düflünce ve davran›fllar›
benimsemifl gibi görünür. Bu tür uyma davran›fl›na benimsemifl
görünme ad› verilir.

Uyma davran›fl› nedir? Kaç tür uyma davran›fl› vard›r? 
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Benimseme
Benimseme sonucu ortaya ç›kan uyma davran›fl›n› daha iyi anlayabilmek için,
Muzaffer fierif taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmaya k›saca göz atal›m. Karanl›k bir
odada bir ›fl›k noktas›na bir süre bak›ld›¤›nda, bu ›fl›k noktas› hareket ediyormufl
gibi görünür. fierif, araflt›rmas›nda otokinetik etki ad› verilen bu alg› yan›lmas›n-
dan yararlanm›flt›r. Önceden birbirlerini tan›mayan kiflilerin kat›ld›¤› bu araflt›rma
üç aflamada yürütülmüfltür. ‹lk aflamada, bireyler karanl›k bir odaya tek tek al›na-
rak kendilerinden ›fl›k noktas›na dikkatlice bakmalar› ve kaç santim hareket etti-
¤ini tahmin etmeleri istenmifltir.

Bafllang›çta her bireyin de¤iflik tahminler yürüttü¤ü, ancak birkaç tekrardan
sonra bir mesafede karar k›larak hep bu mesafe civar›nda tahminler yürüttü¤ü gö-
rülmüfltür. Yani her birey kendisi için bir tahmin standard› oluflturmufltur. 

Araflt›rman›n ikinci aflamas›nda, bu kifliler bir kaç kiflilik gruplar halinde karan-
l›k odaya al›nm›fl ve herkesin ›fl›¤›n ne kadar hareket etti¤ine iliflkin tahminlerini
di¤erlerinin duyaca¤› flekilde yüksek sesle yapmas› istenmifltir. Bafllang›çta her bi-
rey birinci aflamada oluflturdu¤u standarda uygun tahminler yürütmüfltür. Ancak,
tekrar say›s› artt›kça, bireylerin tahminleri giderek birbirine yaklaflm›fl ve bir nok-
tadan sonra herkesin tahmini ayn› olmaya bafllam›flt›r. Yani, grup kendisi için bir
standart oluflturmufl, herkes birinci aflamada gelifltirdi¤i kiflisel standard›ndan vaz-
geçerek, grup standard›na uymufltur.

Araflt›rman›n üçüncü aflamas›nda bu kifliler karanl›k odaya yine tek tek al›nm›fl
ve ›fl›¤›n ne kadar hareket etti¤ine iliflkin tahminleri sorulmufltur. Bu aflamada ki-
flilerin, tek bafllar›na olmalar›na ra¤men, birinci aflamada oluflturduklar› kiflisel
standartlara göre de¤il, ikinci aflamada oluflan grup standard›na göre tahminlerde
bulunduklar› görülmüfltür. 

Uyma davran›fl›n› tan›mlarken, birey ile grup aras›nda uyuflmazl›¤›n oldu¤u du-
rumlarda ço¤u kez bireyin kendisini gruba uyacak biçimde de¤ifltirdi¤ini söylemifl-
tik. Bunun bir örne¤i yukar›da özetlenen araflt›rmada aç›kça görülmektedir. Arafl-
t›rman›n birinci aflamas›nda oluflan kiflisel standartlar, ikinci aflamada oluflan grup
standard› ile uyuflmad›¤› için, bireyler kendi standartlar›n› gruba uyacak flekilde
de¤ifltirmifltir. Di¤er yandan, tek bafllar›na olduklar› zaman da grup standard›n› kul-
lanmalar›, kiflilerin grup standard›n›n do¤ru oldu¤una gerçekten inand›klar›n›, ya-
ni benimseme nedeniyle uyma davran›fl› gösterdiklerini ortaya koymaktad›r.

Benimsemifl Görünme
Benimsemifl görünme sonucu ortaya ç›kan uyma davran›fl›n› yine bir araflt›rmadan
örnek vererek aç›klamaya çal›flal›m. Solomon Asch taraf›ndan yap›lan bu araflt›r-
mada, bir grup bireye birinin üzerinde de¤iflik uzunlukta üç tane dikey çizgi, di-
¤erinin üzerinde uzunlu¤u bu çizgilerden birine eflit tek bir dikey çizgi bulunan
kart çiftleri gösterilmifltir. Bireylerden istenen, tek çizginin di¤er üç çizgiden han-
gisine eflit oldu¤unu s›rayla, teker teker ve yüksek sesle söylemeleridir. Asl›nda,
grubu oluflturan bireylerden biri hariç di¤erleri araflt›rmac›n›n yard›mc›s› olup,
hangi kart çiftine ne tür cevap verecekleri önceden belirlenmifltir. Ancak, bu bire-
yin di¤er grup üyelerinin araflt›rmac›n›n yard›mc›s› olduklar›ndan haberi yoktur.
Grubun oturufl biçimi araflt›rman›n amac›ndan haberi olmayan bu bireyin yarg›s›-
n› sondan bir önceki kifli olarak söyleyece¤i biçimde düzenlenmifltir.

Önceden belirlendi¤i gibi, araflt›rmac›n›n yard›mc›lar› ilk kart çiftlerine do¤ru
cevaplar vermifl, ancak daha sonra yanl›fl oldu¤u aç›kça belli olan cevaplar ver-
meye bafllam›fllard›r. Ayn› ifllem her seferinde araflt›rman›n amac›ndan haberi ol-
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mayan farkl› bir kifliyi gruba dahil ederek bir çok kez tekrarlanm›flt›r. Araflt›rma-
n›n sonuçlar›, araflt›rman›n amac›ndan haberi olmayan kiflilerin %35'inin verilen
cevaplar›n yanl›fl oldu¤unun çok aç›kça görüldü¤ü durumlarda bile grubun yarg›-
s›na uyduklar›n› göstermifltir. Gruba uyan kiflilere grup yarg›s›n›n yanl›fl oldu¤unu
farkedip etmedikleri soruldu¤unda, bu kiflilerin tümü grup yarg›s›n›n yanl›fl oldu-
¤unu farkettiklerini söylemifltir. Yanl›fl bir yarg›ya niçin kat›ld›klar› soruldu¤unda
ise, "aptal durumuna düflmemek için", "ç›k›nt›l›k yapmamak için", "uyumsuz biri
gibi görünmemek için" gibi cevaplar vermifllerdir.

Görüldü¤ü gibi, benimsemifl görünme nedeniyle ortaya ç›kan uyma davran›-
fl›nda, birey grubun düflüncesine kat›lmamakta, ancak flu ya da bu nedenle, bu
düflünceyi benimsemifl gibi görünmektedir. Günlük yaflamda her iki tür uyma
davran›fl›n›n örneklerini gerek kendimizde, gerekse di¤er insanlarda görmemiz
mümkündür. Bu iki tür uyma davran›fl›n›n pratikte do¤uraca¤› sonuçlar farkl› ola-
cakt›r. Çünkü grubun düflünce ve davran›fllar›n›n do¤ru oldu¤una inand›¤›m›z du-
rumlarda, grup bask›s› olsun olmas›n bu düflünce ve davran›fllara uymaya devam
ederiz. Grubun düflünce ve davran›fllar›n› benimsemifl göründü¤ümüz durumlar-
da ise, grup bask›s› kalkt›¤› anda do¤ru oldu¤unu düflündü¤ümüz biçimde dav-
ranmaya bafllar›z.

Benimseme ve benimsemifl görünme sonucu ortaya ç›kan uyma davran›fllar› aras›nda ne
fark vard›r? Siz de kendi yaflam deneyimlerinde benzer uyma davran›fllar› gösterme ne-
denlerinizi tart›fl›n›z. 

‹NSANLAR N‹Ç‹N UYMA DAVRANIfiI GÖSTER‹RLER?
Uyma davran›fl›n›n temelinde grubun birey üzerindeki etkisi yatmaktad›r. Grubun,
birey üzerinde, bilgi sa¤lay›c› etki ve normatif etki olmak üzere iki de¤iflik türde
etkisi vard›r. ‹lk olarak, grup bize sosyal gerçekler hakk›nda bilgi sa¤lar. Fiziksel
bir olgunun gerçek olup olmad›¤›n› duyu organlar›m›z yoluyla ya da objektif öl-
çüm araçlar› kullanarak test etmemiz mümkündür. Örne¤in, bir soban›n so¤uk
mu yoksa s›cak m› oldu¤unu elimizi dokundurarak anlayabiliriz. Buna karfl›, sos-
yal olgular›n do¤rulu¤unu do¤rudan do¤ruya test etmemiz mümkün de¤ildir. Ör-
ne¤in, kendimiz iyi bir insan olup olmad›¤›m›za kendi bafl›m›za karar veremeyiz.
Bu konuda ancak di¤er insanlar›n tepkilerine bakarak ve kendimizi di¤er insan-
larla karfl›laflt›rarak karar verebiliriz. Yani sosyal olgular hakk›nda bilgi edinebil-
mek için di¤er insanlara ihtiyac›m›z vard›r. Bu yüzden de grubun bize sa¤lad›¤›
bilgi davran›fllar›m›z› önemli ölçüde etkilemektedir. 

