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Geçmişten Günümüze Ahlak Psikolojisinde Yöntem 
 

Method in Moral Psychology From Past to Present 
 

Melike Yaşar1 
 

 
Özet 

Ahlak psikolojisi alanında yapılan çalışmalar, son yıllarda hızla artmaktadır. Alanda ilk 
sistematik çalışmaları gerçekleştiren Kohlberg’ten günümüze kadarki süreçte, çalışmalarda 
kullanılan yöntemler farklılaşmış, geliştirilmiş ya da değiştirilmiştir. Bu bildiride ahlak 
psikolojisi çalışmalarında kullanılan yöntemlerin ana hatlarıyla aktarılması amaçlanmıştır. 
Bildirinin bir diğer amacı ise, ahlak alanında ülkemizde yeterince çalışılmayan Day, Tappan, 
Bandura gibi isimlerin ahlak araştırmalarında hangi yöntem ya da yöntemlerle çalıştıkları 
hakkında bilgiler sunmaktır. Ayrıca bu bildiride, ahlak psikolojisinde dünyada ve ülkemizde yeni 
çalışılmaya başlanan çeşitli konuların (yapay zekâ ve robotların ahlakı, iklim değişikliği, 
veganizm vb.) hangi yöntemlerle ele alınıp çalışıldığı hakkında bilgilere de yer verilmiştir. 
Aktarılacak olan çalışmalardaki yöntemler; betimsel, deneysel ve uygulamalı yöntemler olmak 
üzere üç başlık altında incelenmiştir. Çalışmalarda kullanılan yöntemlerin ahlak psikolojisi 
alanına katkıları, sınırlılıkları açıklanmış, güncel konularda ve araştırma sorularında nasıl 
kullanılabileceği tartışılmış ve konuya ilişkin birtakım öneriler sunulmuştur. Sonuç olarak, 
çalışmalar incelendiğinde ahlakın çok bileşenli yapısı nedeniyle tek bir yöntem kullanmanın pek 
çok sınırlılığı beraberinde getirdiği, bu nedenle farklı yöntemlerin bir arada kullanımının önemli 
olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar sözcükler: ahlak psikolojisi, yöntem, güncel tartışmalar 
 
 

Abstract 
Studies in the field of moral psychology have been increasing rapidly in recent years. Since 
Kohlberg, who carried out the first systematic studies in the field, the methods used in the 
studies have been differentiated, developed or changed. In this paper, it is aimed to outline the 
methods used in moral psychology studies. Another purpose of the paper is to provide 
information about the method or methods used by people such as Day, Tappan, Bandura, who 
have not been studied enough in the field of morality in our country. In addition, this paper also 
includes information about the methods by which various topics (artificial intelligence and the 
morality of robots, climate change, veganism, etc.) that have recently begun to be studied in 
moral psychology in the world and in our country are studied. Methods in the studies to be 
transferred; are analyzed under three headings as descriptive, experimental and applied 
methods. The contributions and limitations of the methods used in the studies to the field of 
moral psychology are explained, how they could be used in current issues and research 
questions are discussed, and some suggestions related to this. As a result, when the studies are 
examined, it is seen that using a single method brings many limitations due to the multi-
component structure of morality, and therefore it is important to use different methods 
together. 
 
Keywords: moral psychology, method, current debates 
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Uzun Özet 

 

Giriş 

Son yıllarda ahlakın ne olduğu, kaynağının nereden geldiği ve ahlaki kararlarımızı 

etkileyen faktörlerin neler olduğu gibi pek çok sorunun yanıtlanmaya çalışıldığı 

araştırmalar hızla artmaktadır. Araştırmacıların gerçekleştirdikleri ya da 

gerçekleştirecekleri çalışmalarda elde ettikleri bulguları yorumlamak, iddialarda 

bulunmak ve bu bulguları eleştirel olarak değerlendirmek için kullandıkları yöntemin 

güçlü ve zayıf yönlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu bildirinin amacı, 

ahlak alanında ilk sistematik çalışmaları gerçekleştiren Kohlberg’ten günümüze ahlak 

psikolojisi alanında kullanılan yöntemleri ana hatlarıyla ortaya koymaktır. Bu amaçla 

sırasıyla betimsel, deneysel ve program geliştirmeye dayalı yöntemler ele alınmıştır. 

Betimsel yöntemler bireyleri, olayları ya da koşulları doğada oldukları gibi 

incelemeyi sağlamaktadır (Shaugnessy ve diğ., 2020). Betimsel yöntemler gözlem, 

görüşme ve anket araştırmalarını (ilişkisel yöntemler) kapsamaktadır. Ahlak alanında 

gözlem, genellikle çocuklarla yürütülen çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmalarda 

duygu ifadeleri (McNeil ve Repetti, 2021), empatik ilgi (Zahn Waxler ve Radke Yarrow, 

1981), prososyal davranışlar (Aydın, 2021) gibi ahlaki yargıları etkileyen faktörlerin 

gelişimsel açıdan nasıl farklılaştığı incelenmektedir. Görüşmeler ise, bir konuyu 

derinlemesine inceleme olanağı sunmaktadır. Ahlak alanında görüşmeler çocuklarda 

ahlaki muhakeme ve ahlaki gelişim çalışmalarında (Kohlberg, 1984), dilin (aynı 

zamanda diyaloğun) ahlak edinimindeki rolüne odaklanan çalışmalarda (Day ve Tappan, 

1995), farklı kültürlerde ahlaki kavramsallaştırmaların araştırıldığı çalışmalarda 

(Shweder ve diğ., 1997) kullanılmakla birlikte, kürtaj (Frohwirth ve diğ., 2018), iklim 

değişikliği (Adger ve diğ., 2017), veganizm (Sneijder ve Te Molder, 2005) gibi spesifik 

konuların incelendiği çalışmalarda da kullanılan yöntemlerdendir. Betimsel yöntemler 

başlığında değerlendirilen anket araştırmaları (ilişkisel yöntemler) ise değişkenler 

arasında ortaya çıkan bağlantıları, yordayıcı ilişkileri belirlemek amacıyla başvurulan 

yöntemdir. Ahlak alanında ilişkisel yöntemin kullanıldığı çalışmalar genellikle, 

duyguların (Tybur ve diğ., 2009), politik yönelimin (van Leeuwen ve diğ., 2017), kişilik 

özelliklerinin (Smillie ve diğ., 2021) ahlaki yargılarla, ahlaki ilkelerle ilişkisine odaklanan 

çalışmalarda ve ahlaki açıdan yanlış olan davranışların diğer psikolojik süreçlerle 

ilişkisine odaklanan araştırmalarda (Bandura ve diğ., 1996) sıklıkla kullanılmaktadır.  

Deneysel yöntemler ise betimsel yöntemlerden farklı olarak gözlenen fenomenin 

ortaya çıkmasına yol açan neden(ler)in, araştırmacının kurguladığı deneysel şartlar 

altında incelenip, nedensel çıkarımların yapılabildiği yöntemlerdir. Ahlak alanında 

yapılan deneysel çalışmalarda genellikle, belirli düşünme stillerini (Yılmaz ve Sarıbay, 

2017), duyguları (Schnall ve diğ., 2008) harekete geçirmenin bireylerin ahlaki yargıları 

ve açıklamaları üzerindeki etkisine odaklanmışlardır. Ayrıca bazı çalışmalarda hedefin 

özelliklerini (Leach ve diğ., 2007), zamanı (Suter ve Hertwig, 2011) ve bilişsel yükü 
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(Greene ve diğ., 2008) değişimlemenin ahlaki yargılar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu 

çalışmalara ek olarak, ahlaki karar ve duygularla ilişkili beyin bölgelerinin incelendiği 

nörogörüntüleme (Park ve Young, 2020) çalışmaları, duyguların ve ahlaki senaryoların 

sanal ortamda oluşturulduğu sanal gerçeklik çalışmaları (Navarrate ve diğ., 2011) da 

hızla artmaktadır. 

Uygulamalı araştırmalar ise, vaka çalışması ve program değerlendirmeye dayalı 

yöntemlerin kullanıldığı araştırmalardır. Ahlak alanında vaka çalışmaları genellikle 

klinik tanı almış bireylerle gerçekleştirilmektedir (Cangemi ve Pfohl, 2009). Bu 

çalışmalarda bireylerin ahlaki ihlallere verdikleri yanıtların ve duygu ifadelerinin 

incelendiği görülmektedir. Program değerlendirme çalışmaları ise, ahlak eğitimi 

alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmalarda, uygulanan eğitimin ya da geliştirilen 

programın bireyler üzerindeki etkileri araştırılmaktadır (Grant ve Matemba, 2013). 

Ahlak psikolojisi alanında yukarıda açıklanan üç ana yöntem 

değerlendirildiğinde, bu yöntemlerin dış geçerlilik (deneysel yöntemler), gözlemci 

yanlılığı, beklenen davranış/yanıtı verme gibi çeşitli sorunları barındırmaktadır. 

Örneğin, betimsel yöntemler, derinlemesine incelemeyi, zengin veri elde etmeyi ve diğer 

yöntemlerde kolaylıkla fark edilemeyecek problemleri ortaya çıkarmayı sağlasa da bu 

yöntemin kullanıldığı çalışmalarda (özellikle gözlem/görüşme) genellikle katılımcı 

sayısı azdır. Dolayısıyla hedef evreni temsil sorunu oluşabilmektedir. Bu sınırlılıkları en 

aza indirmek ve elde edilen verilerden daha güvenilir çıkarımlar yapabilmek için farklı 

yöntemlerin bir arada kullanılması önerilmektedir. Alanyazın incelendiğinde 

araştırmalarda yaygın olarak kullanılan yaklaşım, çok yöntemli/karma yaklaşımdır. 

Ahlak alanında çok yöntemli yapılan çalışmalarda genellikle betimsel yöntemlerle 

deneysel yöntemler bir arada kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda genellikle ahlaki 

yargıların/ilkelerin politik yönelimle (Graham ve diğ., 2009), ilişkisel faktörlerle (Tepe 

ve Aydınlı Karakulak, 2019) ve duygularla (Brady ve diğ., 2020) ilişkisine 

odaklanılmıştır. 