Di¤er yandan, toplumsal gruplar konusunu ifllerken de gördü¤ümüz gibi, her
grup, üyelerinin uymas› gereken bir dizi norma sahiptir. Grubun devaml›l›¤› üye-
lerin bu normlara uymas› ile mümkündür. Bu nedenle, normlara uymayan üyeler,
grubun niteli¤ine ba¤l› olarak de¤iflik biçimde cezaland›r›l›rlar. Örne¤in, bir arka-
dafl grubunda, grup normlar›na uymayan üyeler grup taraf›ndan d›fllan›rlar. Grup
taraf›ndan d›fllanmak ço¤umuz için a¤›r bir cezad›r. Bu nedenle ço¤unlukla grup
normlar›na uygun davranmay› tercih ederiz. 

Günlük yaflamda gözledi¤imiz uyma davran›fllar›n›n önemli bir bölümü gru-
bun bilgi sa¤lay›c› ve normatif etkisinin ortaklafla ortaya ç›kard›¤› davran›fllard›r.
Ancak, baz› durumlarda bir uyma davran›fl›n›n sadece bilgi sa¤lay›c› ya da sade-
ce normatif etki sonucu ortaya ç›kmas› mümkündür. 
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Siz de dahil oldu¤unuz gruplarla olan iliflkilerinizi düflünerek uyma davran›fl›n›za etki
eden etki türlerini tan›mlamaya çal›fl›n. 

UYMA DAVRANIfiINI BEL‹RLEYEN ETKENLER 
Uyma davran›fl› her zaman ve her koflulda görülen bir davran›fl de¤ildir. Belirli bir
durumda uyma davran›fl›n›n ortaya ç›k›p ç›kmayaca¤› bir çok etken taraf›ndan be-
lirlenir. Bu etkenlerden baz›lar› bireyin, baz›lar› grubun, baz›lar› da ortam›n özel-
likleriyle ilgilidir. 

Bireysel Özellikler: Uyma davran›fl› aç›s›ndan bireyler aras›nda farkl›l›klar›n
bulundu¤unu hepimiz biliriz. Çevremizde gruba uyan, sürekli olarak gruba karfl›
ç›kan ve genellikle gruptan ba¤›ms›z davranan bir çok birey vard›r. Uyma davra-
n›fl›n› belirleyen bireysel özelliklerin neler oldu¤unu belirlemek amac›yla genel-
likle gruba uyan ve uymayan bireyleri kiflilik özellikleri, grupla olan iliflkileri,
grup-içi statüler aç›s›ndan karfl›laflt›r›lan birçok araflt›rma yap›lm›flt›r. 

Bu araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre, "ba¤lanma ihtiyac›" yüksek, "kendine gü-
veni" az, yetkeci (otoriter) tutumlara sahip, grubu çekici bulan, grup taraf›ndan
benimsendiklerinden emin olmayan ve grup-içi statüsü düflük bireyler daha fazla
uyma davran›fl› gösterme e¤ilimindedir.

Di¤er yandan, baz› kültürlerde normlara uygun davran›fllar daha çok ödül-
lendirilirken, di¤erlerinde bireyler ba¤›ms›z davranmaya teflvik edilmektedirler.
Bu nedenle, uyma davran›fl›n›n yayg›nl›k ve s›kl›¤› bir kültürden di¤erine de¤ifl-
mektedir. Ancak, ba¤›ms›zl›k ile sürekli olarak gruptan farkl› davranma farkl›
fleylerdir.

Sürekli olarak gruptan farkl› davranmaya "karfl›t-uyma" ad› verilir. Karfl›t uyma
da, asl›nda, bir tür uyma davran›fl›d›r. Çünkü, amaç gruptan farkl› davranmak ol-
du¤u için, karfl›t-uygucu birey grubu gözleyecek, grup ne yaparsa aksini yapacak-
t›r. Dolay›s›yla, karfl›t-uygucu bireyin davran›fllar›n› tayin eden yine grubun ken-
disi olmaktad›r. Ba¤›ms›z birey için amaç gruba karfl› ç›kmak de¤ildir. Ba¤›ms›z
birey grup bask›s›ndan etkilenmeden karar veren, grubun davran›fllar›n› uygun
buldu¤u durumlarda uyan, uygun bulmad›¤› durumlarda ise do¤ru bildi¤i biçim-
de davranan bireydir.

Grubun Özellikleri: Uyma davran›fl› aç›s›ndan bireyler aras›nda farkl›l›klar ol-
du¤u gibi, bireyleri uyma davran›fl›na itme güçleri aç›s›ndan da gruplar aras›nda
farkl›l›klar vard›r. Yani her grubun, bireyi uyma davran›fl›na itme gücü ayn› de¤il-
dir. Grubun bireyi uyma davran›fl›na itme gücünü belirleyen özelliklerinden bir
tanesi büyüklü¤üdür. Yap›lan araflt›rmalar, 3-4 kiflilik bir grubun uyma davran›fl›
göstermesi için bireye en üst düzeyde normatif bask› yapabildi¤ine iflaret etmek-
tedir. Daha küçük bir grup birey üzerinde yeterli ölçüde etkili olamamakta, daha
büyük bir grubun etki gücü ise 3-4 kiflilik bir grubun etki gücünden çok fazla ol-
mamaktad›r. Örne¤in, Asch'›n daha önce sözünü etti¤imiz araflt›rmas›nda, araflt›r-
man›n amac›ndan haberi olmayan kifli d›fl›nda yanl›fl cevap veren bir kiflinin oldu-
¤u durumlarda hiç uyma davran›fl› görülmemifltir. Araflt›rman›n amac›ndan haberi
olmayan kifli d›fl›nda yanl›fl cevap veren iki kiflinin bulundu¤u durumlarda %13,
dört kiflinin bulundu¤u durumlarda ise %33 oran›nda uyma davran›fl› görülmüfl-
tür. Yanl›fl cevap veren kiflilerin say›s›n›n daha da artt›r›lmas› uyma davran›fl› gös-
teren kiflilerin oran›nda önemli bir art›fla yol açmam›flt›r.
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Grubun bireyi uyma davran›fl›na itme gücünü etkileyen bir di¤er özelli¤i üye-
ler aras›nda söz birli¤inin olmas›d›r. Üyeler aras›nda söz birli¤inin oldu¤u durum-
larda, grubun birey üzerindeki etkisi daha fazla olmaktad›r. Söz birli¤ini bozan bir
tek üyenin bulunmas› bile, grubun bask› yapma gücünü önemli ölçüde etkileye-
bilmektedir. Örne¤in, Asch'›n araflt›rmas›nda, grubun yarg›s›na uymayan bir üye-
nin bulunmas›n›n, uyma davran›fl› gösteren bireylerin oran›n›n %35'ten, %8-9'a
düflmesine yol açt›¤› görülmüfltür. 

Ortam›n Özellikleri: Bireylerin ve gruplar›n özelliklerinin yan› s›ra, ortam›n
baz› özellikleri de uyma davran›fl›n› etkileyebilmektedir. Belirsizlik, uyma davra-
n›fl›n› önemli ölçüde etkileyen ortamsal özelliklerden birisidir. Ortamda bir belir-
sizli¤in bulundu¤u ya da bireysel olarak var›lan yarg›lar›n do¤ru oldu¤undan
emin olman›n güç oldu¤u durumlarda bireylerin uyma davran›fl› gösterme olas›-
l›klar› artmaktad›r. 

Uyma davran›fl›n› etkileyen bir di¤er ortamsal özellik, bireyin grupla yüz yüze
bulunmas›d›r. Genellikle bireyler, grupla yüz yüze bulunduklar› durumlarda, grup
yarg›lar›n› dolayl› olarak iflittikleri durumlara oranla çok daha fazla uyma davran›-
fl› göstermektedirler.

Uyma davran›fl›n› belirleyen etkenleri gözden geçirerek bireysel ve grup özelliklerinin et-
ki derecelerini kendi yaflam deneyimlerinizi dikkate alarak karfl›laflt›r›n›z.

UYMA DAVRANIfiININ TOPLUMSAL B‹R ‹fiLEV‹
VAR MIDIR?
Grubun birey üzerindeki etkisi sonucu ortaya ç›kan uyma basit bir davran›fl gibi
görünmesine ra¤men, uyma davran›fl›n›n toplumsal bir ifllevi vard›r. Toplum, üye-
lerinin hangi koflullarda nas›l davranmalar› gerekti¤ini, hangi davran›fllar›n uygun,
hangilerinin uygun olmad›¤›n› belirleyen bir dizi norma sahiptir. Sosyal iliflkilerin
düzenli bir biçimde yürüyebilmesi, ancak bireylerin az ya da çok bu normlara uy-
mas›yla mümkün olabilir. Herkesin can›n›n istedi¤i gibi davrand›¤›, hiç kimsenin
kurallara uymad›¤› bir toplumda, bireylerin hangi koflullarda nas›l davranacaklar›-
n› tahmin etmek ve dolay›s›yla düzenli sosyal iliflkiler kurmak olanaks›zd›r. Uyma,
sosyal davran›fllar›m›za bir düzen ve devaml›l›k kazand›r›r. Bu düzen sayesinde
di¤er insanlar›n davran›fllar›n› tahmin edebilir, kendi davran›fllar›m›z› buna göre
düzenleyebiliriz. K›sacas› bir toplumu oluflturan bireylerin, bir arada ve ahenkli
bir biçimde yaflayabilmelerinin temelinde uyma davran›fl› yatmaktad›r. 

AZINLIK ETK‹S‹
Görüldü¤ü gibi, grupla bireyin düflünceleri aras›nda farkl›l›klar›n bulundu¤u du-
rumlarda, ço¤unlukla birey düflüncelerini gruba uyacak biçimde de¤ifltirmektedir.
Sosyal etki genellikle ço¤unlu¤un az›nl›¤› etkilemesi biçiminde gerçekleflmekte-
dir. Bununla birlikte, baz› koflullarda az›nl›¤›n kendi fikirlerini ço¤unlu¤a kabul
ettirmesi de mümkündür. Tarihte, az›nl›k etkisi ad› verilen bu olgunun çok say›-
da örne¤i vard›r. Bir çok bilimsel gerçek bafllang›çta ço¤unluk taraf›ndan redde-
dilmifl, ancak bu gerçe¤i ortaya koyan bilim adamlar›n›n ›srarl› çabalar› sonucun-
da toplum bu gerçekleri kabul eder hale gelmifltir. Benzer flekilde çeflitli reform-
lar, bir çok toplumda bafllang›çta bu reformlara karfl› olan ço¤unlu¤un küçük bir
grup taraf›ndan ikna edilmesi yoluyla gerçeklefltirilmifltir.

Kuflkusuz az›nl›k etkisi ancak baz› koflullarda gerçekleflen bir olgudur. Yap›lan
araflt›rmalar az›nl›¤›n tutarl›, aç›k fikirli ve ço¤unluktan sadece savunulan fikir aç›-
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s›ndan farkl›l›k gösterdi¤i durumlarda, ço¤unlu¤u etkileme olas›l›¤›n›n daha yük-
sek oldu¤unu ortaya koymufltur. 

Burada tutarl›l›ktan kastedilen fikirlerin her koflul ve ortamda savunulmas› ve
geri ad›m at›lmamas›, aç›k fikirlilikten kastedilen dogmatik bir tav›r sergilenilme-
yip, tart›flmaya aç›k olunmas›d›r. Sadece savunulan fikir aç›s›ndan farkl›l›k göste-
rilmesinden kastedilen ise, az›nl›¤›n ço¤unluk taraf›ndan kendilerinden biri olarak
alg›lanmas›d›r. Tutarl› olmayan, yani bugün fikrini savunup, yar›n koflullara ba¤l›
olarak fikrinden taviz veren, her türlü tart›flmaya kapal›, dogmatik bir tav›r sergi-
leyen ve ço¤unluktan biri olarak alg›lanmayan bir az›nl›¤›n ço¤unlu¤u etkileye-
bilme olas›l›¤› hemen hemen yoktur.

Az›nl›k etkisi nedir? Bu etki hangi koflullarda ortaya ç›kabilir?

KABUL ETME
Uyma davran›fl›na yol açan sosyal etki ço¤unlukla aç›k bir biçimde dile getirilmez.
Yani istisnai baz› durumlar d›fl›nda, kimse bireye grup normlar›na uymas› için
aç›kça bask› yapmaz ya da bu yönde bir talepte bulunmaz. Buna ra¤men birey
grubun bask›s›n› üzerinde hisseder ve davran›fllar›n› grup normlar›na uyacak bi-
çimde düzenler. Nitekim, daha önce sözünü etti¤imiz fierif ve Asch'›n deneylerin-
de kimse araflt›rmaya kat›lan kiflilere grup yarg›s›na uymalar› gerekti¤i yönünde
bir fley söylememifl, buna ra¤men bu kiflilerin önemli bir bölümü grup yarg›s›na
uymufllard›r.

Di¤er insanlar›n istekleriyle karfl› karfl›ya kalma günlük yaflam›n ola¤an bir
parças›d›r. Arkadafllar›m›z birlikte birfleyler yapmam›z›, anne babam›z ya da bü-
yüklerimiz baz› davran›fllar›m›z› de¤ifltirmemizi, çeflitli kifli ya da kurumlar kendi-
lerine yard›m etmemizi, sat›c›lar pazarlad›klar› mallar› almam›z›, politikac›lar ken-
dilerine oy vermemizi isterler. Bu örnekleri artt›rmak mümkündür. Di¤er insanlar-
dan gelen istekleri "kabul etme"miz davran›fllar›m›z üzerindeki sosyal etkinin bir
di¤er örne¤idir. "Kabul etme" ile "uyma" aras›ndaki temel fark, kabul etme davra-
n›fl›na yol açan sosyal etkinin do¤rudan do¤ruya bir istek biçiminde dile getiril-
mesidir. Kuflkusuz insanlar günlük yaflamda kendilerine yönelik her iste¤i kabul
etmezler. Bir iste¤in kabul ya da reddedilme olas›l›¤›n› belirleyen çok say›da et-
ken vard›r. Bu etkenlerin neler oldu¤unu belirleme amac›yla çok say›da araflt›rma
yürütülmüfltür. Bu araflt›rmalardan baz›lar›n›n sonuçlar›na göre, statüsü yüksek bir
kifliden gelen, yüzyüze bir iliflki içinde dile getirilen, birden fazla kifli taraf›ndan
ortaya konulan ve karfl›l›¤›n›n al›nma flans› bulunan isteklerin kabul edilme olas›-
l›¤› daha fazlad›r.

Di¤er yandan, insanlar birbirlerinden sadece isteklerde bulunmakla kalmaz,
ayn› zamanda isteklerinin yerine getirilmesini sa¤lamak amac›yla çeflitli taktikler
kullan›rlar. Bireylerin isteklerini kabul ettirmek için kulland›klar› taktikler iste¤i
yönelttikleri kifli ile olan iliflkilerinin türüne, iliflkideki statülerine, iste¤in do¤as›-
na, içinde yaflad›klar› kültürün ö¤retilerine ve kendi kiflilik özelliklerine ba¤l› ola-
rak de¤iflir. Bu olguyu hat›r›m›zda tutmak kofluluyla, bir iste¤i kabul ettirmek için
günlük yaflamda s›k s›k kullan›lan ve zaman zaman baflar›l› olan baz› taktikleri
gözden geçirelim. Bu taktikler kendimizi sevdirmek, karfl›l›kl›l›k normunu kullan-
mak ve çoklu istek taktikleri olmak üzere üç bafll›k alt›nda toplanabilir:

Kendimizi Sevdirmek: ‹nsanlar›n büyük bir bölümünde kuvvetli bir sevilme,
be¤enilme, takdir edilme ihtiyac› vard›r. Bu ihtiyac›n temelinde bir çok neden yat-
maktad›r. Bu nedenlerden bir tanesi de, sevildi¤imiz takdirde isteklerimizin yeri-
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ne getirilece¤ini bilmemizdir. Bu nedenle iliflki içinde oldu¤umuz insanlara önce
kendimizi sevdirmeye, daha sonra da çeflitli isteklerimizi kabul ettirmeye çal›fl›r›z.
Di¤er insanlara yönelik isteklerimiz bizim için somut birfleyler yap›lmas›n› içere-
bilece¤i gibi, duygular›m›z› ve ilgilerimizi paylaflmak gibi soyut fleyler de olabilir.