Tartışma 

Ahlak alanında bu bildiride açıklanan bilimsel yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar, 

ahlakın ve onu etkileyen faktörlerin sistemli ve tutarlı olarak ele alınmasını, 

araştırmacıların eleştirel bir bakış açısıyla elde ettikleri verileri yorumlamasını 

sağlamaktadır. Aktarılan hiçbir yöntemin diğer yöntemlere üstünlüğü olmamakla 

birlikte, her yöntemin kendi içinde sınırlılıkları bulunmaktadır. Dolayısıyla çoklu/karma 

yöntemlerin kullanımı bu sınırlılıkları dengeleyerek, elde ettiğimiz bulgularla ilgili daha 

güvenilir çıkarımlarda bulunmamızı sağlamaktadır.  

Ahlak psikolojisi alanında kullanılan yöntemler, güncel literatürde ahlaki makine 

(bkz. https://www.moralmachine.net/) tartışmasında önemli bir yer edinmiştir. Bu 

tartışmaya göre, yapay zekâ çalışmalarının ilerlemesi ve insansız makinelerin kullanıma 

sunulması, makinelerin ahlaki ikilemle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğiyle 



 

5 

ilgili problemleri beraberinde getirmektedir. Araştırmacılar bu problemin ancak fikir 

birliği oluşturularak çözülebileceğini bu nedenle de güçlü yöntemlerin kullanıldığı 

çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etmektedirler. Burada kastedilen 

yöntemler deneysel ya da betimsel yöntemler değil çoklu/karma yöntemlerdir. Ancak 

ana akım sosyal psikoloji çalışmalarında ve ahlak çalışmalarında baskın olan yöntemin 

deneysel yöntemler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla gelecek çalışmalarda 

araştırmacıların farklı yöntemleri bir arada kullanmaları, aynı zamanda ahlak alanında 

ele alınan diğer yöntemlere göre daha az başvurulan (örneğin, dilin ve diyaloğun ahlak 

edinimindeki rolü) nitel çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 
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Çocukların Gruplar Arası İlişkilerde Ahlaki Yargılarına Yöntemsel Yaklaşımlar 
 

Methodological Approaches to Children's Moral Reasoning in Intergroup 
Relationships 

 
Buse Gönül1 

 
 

Özet 
Sosyal grup kimlikleri ve gruplar arası ilişkiler, tıpkı yetişkinlerin olduğu gibi çocukların da 
günlük yaşantılarını ve sosyal etkileşimlerini büyük oranda düzenlemektedirler. Çocuklar, 
gruplar arası dışlamanın da parçası olduğu sosyal ve toplumsal olayları değerlendirirken, erken 
yaşlardan itibaren kendi grup kimliklerini ve dinamiklerini öğrenmeye, zamanla da 
içselleştirmeye başlarlar. Bu sürece paralel olarak eşitlik, adalet, hakkaniyet gibi ahlaki 
kavramların öğrenilmesi ve hangi ahlaki değerin hangi bağlamda önem kazandığına dair 
değerlendirmeler eşlik eder. Çocuklarda grup kimliği gelişimi ve ahlaki yargılarının ilişkisini ele 
alan Sosyal Muhakeme Gelişimi Modeli ve Gelişimsel Öznel Grup Dinamikleri Modeli gibi önemli 
yaklaşımlar, kökenlerini sosyal psikolojinin önemli kuramlarından biri olan Sosyal Kimlik 
Kuramından almakla birlikte, yöntemsel olarak farklı yaklaşımlar benimsemektedirler. Özellikle 
ele alınan sosyal grupların daha fazla soyut özelliklere dayanması (sosyal sınıf gibi), çocukların 
ahlaki değerlendirmelerinde kendilerine sorulan dinamikleri anlayıp içselleştirebilecekleri 
yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu sunumda, çocuklarla gruplar arası ilişkilerde 
ahlak çalışmaları yürütürken sıklıkla kullanılan yöntemler olan hikâye ve deneysel yöntemlere 
Türkiye’de yürütülen çalışmalar eşliğinde değinilecek, bu yöntemlerden elde edilen içeriklerden 
nasıl çıkarımlar yapıldığına dair prosedürlere odaklanılacaktır.  
 
Anahtar sözcükler: ahlaki yargılar, gruplar arası ilişkiler, çocuklar, yöntem  

 
 

Abstract 
Social group identities and intergroup relations regulate children's lives and social interactions, 
just as they do in adults. While children evaluate societal issues, including intergroup exclusion, 
they begin to learn and internalize their group identities and dynamics from an early age. This 
process is also accompanied by the acquisition of moral values such as equality, fairness, and 
equity, as well as the prioritization of certain moral values depending on the context. 
Approaches dealing with group identity development and moral reasoning in childhood, such as 
the Social Reasoning Developmental Model and Developmental Subjective Group Dynamics 
Model, have roots in social psychology perspectives, particularly Social Identity Theory. Yet, 
developmental studies adopt different methodologies. In particular, for social groups based on 
more abstract characteristics (such as social class), methods enabling children to understand 
and internalize the moral and group dynamics are used. In this presentation, experimental and 
vignette approaches will be evaluated as the two frequently used methodologies while 
conducting morality research in intergroup relationships with children. With examples from 
studies conducted in Turkey, the procedures used in making inferences from the content elicited 
through these methods will also be explained.  
 
Keywords: moral reasoning, intergroup relationships, children, methodology 

 
1 Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, buse.gonul@ogu.edu.tr ORCID: 0000-0002-7538-8420 
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Uzun Özet 

 

Giriş 

Erken yaşlardan itibaren çocuklar, parçası oldukları ailelerinin, çevrelerinin ve 

toplumların değerlerini, normlarını anlamaya ve içselleştirmeye başlarlar. Bu değerler, 

normlar ve kuralların bir kısmı toplumsal cinsiyet, etnik kimlik, sosyoekonomik düzey 

(SED)-sosyal sınıf gibi sosyal gruplar ile yakından ilişkilidir. Sosyal grup kimlikleri ve 

gruplar arası ilişkiler, tıpkı yetişkinlerin olduğu gibi, çocukların da günlük yaşantılarını 

ve sosyal etkileşimlerini büyük oranda düzenlemektedirler (Bigler ve Liben, 2007). 

Sosyal etkileşimlerde bir bireyi grup üyeliği nedeniyle dahil etme ya da dışlama 

davranışları gruplar arası dışlama olarak kavramsallaştırılmaktadır. Gruplar arası 

dışlama, ayrımcı davranışlar ve önyargılar ile sıklıkla ilişkilidir. Çünkü kararların sosyal 

gruplar temelinde alınması aslında değerlendirilen sosyal kimliğe dair yapılan statü 

atıflarını, tutumları ve inanışları içermektedir (Cooley ve diğ., 2016). Farklı sosyal 

gruplara dair önyargılı tutumların ve kalıpyargıların kökenleri çocukluk yıllarına 

dayanmaktadır. Bu tutumların erken yaşlarda içselleştirildikten sonra yetişkinlik 

yıllarında da devam etme eğiliminde olduğu, dolayısıyla değişmelerinin oldukça zor hale 

geldiği bilinmektedir (Abrams ve Killen, 2014).  

Okul öncesi dönemden başlayarak çocuklar, akran etkileşimlerinde sosyal grup 

kimliklerini kullanmaya başlamaktadırlar (Bigler ve Liben, 2006). Özellikle çocukların 

ilk öğrendiği sosyal kategori olan toplumsal cinsiyetin bu süreçte rolü oldukça büyüktür. 

Bu dönemde çocuklar, sosyal grup kimlikleri ile güç ve statü dinamiklerini 

ilişkilendirmeye, belirli grup üyeliklerine eşlik eden (ör., azınlıklar) ayrıcalıkları ve 

dezavantajları tespit etmeye de başlarlar (Olson ve diğ., 2012). Gruplar arası ilişkilere 

dair tüm bu değerlendirmelere aynı zamanda çocukların ahlaki değerleri öğrenmeleri de 

eşlik eder. Çocuklarda ahlaki değerlendirmeleri ele alan Sosyal Alan Kuramı gibi güncel 

yaklaşımlar (Smetana, 2006), sıralı bir gelişimsel örüntünün aksine, çocukların sosyal 

grup kimliklerine dair dinamikleri ele alırken adalet, eşitlik, hakkaniyet ve haklar gibi 

çeşitli ahlaki değerleri de öğrendiğini ve uyguladığını görgül araştırmalarla da 

desteklemektedir. Bağlamın gerekliliklerini de göz önüne alarak, çocuklar grup 

dinamiklerini ve ahlaki yargıları aynı anda tartmaktadırlar. Yalnızca sosyal grup 

üyeliğine dayalı olarak dışlanmayı zaman zaman reddederler (Hitti ve diğ., 2014) ve 

gruplar arası eşitliği sağlama ile hakkaniyeti korumaya yönelik eğilimler de 

göstermektedirler (Elenbaas ve Killen, 2016).  

Alanyazın 

Ele alınan tüm bu dinamikler, çocukluk yıllarını önyargıların ve gruplar arası 

tutumların kökenlerini anlamak ve çocukların farklı geçmişlerden gelen bireylere 

yönelik adil, eşitlikçi ve kapsayıcı ahlaki tutumlarını teşvik etmek için önemli bir dönem 

haline getirmektedir. Çocuklarda grup kimliği gelişimi ve ahlaki yargılarının ilişkisini ele 
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alan Sosyal Muhakeme Gelişimi Modeli (Killen ve Rutland, 2011) ve Gelişimsel Öznel 

Grup Dinamikleri Modeli (Abrams ve Rutland, 2008) gibi yaklaşımlar, kökenlerini sosyal 

psikolojinin önemli kuramlarından biri olan Sosyal Kimlik Kuramı’ndan almaktadır. 