Karfl›l›kl›l›k Normu: Tüm toplumlarda bireylere kendilerine iyilik yapan, yar-
d›m eden ve iyi davranan kiflilere yeri geldi¤inde karfl›l›k vermeleri gerekti¤i ö¤-
retilir. "Yap›lan iyiliklerin karfl›l›¤›n›n verilmesi gerekir" biçiminde ifade bulan bu
ö¤retiye "karfl›l›kl›l›k normu" ad› verilir. Bu norm bir toplumda bireyler aras›nda-
ki iliflkilerin adil ve yordanabilir olmas›na yard›m eden gerekli bir normdur. Bu-
nunla birlikte, baz› durumlarda bu norm insanlar taraf›ndan karfl›lar›ndaki kiflilere
isteklerini kabul ettirmelerini sa¤layacak bir taktik olarak kullan›labilir.

Daha aç›k bir biçimde ifade edecek olursak, bazen insanlar kendilerinden isten-
medi¤i halde karfl›lar›ndaki kifliler için birfleyler yaparak, ileride bu kiflilerin normal
koflullarda yerine getirmeyecekleri isteklerini yerine getirmelerini sa¤layabilirler.

Çoklu-‹stek Taktikleri: Bireyler isteklerinin kabul edilme flans›n› artt›rmak
için zaman zaman iki ad›mda gerçeklefltirdikleri baz› taktikler kullan›rlar. "Çoklu-
istek taktikleri" olarak adland›r›lan bu taktikler ifle kabul ya da reddedilece¤i bili-
nen bir istekle bafllan›p, bu istek kabul ya da reddedildikten sonra as›l iste¤in di-
le getirilmesini içerir. Bu taktiklerin ard›nda yatan mant›k basittir. ‹lk istek daha
sonra gelecek olan as›l iste¤in kabulü için uygun bir zemin haz›rlar. Ço¤umuzun
zaman zaman kulland›¤› ya da kullan›ld›¤›na tan›k oldu¤u pek çok çoklu-istek
takti¤i vard›r. Çoklu-istek taktiklerinden bir tanesi teknik dilde "efli¤e ad›m atma"
olarak adland›r›l›r. Bu taktik ifle karfl›daki kiflinin yerine getirmede bir sak›nca gör-
medi¤i ya da bu kifliye önemli bir yük yüklemeyen küçük bir istekle bafllan›p, bu
istek kabul ettirildikten sonra as›l amaç olan ikinci iste¤in dile getirilmesini içerir.
Bu taktik günlük yaflamda bilerek ya da bilmeyerek bir çok kifli taraf›ndan kulla-
n›lmaktad›r. Örne¤in, kulland›¤›n›z ürün hakk›nda bir kaç soru soraca¤›n› söyle-
yen ve bu iste¤ini kabul etti¤iniz takdirde önünüze çok say›da soru içeren bir an-
ket koyan bir pazarlamac› ya da sizden bir dilim ekmek isteyen, ekme¤i ald›ktan
sonra üflüdü¤ünü söyleyerek varsa eski elbise ve ayakkab›lar›n›z› isteyen bir di-
lenci asl›nda "efli¤e ad›m atma takti¤ini" kullanmaktad›r. "Efli¤e ad›m atma" takti-
¤ini en kestirme biçimde "elini verip kolunu kapt›rma" özdeyifliyle aç›klamak
mümkündür. "Reddedil geri ad›m at" günlük yaflamda kullan›ld›¤›na tan›k oldu¤u-
muz bir di¤er "çoklu-istek takti¤i"dir. Bu taktik ifle reddedilece¤i bilinen büyük bir
istekle bafllan›p, reddedildikten sonra daha küçük ancak as›l amaç olan ikinci is-
te¤in dile getirilmesini içerir. Örne¤in, sizden memleketine dönmek için otobüs
paras› isteyen, reddedildikten sonra "Bari bir ekmek paras› ver" diyen bir dilenci
ya da satt›¤› ürün için çok yüksek bir fiyat isteyen, daha sonra bu fiyat› size cazip
gelecek ölçüde düflüren bir sat›c› bu takti¤i kullanmaktad›r.

‹TAAT
‹taat, davran›fllar›m›z üzerindeki sosyal etkinin günlük yaflamda kolayca gözlene-
bilen bir di¤er örne¤idir. ‹taate yol açan sosyal etki, kabul etmede oldu¤u gibi
aç›k bir biçimde dile getirilir. Ancak, kabul etmeden farkl› olarak, itaatte bireyin
yerine getirdi¤i istek otorite durumunda bulunan bir kifli ya da kiflilerden gelmek-
tedir. ‹stekte bulunan kiflinin otoritesi de¤iflik nedenlerden kaynaklanabilir. Baz›
durumlarda emir veren ya da istekte bulunan kifli emir verdi¤i ya da istekte bu-
lundu¤u konuda uzman olarak alg›land›¤› için otorite olarak kabul edilir. Örne-
¤in, bir hasta doktorunu alan›nda uzman olarak alg›lad›¤› için otorite olarak ka-
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bul eder ve önerilerini yerine getirir. Baz› durumlarda emir veren kiflinin otorite-
si emir verdi¤i kifliye göre iflgal etti¤i pozisyondan kaynaklan›r. Örne¤in, amir me-
mur, subay-er, ö¤retmen-ö¤renci, teknik direktör-oyuncu. Baz› durumlarda ise,
temsil etti¤i yetkiler nedeniyle bir kiflinin giydi¤i üniforma onun otorite olarak al-
g›lanmas›na yol açabilir. Polis ya da subay üniformalar›, doktor gömle¤i bu duru-
ma örnek olarak verilebilir.

‹taat toplumsal düzenin sa¤lanmas› ve devam etmesi aç›s›ndan gerekli bir dav-
ran›flt›r. Çünkü, otorite pozisyonunda bulunan kifli ya da kiflilerin emir ya da is-
teklerinin yerine getirilmemesi gerek bireysel, gerek kurumsal, gerekse toplumsal
aç›dan birçok olumsuz sonuç do¤urur. Doktorun önerilerini dinlemeyen hastan›n
tedavisi olanaks›zd›r. Her çal›flan›n amirlerinin istek ya da emirlerini dikkate al-
maks›z›n kendi bildi¤i gibi davrand›¤› bir kurum ifllevini yerine getiremez hale ge-
lir. Ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin istek ve önerilerini dikkate almad›¤› bir toplum-
da e¤itim hizmetlerinin yürütülmesi mümkün de¤ildir. Bununla birlikte, insanlar›n
otorite pozisyonundaki kifli ya da kiflilerin emirlerini her koflulda kay›ts›z flarts›z
yerine getirmeleri bazen gerek kendileri gerekse di¤er insanlar aç›s›ndan istenme-
dik sonuçlar ortaya ç›karabilir. Bunun bir örne¤ini Milgram taraf›ndan yürütülen
bir araflt›rmada görmek mümkündür. 

Kabul etme ile itaat aras›nda ne tür farklar vard›r? Tart›fl›n›z.

Milgram'›n ‹taat Deneyi
Daha önce de belirtildi¤i gibi, insanlar genellikle otorite olarak alg›lad›klar› kiflile-
rin emir ya da isteklerini yerine getirme e¤ilimindedirler. Bu e¤ilim bazen emir ya
da iste¤in gerekçesinin tart›flmaya aç›k oldu¤u, baflkalar›n›n zarar görebilece¤i ve
itiraz etmenin mümkün oldu¤u durumlarda da devam eder. Milgram taraf›ndan
yürütülen ve bugün klasik say›lan bir deney bu olguyu ortaya koyma aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r. Milgram deneklerini gazetelere ilan vererek bulmufl ve
deneyi afla¤›da özetlenen flekilde yürütmüfltür.

Gazetede okudu¤u ilan üzerine
araflt›rmaya kat›lmaya karar veren
denek, araflt›rman›n yürütüldü¤ü
laboratuvar›n kap›s›nda önlük giy-
mifl araflt›rmac› taraf›ndan karfl›la-
n›r. Araflt›rmac›n›n yan›nda orta
yafll› birisi bulunmaktad›r. Araflt›r-
mac› bu kifliyi deneye kat›lacak di-
¤er denek olarak tan›tt›ktan sonra,
amac›n›n cezan›n ö¤renme üzerin-
deki etkisini incelemek oldu¤unu,
araflt›rman›n iki kiflilik gruplar ha-
linde yürütülece¤ini, kura yoluyla
bir kiflinin ö¤retmen di¤erinin ö¤-
renci rolüne atanaca¤›n› söyler. Ku-
ra çekilir ve ilan üzerine araflt›rma-
ya kat›lan dene¤e ö¤retmen rolü
ç›kar.
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Ö¤renci rolündeki denek, yan odada bulunan flok aletine ba¤l› oldu¤u söyle-
nen bir koltu¤a oturtulur ve koltu¤un gerçekten flok aletine ba¤l› oldu¤unu gös-
termek için ö¤retmen rolündeki dene¤e düflük fliddette bir elektrik floku verilir.
Daha sonra ö¤retmen rolündeki denek yan odaya al›narak flok aletinin önüne
oturtulur. Aletin üzerinde 15 volttan bafllayarak 450 volta kadar ç›kan 30 dü¤me
bulunmaktad›r. Araflt›rmac› ö¤retmen rolündeki dene¤e ö¤rencinin bir kelime lis-
tesini ezberleyece¤ini, ilk hatas›nda kendisine 15 voltluk bir flok vermesini, her
hatada flokun fliddetini 15 volt artt›rmas› gerekti¤ini söyler. 