Fakat, hem gelişimsel özellikler göz önüne alındığında hem de ele alınan sosyal grupların 

daha fazla soyut özelliklere dayanması (SED, sosyal sınıf gibi) nedenleriyle çocuklarla 

yürütülen araştırmalarda yetişkinlere göre farklı yöntemlerin kullanılmasını 

gerektirmektedir. 

Çocukların gruplar arası ilişkilerde ahlaki yargılarına odaklanan birçok araştırma, 

karma yöntemli çalışmalardır. Çocukların gelişimsel olarak daha erken yaşlarda ayırt 

edebildikleri cinsiyet ve eşlik eden toplumsal cinsiyet gibi sosyal grup kimliklerinde 

çoğu zaman çocuklara direkt olarak açık uçlu sorularla araştırma soruları 

yöneltilmektedir. Örneğin, toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına uymayan durumları nasıl 

değerlendirdikleri, bu durumda norma uymayan akranlarının dışlanmasının neden 

kabul edilir olmayacağına dair fikirlerinin alınması gibi (Gonul ve Sahin-Acar, 2018a; 

Theimer ve diğ., 2001). Sosyal gruplara dair atıfların daha soyut özellikler temelinde 

olduğu etnik kimlik, SED gibi örneklerde ise, çocukların kendi kimliklerini destekleyici 

somut materyaller ile ifade etmeleri sağlanmaktadır. Örneğin, Asya kökenli Amerikalı 

çocukların maruz kaldığı dışlanmayı ele alan bir araştırmada, çocukların ahlaki 

değerlendirmeleri bu etnik kimliği temsil eden çocukların çizimleri ile desteklenmiştir 

(Hitti ve diğ., 2019). Bu araştırmalara genelde ebeveynlerden aile olarak benimsedikleri 

ya da kimliklerini tanımladıkları etnik, ulusal aidiyetlerine dair beyanlar da 

eklenmektedir. Benzer şekilde SED’e bir grup kimliği olarak yaklaşan gelişimsel 

araştırmalarda çocuklara genelde dezavantajlı ve ayrıcalıklı sosyoekonomik koşulları 

zihinlerinde daha net canlandırabilmeleri amacıyla araştırmanın yapıldığı bağlama 

uygun fotoğraflar gösterilmekte (Gonul, 2020) ya da çocukların bir oyun içinde 

kaynakları paylaşarak bu durumları oyun içinde değerlendirmeleri istenmektedir (Rizzo 

ve Kilen, 2018). İlgili literatürde çocukların özellikle karmaşık olan sosyal durumları 

değerlendirmeleri hikâyeler üzerinden yapılmaktadır. Örneğin, Türkiye’de yürütülen bir 

araştırmada, çocukların ülkemizin doğusunda yaşayan akranlarına dair tutumları ele 

alınmıştır. Bu konudaki ahlaki değerlendirmeleri, okullarına Van’dan yeni gelen bir 

çocuğun hikâyeleri ardından bir dizi soruya verdikleri yanıtlar üzerinden incelenmiştir 

(Gonul ve Sahin-Acar, 2018b). 

Tartışma ve Sonuç 

 Yukarıda ele alınan çalışmalarda, çocukların gruplar arası ilişkilerde ahlaki 

yargılarını incelerken sıklıkla kullanılan yöntemlere örnekler verilmiştir. Bu örneklerde 

de olduğu gibi ilgili alanda çalışırken elde edilen bulgular yoğun bir bilgi ve içerik 

sağlamaktadır. Bazı araştırmacılar elde edilen bu bulguları nicel yöntemlerle analiz 

etmekte ve sayıca daha küçük fakat temsiliyeti önemli örneklem gruplarının (ör., 

dezavantajlı gruplar) deneyimlerine odaklanmaktadırlar. Çoğunlukla Sosyal Muhakeme 
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Gelişimi Modeli çerçevesinde yürütülen araştırmalarda ise, çocukların kendilerine 

sunulan açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar, belirli kodlama sistemlerine göre 

işlenmekte ve ardından nicel analizlerle incelenmektedir. Tüm farklı yaklaşımlarda 

olduğu gibi, yöntemlerin avantajları ve dezavantajları elbette mevcuttur. Fakat, 

çocukların erken yaşlardan itibaren sosyal grup ilişkilerinde eşitlikçi ve adil tutumları 

desteklemede, gruplar arası dinamiklerin ve önyargılı tutumların gelişimsel kökenlerini 

anlamada özetlenen bu araştırma yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Bu yöntemlerde 

elde edilen bulgular hem literatüre hem de pratiğe önemli içgörüler sağlamaktadır. 
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Gruplar Arası Bağlamda Zihin Kuramı: İçgruba Benzerlik, Önyargı ve Tehdit 
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Theory of Mind in Intergroup Context: The Influence of Perceived Similarity to 