Ö¤renci rolündeki denek, birkaç do¤ru cevap verdikten sonra hata yapmaya
bafllar. Her hatadan sonra araflt›rmac›, ö¤retmen rolündeki dene¤e flokun fliddeti-
ni artt›rmas›n› söyler. fiokun fliddeti 75 volta ulaflt›¤›nda ö¤renci ac›yla inlemeye,
120 voltta can›n›n yand›¤›ndan flikayet etmeye bafllar ve 150 volta ulafl›ld›¤›nda ar-
t›k deneye devam etmek istemedi¤ini söyler. Ancak araflt›rmac›, ö¤retmen rolün-
deki denekten flokun fliddetini art›rmaya devam etmesini ister. 300 volta ulafl›ld›-
¤›nda ö¤renci rolündeki denek çaresizlik içinde art›k sorular› yan›tlamayaca¤›n›
belirtir, 315 voltta bir ç›¤l›k duyulur ve ses kesilir. Ancak, araflt›rmac› denekten flo-
kun fliddetini artt›rmaya devam etmesini ister.

Asl›nda ö¤renci rolündeki denek, araflt›rmac›n›n yard›mc›s›d›r ve kendisine
gerçekten flok verilmemektedir. Gelen sesler önceden kaydedilmifl seslerdir ve
kura çekimi daima ilan yoluyla araflt›rmaya kat›lan dene¤in ö¤retmen rolünü çe-
kece¤i biçimde düzenlenmifltir. Ancak, ilan yoluyla araflt›rmaya kat›lan denek tüm
bunlardan habersizdir ve kendisinin gerçekten bir baflka kifliye elektrik floku ver-
di¤ini zannetmektedir.

Milgram, her seferinde farkl› bir dene¤in kat›ld›¤› iki kiflilik gruplarla bu dene-
yi birçok kez tekrarlam›fl ve araflt›rmaya kat›lan deneklerin % 65'inin otorite duru-
mundaki araflt›rmac›n›n iste¤ine uyarak en yüksek fliddette flok olan 450 volta ka-
dar ç›kt›¤›n› görmüfltür. Acaba Milgram'›n araflt›rmas›na kat›lan deneklerin büyük
bir bölümünün otorite olarak alg›lad›klar› araflt›rmac›n›n iste¤ine uyarak bir bafl-
kas›na zarar vermelerinin temelinde hangi neden yatmaktad›r? Bu kiflilerin sadist
olmas› mümkün de¤ildir. Çünkü, de¤iflik sosyal s›n›f, e¤itim düzeyi ve cinsiyetten
olan bu kiflilerin % 65'inin sadist olmas› mümkün de¤ildir. Ayr›ca en yüksek flok
fliddetine ç›kan kiflilerin tümünde terleme, titreme, dudak ›s›rma, kekeleme gibi
durumdan hoflnut olmad›klar›n› gösteren davran›fllar gözlenmifltir. Dolay›s›yla, bu
kiflilerin en yüksek flok fliddeti olan 450 volta ç›kmalar›n›n temelinde otorite biçi-
minde ortaya ç›kan sosyal etki yatmaktad›r. 

‹nsanlar Otoriteye Niçin ‹taat Eder?
‹taat davran›fl›n›n temelinde yaflam›n ilk y›llar›ndan bafllayan ve yaflam boyu de-
vam eden bir ö¤renme süreci yatar. Daha önce de belirtildi¤i gibi, itaat toplumsal
düzenin sa¤lanmas› ve devam› için bir ölçüde gerekli bir davran›flt›r. Bu nedenle,
her toplumda bireylere otorite konumundaki kiflilere itaat etmeleri ö¤retilir. Bu
ö¤retide sadece otoriteye itaat edilmesi gerekti¤inin sözel olarak anlat›lmas› de¤il,
ayn› zamanda edimsel koflullanma ve gözlem yoluyla ö¤renme de önemli bir rol
oynar. Örne¤in, anne-babalar yaflam›n ilk y›llar›ndan itibaren çocuklar›n›n itaatkar
davran›fllar›n› pekifltirirken, itaatkar olmayan davran›fllar›n› de¤iflik biçimlerde ce-
zaland›r›rlar. Ayn› örüntü daha sonraki y›llarda okul, iflyeri ve benzeri gibi kurum
ve ortamlarda da devam eder. Di¤er yandan otoriteden gelen taleplere uymama-
n›n olumsuz sonuçlar do¤urabilece¤i gözlem yoluyla ö¤renilir. Örne¤in, polisin
uyar›lar›n› dinlemeyen bireylerin tutukland›klar›n›, ö¤retmenlerinin tavsiyelerine
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ald›rmayan ö¤rencilerin baflar›s›z olduklar›n› ya da doktorun tavsiyelerine uyma-
yan bireylerin hastaland›klar›n› görür, benzer durumlara düflmemek için otorite
konumundaki bu kiflilerin önerileri do¤rultusunda hareket ederiz. 

Milgram'›n deneyini de dikkate alarak otoriteye itaat etme davran›fllar›m›z›n nedenlerini
aç›klamaya çal›fl›n›z.

GRUBUN B‹REY‹N DAVRANIfiLARI ÜZER‹NDEK‹
ETK‹S‹
Davran›fllar›m›z üzerindeki sosyal etki uyma, kabul etme ve itaat ile s›n›rl› de¤il-
dir. Di¤er insanlar ve üyesi oldu¤umuz gruplar davran›fllar›m›z› birçok de¤iflik bi-
çimde etkileyebilmekte ve tek bafl›m›za oldu¤umuzdan farkl› davranmam›za ne-
den olabilmektedir. Di¤er insanlar›n ve üyesi oldu¤umuz gruplar›n davran›fllar›-
m›z üzerindeki etkilerinden baz›lar› afla¤›da özetlenmifltir.

Sosyal H›zland›rma: Bir ifli yaparken yaln›z oldu¤umuz durumlarda gösterdi-
¤imiz performans ço¤u kez bizi gözleyen ya da bizden ba¤›ms›z olarak ayn› ifl
üzerinde çal›flan baflka bireylerin bulundu¤u durumlarda gösterdi¤imiz perfor-
manstan farkl› olur. Baz› durumlarda bu farkl›l›k olumlu yöndedir. Yani, di¤er in-
sanlar›n varl›¤› performans›m›z›n artmas›na neden olur. Çevrede di¤er insanlar›n
bulunmas›n›n bireyin performans›n› artt›rd›¤›n› gösteren bir çok örnek bulmak
mümkündür. Bireysel sporlarla u¤raflan kiflilerin seyirci önündeyken ya da di¤er
sporcularla yar›fl›rken ço¤u kez tek bafllar›na olduklar› zamanlara oranla daha iyi
sonuçlar almalar› bu örneklerden bir tanesidir. Ancak di¤er insanlar›n varl›klar›
her zaman performans›m›z› artt›r›c› bir etki yapmaz.

Baz› durumlarda çevremizde bizi gözleyen ya da bizden ba¤›ms›z olarak ayn›
ifl üzerinde çal›flan bireylerin bulunmas› performans›m›zda bir düflmeye neden
olur. Yani di¤er insanlar›n önünde tek bafl›m›za oldu¤umuz zamanlara oranla da-
ha az baflar›l› oluruz. Di¤er insanlar›n varl›klar›n›n bir ifle iliflkin performans›m›z›
etkilemesine (artt›rmas› ya da azaltmas›na), sosyal h›zland›rma ad› verilir. 

Di¤er insanlar›n varl›¤›n›n niçin bazen performans›m›z›n yükselmesine, bazen
de düflmesine yol açt›¤› sosyal psikologlar› uzun süre meflgul eden bir soru olmufl
ve bu soruya iliflkin de¤iflik görüfller öne sürülmüfltür. Bu görüfllerden en yayg›n
olarak benimseneni sosyal h›zland›rma olay›n› flöyle aç›klamaktad›r:

Bir ifli yaparken baflkalar› taraf›ndan gözlenmesi bireyin genel uyar›lm›fll›k du-
rumunda bir art›fla yol açmaktad›r. Genel uyar›lm›fll›k hali, psikolojide kas gerili-
mindeki bir art›fl, tetikte olma ve kayg› ile birlikte ortaya ç›kan bir durum olarak
tan›mlan›r. Genel uyar›lm›fll›k hali yap›lmakta olan iflin niteli¤ine ba¤l› olarak bi-
reyin performans›n›n yükselmesine ya da düflmesine neden olmaktad›r. fiöyle ki,
uyar›lm›fll›k düzeyi artt›kça bireyin iyi ö¤renmifl oldu¤u baflat davran›mlar› göster-
me olas›l›¤› artar. Baflat davran›mlar bireyin bir çok kez tekrarlad›¤›, çok iyi bildi-
¤i, adeta al›flkanl›kla yapt›¤› davran›mlard›r. Bireyin yapmakta oldu¤u iflin baflat
davran›mlarla ilgili ve nispeten basit oldu¤u durumlarda, di¤er insanlar›n varl›¤›
performans› artt›r›c› bir etki yapmaktad›r. Yap›lan iflin baflat davran›mlarla iliflkisi-
nin bulunmad›¤› ve nispeten karmafl›k oldu¤u durumlarda ise, di¤er insanlar›n
varl›¤› bireyin performans›n› olumsuz yönde etkilemektedir.

Di¤er insanlar›n varl›¤›n›n sizin üzerinizde ne tür etkileri oldu¤unu ve hangi koflullarda
performans›n›z› artt›rd›¤›n›, hangilerinde azaltt›¤›n› tart›fl›n›z.
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Tan›k Etkisi: Güç durumda olan birisine acilen yard›m edilmesi gereken du-
rumlarda, çevredeki insanlar›n olaya seyirci kald›klar› zaman zaman tan›k oldu¤u-
muz bir olgudur. Bir bireyin acil bir duruma müdahale etmemesinin temelinde bir
çok etken yatabilir. Bu etkenlerden bir tanesi de çevrede baflka insanlar›n bulu-
nup bulunmamas›d›r. Yap›lan araflt›rmalar tutarl› bir biçimde çevrede olaya tan›k
olan baflka insanlar›n bulunmas›n›n bireyin müdahale etme olas›l›¤›n› azaltt›¤›n›
ortaya koymufltur. Bir baflka anlat›mla, bir bireyin tan›k oldu¤u acil yard›m gerek-
tiren bir olaya müdahale etme olas›l›¤›, tek bafl›na oldu¤u durumlarda çevrede
olaya tan›k olan baflka insanlar›n bulundu¤u durumlara göre daha fazlad›r. 

Çevrede olaya tan›k olan baflka insanlar›n bulunmas›n›n bireyin acil yard›m
gerektiren bir duruma müdahale etme olas›l›¤›n› azaltmas›na tan›k etkisi denir.
Tan›k etkisinin temelinde bilgi sa¤lay›c› etki, de¤erlendirilme kayg›s› ve sorumlu-
lu¤un yay›lmas› olarak adland›r›lan birbirleriyle ba¤lant›l› üç neden yatmaktad›r.
Bir olaya tan›k olan tek kifli oldu¤u durumlarda birey yard›m etme ya da etmeme
karar›n› sadece olay›n kurban› olan kifliden gelen ipuçlar›na dayanarak verir. Ola-
ya tan›k olan baflkalar›n›n bulundu¤u durumlarda ise bireyin karar› sadece kur-
bandan gelen ipuçlar›ndan de¤il, ayn› zamanda bu insanlardan gelen ipuçlar›n-
dan da etkilenir. Birey yard›m için harekete geçmeden önce bekleyip di¤er insan-
lar›n ne tepki verdiklerini görmek ister. E¤er di¤er insanlar harekete geçmezse
(onlar da baflkalar›n› bekledikleri için harekete geçmeyeceklerdir), birey durumu
yeni bafltan de¤erlendirerek olay›n çok acil olmad›¤›, acilse bile müdahale edil-
memesi gerekti¤i ya da yap›labilecek birfleyin bulunmad›¤› sonucuna var›r. Bura-
da di¤er insanlar›n hareketsizli¤i bir anlamda birey üzerinde bilgi sa¤lay›c› bir et-
ki yapmaktad›r.

Bilgi sa¤lay›c› bir etki yapmas›n›n yan› s›ra, di¤er insanlar›n varl›¤› bireyde bir
de¤erlendirilme kayg›s› ortaya ç›kar›r. Derecesi bir bireyden di¤erine de¤iflmekle
birlikte tüm insanlarda baflkalar› taraf›ndan olumlu olarak de¤erlendirilme, baflka-
lar› üzerinde olumlu bir izlenim b›rakma iste¤i vard›r. Bu nedenle, acil yard›m ge-
rektiren bir olaya tan›k olan, ancak kimsenin müdahale etmedi¤ini gören bir bi-
rey, kendisi müdahale etti¤i takdire yanl›fl bir davran›fl yapm›fl olabilece¤i, gülünç
duruma düflebilece¤i, k›sacas› baflkalar› taraf›ndan olumsuz olarak de¤erlendirile-
bilece¤i kayg›s›na kap›l›r.

Tan›k etkisinin temelinde yatan üçüncü neden sorumlulu¤un yay›lmas›d›r.
Yard›m gerektiren olaya tek bafl›nayken tan›k oldu¤unda birey kendisini tam an-
lam›yla sorumlu hisseder. Çünkü, çevrede kendisinden baflka yard›m edebilecek
kimse yoktur. Çevrede olaya tan›k olan baflka insanlar›n bulundu¤u durumlarda
ise, birey baflkalar›n›n da yard›m etme sorumlulu¤unu tafl›d›¤›n› düflünerek hare-
ketsiz kalabilir. 

Tan›k etkisi nedir? Temelinde hangi nedenler yatmaktad›r?

Sosyal Ketvurma: Yap›lan araflt›rmalar bireylerin gruplar halinde ya da bir
grup içinde çal›fl›rken, tek bafllar›na olduklar› durumlara göre daha az çaba har-
cad›klar›n› göstermektedir. Örne¤in, halat çekme oyunu oynayan iki kiflilik bir
ekibin her bir üyesinin tek bafl›nayken halata 50 kilograml›k bir güçle as›ld›¤›n›
varsayal›m. Bu iki kiflinin halata birlikte as›ld›¤› durumda normal olarak ortaya
100 kilograml›k bir gücün ç›kmas› beklenirken, bu gücün ço¤u kez 85-90 kilog-
ram civarlar›nda kald›¤› görülmektedir. Sosyal ketvurma olgusu özellikle grubun
ortaya koydu¤u sonuca her bir üyenin ne ölçüde katk›da bulundu¤unu saptama-
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n›n olanaks›z oldu¤u koflullarda görülmektedir. Ayr›ca, grubun büyüklü¤ü artt›k-
ça bireylerin tek bafllar›na olduklar› durumlara göre daha az güç sarfetme e¤ilim-
leri, yani sosyal ketvurma olgusu daha belirgin hale gelmektedir.