Ingroup, Prejudice and Threat Perception on Theory of Mind Performance 
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Özet 
Sosyal ilişkilerdeki uyumu kolaylaştıran zihin kuramı (ZK) becerisinin ahlak araştırmalarında 
önemli bir yeri vardır. ZK üzerine yapılan çalışmalar kişilerin kendi kültürel gruplarından olan 
bireylerin zihin durumlarını kendi kültürel gruplarından olmayanların zihin durumlarına kıyasla 
daha doğru anladıklarını gösterir (Perez-Zapata ve diğ., 2016). Bu durumun kültürel benzerlik 
algısıyla ilişkili olduğu düşünülmüş, kültürel benzerliğin perspektif almayı kolaylaştırdığı 
belirtilmiştir. Fakat sosyal etkileşim sırasında, kültürel benzerliğe ilişkin değerlendirmelere 
ilaveten, kültürel gruplara dair önyargı ve tehdit algısı içeren değerlendirmeler de ortaya çıkar 
(Castelli ve diğ., 2004). Ayrıca bazı kültürel gruplar içgruba benzer özellikler taşımalarına 
rağmen yüksek seviyede önyargı ve tehdit algısına maruz kalabilirken (örn. Suriyeliler), bazı 
kültürel gruplar içgruba benzer özellikler taşımamalarına rağmen düşük seviyede önyargı ve 
tehdit algısına maruz kalabilirler (örn. Norveçliler). Bu gruplarla iletişim sırasında ZK 
performansının nasıl etkileneceği bilinmemektedir. Bu çalışmada kültürel benzerlik, önyargı ve 
tehdit algısının ZK performansına etkisi incelenmiştir. Üç yüz elli dört katılımcı arasından, bir 
gruptan Türklerin, bir gruptan Suriyelilerin, bir gruptan ise Norveçlilerin zihin durumlarını 
tahmin etmeleri istenmiştir. Ayrıca katılımcılar Suriyelileri ve Norveçlileri kendi kültürel 
gruplarına ne derece benzettiklerini ve bu gruplara ilişkin önyargı ve tehdit algılarını 
belirtmişlerdir. Katılımcılar Türklerin zihin durumlarını Suriyeli ve Norveçlilerin zihin 
durumlarına kıyasla daha doğru anlamışlardır. Benzer şekilde, Suriyeli ve Norveçlilere dair 
kültürel benzerlik algıları düştükçe bu hedef gruplara yönelik ZK performansları da düşüş 
göstermiştir. Ayrıca kültürel benzerlik algısı, önyargı ve tehdit algısı ile etkileşimli şekilde ZK’nı 
etkilemiştir. Suriyelilere dair düşük seviyede kültürel benzerlik beyan edenlerin Suriyelilere dair 
önyargı seviyeleri yükseldikçe ZK performansları düşmüştür. Norveçlilere dair düşük seviyede 
kültürel benzerlik beyan edenlerin Norveçlilere yönelik tehdit algıları arttıkça ZK performansları 
düşmüştür. Bulgular ZK kapasitesi gelişmiş olan örneklemlerde dahi bu becerinin kültürel 
gruplarla ilgili algılardan etkilendiğini ortaya koymakta ve gruplar arası ilişkilerde ortaya 
çıkabilecek iletişim sorunlarının kaynağına yönelik bir fikir vermektedir. 
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Abstract 
As a socio-cognitive ability which facilitates harmonious social interactions, mindreading has 
been given a special importance in the literature on morality. Recent research on mindreading 
pointed that individuals tend to read the minds of their ingroup members more accurately than 
the minds of outgroup members (Perez-Zapata et al., 2016). This ingroup advantage in 
mindreading has been attributed to the role of cultural similarity through which individuals can 
put themselves easily in the shoes of others. However, studies on social cognition revealed that 
when individuals encounter outgroup members, their evaluations of these outgroups are not 
only constrained to similarity-dissimilarity judgments but also include automatic affective 
evaluations which may include prejudice toward and threat perception from outgroups (Castelli 
et al., 2004). Moreover, for some outgroups perceived cultural similarity to ingroup may co-exist 
with perceptions of prejudice and threat (e.g., Syrians) whereas for other outgroups low levels of 
perceived cultural similarity may co-occur with low levels of prejudice and threat (e.g., 
Norwegians). The extent to which mindreading accuracy is influenced by the co-existence of 
cultural similarity, prejudice and threat is not known in the current literature. We examined 
Turkish participants’ mindreading accuracy toward ingroup versus outgroup targets. Three 
hundred and fifty-four Turkish participants were randomly assigned to one of three target 
groups: Turkish, Syrian, or Norwegian. The mindreading accuracy for these targets was 
measured along with the perceived cultural similarity of the target to the ingroup, as well as 
prejudice and threat perception. Participants evidenced higher mindreading accuracy toward 
Turkish targets compared with Syrian and Norwegian targets. Lower perceived similarity to the 
Turkish ingroup significantly predicted lower mentalizing for Syrian and Norwegians. In the 
Syrian target group, lower perceived similarity interacted with higher prejudice, resulting in a 
further reduction in mindreading. For Norwegian targets, lower similarity impaired 
mindreading through an interaction with higher threat perception. Results indicate that even 
when mentalizing capacity is mature, intergroup factors are linked with the deployment of 
mindreading. 
 
Keywords: Theory of Mind, cultural similarity, prejudice, threat 
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İnsanlar Hayvanlardan Farklı ve Üstün müdür?  