Uçlara Kayma: 1960'l› y›llarda yap›lan bir dizi araflt›rmadan bir grubun ald›¤›
kararlar›n bu grubu oluflturan üyelerin tek bafllar›na ald›klar› kararlardan daha
riskli oldu¤unu gösteren bulgular elde edilmifl ve bu bulgulara dayan›larak gru-
bun bireylerin riske girme e¤ilimlerini artt›rd›¤› sonucuna var›lm›flt›r. Ancak, daha
sonra yap›lan araflt›rmalar grubun her zaman bireylerin riske girme e¤ilimini art-
t›rmad›¤›n›, baz› araflt›rmalarda gözlenen bu e¤ilimin asl›nda "uçlara kayma" ola-
rak adland›r›lan daha genifl kapsaml› bir grup etkisinin parças› oldu¤unu ortaya
koymufltur. Bu araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre, bir konudaki görüflleri benzer
olan bireylerin oluflturdu¤u gruplardan bu konuya iliflkin olarak ç›kan kararlar tek
tek üyelerin bafllang›çtaki e¤ilimlerinden daha afl›r› olmaktad›r. Dolay›s›yla, grup
sadece tek tek üyelerin bafllang›çta risk alma e¤iliminde oldu¤u durumlarda daha
riskli kararlar almaktad›r. Bunun aksine, tek tek üyelerin tedbirli olma e¤iliminde
olduklar› durumlarda ise, gruptan daha tedbirli bir karar ç›kmaktad›r. Yani, grup
bireyin bafllang›çta mevcut olan görüflünün daha afl›r›ya gitmesine neden olmak-
tad›r. Uçlara kayma e¤ilimi k›smen grup tart›flmalar›n›n üyelerin görüfllerinin do¤-
ru oldu¤una olan inançlar›n› artt›rmas›ndan, k›smen de tart›flma esnas›nda yap›lan
sosyal karfl›laflt›rmalardan kaynaklan›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi söz konusu
e¤ilim genellikle bafllang›çtaki görüflleri benzer olan bireylerin oluflturdu¤u grup-
lardan ç›kan kararlarda gözlenir. Grup tart›flmas› s›ras›nda herkesin benzer görüfl-
ler ortaya koymas›, tek tek üyelerin kendi görüfllerinin do¤ru oldu¤una olan
inançlar›n› artt›rarak daha uca do¤ru kaymalar›na neden olur. Di¤er yandan, grup
tart›flmas› s›ras›nda baz› üyeler, di¤er üyelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, kendi görüfl-
lerinin ›l›ml› kald›¤›n› görür. Herkesin ayn› görüflü paylaflt›¤› bir ortamda kendi
görüfllerinin ›l›ml› kald›¤›n› görmeleri, bu üyeler üzerinde bir bask› oluflturarak
görüfllerini daha uca do¤ru kayd›rmalar›na yol açar. Sonuçta gruptan tek tek
üyelerin bafllang›çtaki e¤ilimlerinden daha uçta bir karar ç›kar.

Gruplardan beklenilenden daha uçta kararlar ç›kmas› hangi koflullarda olur?

Özdenetimin Ortadan Kalkmas›: Bireylerin bir grup ya da kalabal›k için-
deyken, yaln›z bafllar›na olduklar›nda yapmayacaklar› baz› davran›fllar› yapt›k-
lar›na hepimiz tan›k olmufluzdur. Örne¤in, bir maç s›ras›nda hakeme ya da rakip
tak›m oyuncular›na kötü sözler söyleyen seyircilerin büyük bir bölümü, tek bafl-
lar›na olduklar›nda ayn› sözleri sarfetmekten kaç›n›rlar. Gürültü yaparak ya da bir
baflka biçimde çevreyi rahats›z eden bir grubun üyeleri, yaln›z bafl›na kald›klar›n-
da ayn› davran›fllar› yapmay› belki de ak›llar›ndan bile geçirmezler.

Bireyin bir grup ya da kalabal›k içindeyken normal koflullarda yapmayacaklar›
baz› davran›fllar› yapabilmeleri kimlik kayb› ad› verilen grup etkisinin sonucudur.
Kimlik kayb› sonucunda ortaya ç›kan davran›fllar›n temelinde birbirinden farkl› iki
neden yatabilir. Baz› durumlarda bireyler kalabal›k ya da grup içindeyken kimlik-
lerinin belirlenemeyece¤i ve dolay›s›yla karfl›l›k görmeyeceklerini bildikleri için
tek bafllar›na iken yapmayacaklar› davran›fllar› yaparlar. Bu gibi durumlarda or-
taya konan olumsuz davran›fllar bireyin bilinçli seçiminin sonuçlar›d›r. Baz› durum-
larda ise, birey, grup ya da kalabal›k içindeyken kiflisel kimli¤ini kaybetmekte ve
grubun kimli¤i belirsiz bir parças› haline gelmektedir. Bu da bireyin özdenetiminin
ortadan kalkmas›na ve grupla birlikte davranmas›na yol açmaktad›r.

Grubun Birey in  Davran›fl lar ›  Üzer indeki  Etk is i274

Uçlara kayma e¤ilimi;
k›smen grup tart›flmalar›n›n
üyelerin görüfllerinin do¤ru
oldu¤una olan inançlar›n›
artt›rmas›ndan, k›smen de
tart›flma esnas›nda yap›lan
sosyal karfl›laflt›rmalardan
kaynaklan›r.

S IRA S ‹ZDE



Özet
Sosyal etki kavram›n› tan›mlayabilmek.
Di¤er insanlar›n bireyin davran›fllar›nda do¤rudan
do¤ruya ya da dolayl› olarak bir de¤iflme meydana
getirdi¤i durumlarda sosyal etkiden söz edilir. 

Bireyin davran›fl›n› etkileyen bu sosyal etkilerden,
uyma, kabul etme ve itaat davran›fllar›n› belirleyen
etkenleri göz önüne alarak karfl›laflt›rabilmek.
Sosyal etki kendisini de¤iflik biçimlerde gösterebi-
lir. Uyma, kabul etme ve itaat sosyal etkinin en ti-
pik örnekleridir. Uyma bireylerin davran›fllar›n› üye-
si olduklar› grubun normlar›na uyacak biçimde de-
¤ifltirmeleri; kabul etme baflkalar›n›n isteklerini ye-
rine getirmeleri; itaat ise otorite pozisyonundaki
kiflilerin emirlerine itaat etmeleri olarak tan›mlan›r.
Uyma, kabul etme ve itaat her zaman ve her koflul-
da görülen davran›fllar de¤ildir. Belirli bir durumda
bu davran›fllar›n görülüp görülmeyece¤i bir çok et-
ken taraf›ndan belirlenir. 

Grubun, bireyin davran›fl› üzerindeki etkisini ne-
denleri ve oluflum koflullar› ile aç›klayabilmek.
Bu etkenlerden baz›lar› bireylerin, baz›lar› ortam›n,
baz›lar› da grubun özellikleriyle ilgilidir. Grup üyesi
olma ya da di¤er insanlarla birlikte bulunma birey-
lerin davran›fllar›n› çok de¤iflik biçimlerde etkileye-
bilmektedir. Sosyal h›zland›rma, tan›k etkisi, sosyal
ketvurma, uçlara kayma ve özdenetimin ortadan
kalkmas› bu etkilere verilebilecek örneklerdir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Di¤er insanlar›n bireylerin davran›fllar›nda do¤rudan
do¤ruya ya da dolayl› olarak bir de¤iflme meydana getir-
dikleri durumlara ne ad verilir?

a. Sosyal etki
b. Güdü
c. Ö¤renme
d. Alg›
e. Kiflilik

2. Di¤er insanlar›n varl›klar›n›n, bir bireyin ifle iliflkin per-
formans›n› etkilemesine ne ad verilir?

a. Sosyal ketvurma
b. Uçlara kayma
c. Tan›k etkisi
d. Sosyal h›zland›rma
e. ‹taat

3. Afla¤›dakilerden hangisi uyma davran›fl›n› etkileyen
grup etkenlerinden biridir?

a. Büyüklük
b. Yüzyüze olma
c. Kabul etme
d. Bireyin tutumu
e. Az›nl›k etkisi

4. Afla¤›dakilerden hangisi itaat konusunda yap›lan çal›fl-
malar›n öncüsüdür?

a. Sheriff
b. Asch
c. Milgram
d. Bandura
e. Harlow

5. Bireyin grup normlar›n›n do¤ru oldu¤una gerçekten
inand›¤› durumlarda ortaya ç›kan uyma davran›fl›na  ne
ad verilir?

a. Benimseme
b. ‹taat
c. Uyma
d. Karar
e. Benimsemifl Görünme

6. Küçük bir grubun ço¤unlu¤un düflünce ve davran›flla-
r›n› de¤ifltirmesine ne ad verilir?

a. Uyma
b. Benimseme 
c. Az›nl›k etkisi
d. ‹taat
e. Sosyal h›zland›rma

7. Bireylerin grup ya da kalabal›k içindeyken yaln›z ba-
fl›na olduklar›nda yapmayacaklar› baz› davran›fllar› yap-
malar›na yol açan grup etkisine ne ad verilir?

a. Kimlik kayb›
b. Sosyal ketvurma
c. Tan›k Etkisi
d. Uçlara kayma
e. Karfl›l›kl›l›k normu

8. Afla¤›dakilerden hangisi bireylerin grup içindeyken tek
bafllar›na olduklar› durumlara göre daha az çaba harca-
d›klar›n› anlatmak için kullan›l›r?

a. Tan›k etkisi
b. Sosyal ketvurma
c. Sosyal h›zland›rma
d. Uyma
e. Kabul etme

9. Grup ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Grup içi statüsü düflük olan bireyler daha fazla
uyma davran›fl› gösterirler.

b. Grubu çekici bulunan bireyler daha fazla uyma
davran›fl› gösterirler.

c. Otoriter tutumlara sahip olan bireyler daha az uy-
ma davran›fl› gösterirler.

d. Ba¤lanma ihtiyac› düflük olan bireyler daha az uy-
ma davran›fl› gösterirler.

e. Grup taraf›ndan benimsendiklerinden emin olma-
yan bireyler daha fazla uyma davran›fl› gösterirler.