Türkçe Atasözlerinde Türler Arası Önyargı Modelinin Tematik Analizi 

 

Are Humans Unique and Superior to Other Animals?  

Thematic Analysis of Turkish Proverbs Based on the Interspecies Model of 

Prejudice 
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Özet 
Bu çalışma, Türkçe atasözlerini, Türler Arası Önyargı Modeli çerçevesinde betimlemeyi 
amaçlamaktadır. Modele göre, insan-hayvan ayrımı, türler ve gruplar arası önyargı ve 
ayrımcılığın temelinde bulunur. İnsanlar, farklı ve üstün özelliklere sahip olduklarını düşünerek 
kendilerini hayvanlardan ayırırlar. Bu inanç hem onları hem de “hayvanlar gibi gördükleri” diğer 
insanları ahlaki alanın dışına iterek ahlaki endişeleri ortadan kaldırır ve ayrımcılık bir meşruiyet 
kazanır. Dolayısıyla, insan-hayvan ayrımına dair kültürel anlamlara betimleyici bir bakış önemli 
görünmektedir. Bu önemle, çalışmada Türkçe atasözleri Türler Arası Önyargı Modeli 
sayıltılarına göre tematik olarak çözümlenmiştir. Çözümleme, insan-hayvan ayrımına vurgu 
yapan atasözleri (n = 403) ile yapılmıştır. Atasözlerine Türk Dil Kurumu veri tabanı ile iki basılı 
eser (atasözleri ve deyimler sözlüğü) aracılığıyla ulaşılmıştır (N = 4143). Çözümlemeye dahil 
edilen atasözleri ilk olarak alt temalarla değerlendirilmiştir. Ardından alt temalar, modelde 
belirtildiği biçimiyle ve türler arası önyargılarla ilişkili çalışmalardan yararlanılarak üst temalara 
yerleştirilmiştir. Bu temalar, insanları diğer türlerden farklı ve üstün olarak niteleyen özellikler 
ile hayvanlar üzerinde hakimiyet kurmayla bağlantılıdır: zihinsel yeterlikler, ahlaki ve duygusal 
özellikler ile hayvanlara hükmetme. Temalar, aynı zamanda insan-hayvan ilişkilerinin dayandığı 
amaçlar (ör., avlanma, beslenme, sevgi, eğlence) çerçevesinde yorumlanmıştır. Sonuçlar, türler 
arası önyargıların kültürel olarak desteklendiğine işaret etmektedir. İnsan olmayan hayvanlar, 
akla dayalı (ör., akıllı olma), ahlaki (ör., iyi ve kötüyü ayırt edebilme) ve duygusal (ör., acıma, 
vicdanlı olma gibi) insana dair niteliklerden yoksun görülmektedirler. Bu nedenlerle de 
hayvanların insanlar tarafından korunmaları ve yönetilmeleri gerektiği düşünülmektedir. Değer 
atfeden sözlerin ise daha çok güçlü olarak algılanan ya da hizmet amaçlı ilişkiler kurulan 
hayvanlarla (ör., aslan: yönetici, kurt: çalışkan, kendi işini kendi gören; at: yoldaş) ilgili olduğu 
izlenmektedir. 
 
Anahtar sözcükler: Türler Arası Önyargı Modeli, insan-hayvan ayrımı, Türkçe atasözleri, 
tematik analiz 
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Abstract 
The present study aimed to describe Turkish proverbs within the framework of the Interspecies 
Model of Prejudice. According to the model, the human-animal divide is at the root of prejudice 
and discrimination between species and groups. People distinguish themselves from animals by 
thinking that they have different and superior characteristics. This belief eliminates moral 
concerns by pushing both them and other people who are considered to be “like animals” 
outside the moral field, thus discrimination gains legitimacy. Therefore, a descriptive look at the 
cultural meanings of the human-animal divide seems to be important. For this reason, Turkish 
proverbs were analyzed thematically according to the assumptions of the Interspecies Model of 
Prejudice. The proverbs (n = 403) emphasizing the human-animal divide were reached through 
the database of Turkish Language Institution and two printed reference books (dictionary of 
proverbs and idioms, N = 4143). Firstly, the proverbs included in the analysis were first 
evaluated with sub-themes. Then, these sub-themes were grouped in themes based on the model 
and related studies. These themes are linked to the properties that characterize humans as 
different and superior to other species, and to domination over animals: mental competencies, 
moral and emotional characteristics, and domination over animals. The themes were also 
interpreted within the framework of the intentions on which human-animal relationships are 
based (e.g., hunting, feeding, love, entertainment). The results indicated that interspecies 
prejudices are culturally supported. Non-human animals considered to lack rational (e.g., being 
smart), moral (e.g., distinguishing between good and bad), and emotional (e.g., sympathy, 
conscientiousness) human qualities. For these reasons, it is thought that animals should be 
protected and managed by humans. It was observed that the words that attribute value are 
mostly related to animals (e.g., lion: manager, wolf: hardworking, self-seeking; horse: comrade) 
that are perceived as strong or with service-oriented relationships. 
 