10. Bir konudaki görüflleri benzer olan bireylerin olufltur-
duklar› gruplardan, bu konuya iliflkin olarak ç›kan karar-
lar›n, üyelerin bafllang›çtaki bireysel e¤ilimlerinden daha
afl›r› olmas›na ne ad verilir?

a. Sosyal ketvurma 
b. Sosyal h›zland›rma 
c. Kabul etme 
d. Uyma 
e. Uçlara kayma
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Yaflam›n ‹çinden
Bu bölümde ele al›nan konular ›fl›¤›nda insan›n do¤as›y-
la ilgili olarak ne gibi sonuçlar ç›kar›labilir? Genel olarak
baz› ortamlarda sosyal etkinin di¤er ortamlara nazaran
daha fazla ortaya ç›kt›¤› kabul edilir. ‹nsanlar genelde uy-
sal m› yoksa inatç› m›d›rlar? Toplu flekilde intihar eden
Heaven’s Gate tarikat› üyeleri buna kendi özgür iradeleri
ile mi karar vermifllerdi yoksa programl› bir grup etkisinin
kurbanlar› m›yd›lar?
Bu ve benzeri sorulara evrensel geçerlili¤i olan cevaplar
verilememektedir. Baz› kültürlerde özerklik ve ba¤›ms›z-
l›k önemsenirken di¤er baz› kültürlerde ise grup üyesinin
gruba uymas› önemsenmektedir. Hatta ayn› kültür içinde
bile önemsenen de¤erler zamanla de¤iflebilmektedir. Bu
konuyu daha da anlafl›l›r k›labilmek için kendinize flöyle
bir soru sorabilirsiniz: E¤er siz bir anne ya da baba olsay-
d›n›z çocu¤unuzun ne gibi özelliklere sahip olmas›n› ister-
diniz? 1924 y›l›nda bu soru Amerikal› annelere soruldu-
¤unda, uyma davran›fl›yla ilgili "itaat" ve "sadakat" kav-
ramlar›n› seçtikleri görülmüfltür. Ayn› soru 1978 y›l›nda
tekrarland›¤›nda ise özerklikle ilgili "ba¤›ms›zl›k" ve "bafl-
kalar›nda hoflgörü" kavramlar›n› seçtikleri görülmüfltür.
Benzer e¤ilimler Bat› Almanya, ‹talya, ‹ngiltere ve Japon-
ya’ da yap›lan çal›flmalarda da görülmüfltür. Laboratuar
deneylerinde de uyma davran›fl›n›n günümüzde geçmifle
oranla bir dereceye kadar daha az oldu¤u ifade edilmifltir.
Yar›nlar›n yetiflkinleri olacak olan günümüz çocuklar›n›n
sosyal etkinin farkl› flekillerine daha fazla direnç göster-
meleri mümkün müdür? E¤er mümkünse, bu e¤ilim top-
lum üzerinde ne gibi etkiler do¤uracak? Pozitif olarak ba-
k›ld›¤›nda uyma, itaat ve boyun e¤me iyi ve gerekli olan
insan tepkileridirler. Bu tepkiler grup dayan›flmas›n› ve
gruptaki ittifak› artt›rarak grubun da¤›lmas›n› engeller.
Olumsuz bir bak›fl aç›s›yla bak›ld›¤›nda ise ba¤›ms›zl›¤a,
giriflkenli¤e ve muhalefete kapal› olmak, genellikle zarar-
lar› çok korkunç olan ba¤nazl›¤a, korkakl›¤a ve y›k›c› ita-
ate yol açan istenmeyen davran›fllard›r. Her birimiz için
ve toplumun geneli itibariyle ustal›k uzlaflmadad›r.

Biraz Daha Düflünelim
1. Sosyal etki kavram›n› ve davran›fl üzerindeki üç çeflit

sosyal etkiyi tan›mlay›n›z.
2. Bireyin davran›fl›n› etkileyen bu sosyal etkilerden, uy-

ma, kabul etme ve itaat davran›fllar›n› belirleyen et-
kenleri göz önüne alarak karfl›laflt›r›n›z.

3. Grubun, bireyin davran›fl› üzerindeki etkisini neden-
leri ve oluflum koflullar› ile birlikte aç›klay›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Sosyal Etki bölümünü tekrar

okuyunuz.
2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Sosyal H›zland›rma

bölümünü tekrar okuyunuz.
3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Uyma Davran›fl›n› Etkileyen

Faktörler bölümünü tekrar okuyunuz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ‹taat bölümünü tekrar

okuyunuz.
5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Benimseme bölümünü tekrar

okuyunuz..
6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Az›nl›k Etkisi bölümünü

tekrar okuyunuz.
7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Kimlik Kayb› bölümünü

tekrar okuyunuz.
8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Sosyal Ket Vurma bölümünü

tekrar okuyunuz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Uyum bölümünü tekrar

okuyunuz.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Uçlara Kayma bölümünü

tekrar okuyunuz.
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Ziya GÖKALP 23 Mart 1876 Diyarbak›r do¤umludur. Gökalp’in babas› Tevfik Efendi

o¤lunu iyi yönlendirmifl ve yetiflmesinde önemli bir rol oynam›flt›r. Tevfik Efendi, Gökalp’in

kitap okumas›na destek olmufl, onu Nam›k Kemal do¤rultusunda yönlendirmifl ve ö¤reni-

mini Avrupa’ya gitmeden yapmas›n› ö¤ütlemifltir. Gökalp daha lise y›llar›nda geliflen

düflünce yap›s›yla yafl›n› çoktan aflm›fl, toplumsal sorunlar› irdelemeye ve devrin gidiflini

de¤erlendirmeye yönelmifltir. Gökalp daha sonra ‹stanbul’a gelmifl ö¤renimini veteriner

okulunda sürdürmüfltür.

Gökalp bu y›llarda varolan toplumsal düzene karfl› olan özgürlükçü hareketlerle iliflkileri-

ni güçlendirmifl, Frans›z Devrimi’ne iliflkin okumalar›na a¤›rl›k vermifltir. Hatta bu arada

tutuklanm›fl ve on ay hapiste kalm›flt›r. Daha sonra evlenmifl okulunu b›rakm›fl, hatta bir

ara askeri rüfltiyede Frans›zca ö¤retmenli¤i yapm›flt›r.

Gökalp 1908’den sonra Diyarbak›r "‹ttihat ve Terakki Cemiyeti"ni kurmufl ve Peyman

gazetesini ç›karm›flt›r. Ancak gazete 31 Mart olaylar›yla kapan›nca ‹stanbul’a gelmifltir.

Daha sonra tekrar Diyarbak›r’a ö¤retim müfettifli olarak atanm›flt›r. Bir ara Selanik’e

giden Gökalp burada yo¤un siyasal çal›flmalar yapm›fl, ‹ttihat ve Terakki Okulu’nu kurmufl

ve ilk kez burada Toplumbilim dersini programa koyarak ders vermifltir. Balkan savafl›

s›ras›nda ‹stanbul’a gelmifl ve ‹ttihat ve Terakki’nin hükümet olmas› ile, e¤itimin düzen-

lenmesi çal›flmalar›na a¤›rl›k vermifltir. Hatta bu arada "Darulfünü"un Edebiyat

Fakültesi’nin yeniden düzenlenmesine gayret etmifltir. Gökalp bu dönemde Türkoloji

konusunda, ekonomi ve toplumbilim alanlar›nda bilinen ürünlerini vermifltir. Bu arada

Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji Kürsüsü’nü kurmufl ve e¤itimini gerçeklefltirmifltir.

Cumhuriyet’in kurulmas›yla 1923 y›l› seçimlerinde Diyarbak›r’dan milletvekili seçilmifltir.

Daha sonra Yeni Türkiye ad›nda bir gazete kurdu ve Meclis’te Anayasa’n›n haz›rlan-

mas›nda çal›flt›. Ayr›ca Türk Medeni Tarihi’ni yaz›yordu, bu s›ralar hastaland› ve 25 Ekim

1924’te yaflamdan ayr›ld›.

Ziya Gökalp Türkiye’nin ilk Toplumbilimcisi say›l›r. Çünkü bu bölümü kuran kiflidir.

Kuramsal ilkeleri ve ortaya att›¤› geliflme yollar› çok tart›fl›lsa bile Türk Toplumbilimi’nin

kurulmas›nda önemli katk›lar sa¤layan bir kifli olarak tarihe geçmifltir.

Z‹YA GÖKALP (1876-1924)