Keywords: Interspecies Model of Prejudice, human-animal divide, Turkish proverbs, thematic 

analysis 
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Uzun Özet 
 

Giriş 

İnsan-hayvan ayrımlarının temelinde, insanların hayvanlardan farklı olarak “akıl 

sahibi” varlıklar oldukları düşüncesi bulunmaktadır (Papagaroufali, 2004). Aynı 

zamanda hayvanların ahlaki failler olamayacakları; eylemlerinin de ahlaki veya yasal 

çerçevede değerlendirilmeyeceği düşünülmektedir (Caviola ve diğ., 2019). Hayvan ve 

insan duyguları da farklıdır. Hayvanlar, üzüntü ve öfke deneyimleyebilirler ancak 

insanların utanç, suçluluk gibi kendilerine özgü duyguları vardır (Costello ve Hodson, 

2010; Leyens ve diğ., 2001). İnsan merkezli bu bakış açıları, hayvanların ahlaki eylemleri 

(ör., ahlaki endişe duyma) hak etmedikleri inancını doğurabilir (Opotow, 1993; 

Papagaroufali, 2004).  

İnsanların zihinsel, ahlaki ve duygusal özelliklerle hayvanlardan farklı ve üstün 

oldukları düşüncesi, aynı zamanda hayvanlar üzerinde hâkim oldukları; beslenme, 

hizmet gibi gereksinimleri için onlarla ilişki kurabilecekleri inancıyla bağlantılıdır 

(Plous, 1993; Templer ve diğ., 2013).  

İnsan-hayvan ayrımları ise “hayvanlar gibi” görünen insan gruplarının insani 

özelliklerinden arındırılarak (Costello ve Hodson, 2010) insanlıktan çıkarılmalarına yol 

açabilir (Haslam, 2006). Hayvanlara benzeyen (ör., kendini denetleyemeyen) dış gruplar 

değersizleştirilerek (Haslam, 2006) insani değerlerden yoksun görülürler (Leyens ve 

diğ., 2007). Bunlar da insanlık alanından çıkarılan ve uzaklaştırılan gruplar için meşru 

bir çerçeveyle (Bandura, 1999) önyargı ve ayrımcılığa yol açabilir (Costello ve Hodson, 

2010).  

Türler Arası Önyargı Modeli 

Bu kapsamda, modelin iki temel önermesi bulunmaktadır: 1- İnsan-hayvan 

ayrımı, dış gruplara yönelik önyargıyı harekete geçirmektedir. 2- Bu etki, dış grupların 

insanlıktan çıkarılmasıyla açıklanmaktadır (Hodson ve Costello, 2012). Çalışmalar, 

insan-hayvan ayrımlarının insanlıktan çıkarma aracılığıyla farklı önyargılarla (ör., 

göçmenlere yönelik) ilişkili olduğunu göstermektedir (Costello ve Hodson, 2010, 2012). 

İnsan-hayvan benzerliklerinin vurgulanması ise farklı türler ve dış gruplar için duyulan 

ahlaki endişelerin artması (Bastian ve diğ., 2012), buna karşılık önyargılı tutumların 

azalmasıyla bağlantılıdır (Costello ve Hodson, 2010). 

Bu sonuçlar, modelin ilk önermesindeki insan-hayvan ayrımlarına dair atasözleri 

gibi kültüre yerleşik inançların bilinebilmesinin önemini göstermektedir. Dolayısıyla, bu 

çalışmada, Türkçe atasözlerindeki insan-hayvan ayrımlarının Türler Arası Önyargı 

Modeli çerçevesinde betimlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Yöntem 

Çalışmanın amacına göre atasözleri tematik olarak analiz edilmiştir. Türk Dil 

Kurumu veri tabanı ile iki basılı eserde (Yılmaz ve Çiçek, 2018; Yüksel, 2014) yer alan 

4143 atasözü içerisinden araştırmanın amacını karşılayan kodlamaların yapılacağı 403 

atasözü belirlenmiştir.  

Tematik çözümleme, veri örüntüsünün tümdengelimsel kodlanmasıyla 

gerçekleştirilmiştir (Braun ve Clarke, 2006). Atasözlerinin cümle/mecaz anlamları 

üzerinden, modelin sayıltıları ve önceki çalışmalar (Templer ve diğ., 2006) dikkate 

alınarak, insan-hayvan ayrımlarını tespit edebilmek amacıyla 3 üst-tema (zihinsel 

yeterlikler, ahlaki özellikler ve hayvanlara hükmetme) ve alt-temalar oluşturulmuştur. 

Her iki araştırmacının uzlaştıkları alt temalar üst temalara yerleştirilerek, veri seti analiz 

edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Sonuçlar, Türkçe dilindeki hayvanlar üzerinden oluşturulmuş atasözlerinin 

insan-hayvan ayrımlarını içerdiğini göstermektedir (Tablo 1).  

Ahlaki özellikler üst-teması çerçevesinde, hayvanlara ahlaki olmayan özellikler 

(ör., nankörlük) ve duygular (ör., acımasızlık) atfedildiği, hayvanların zarar verici (ör., 

saldırgan) olarak görüldükleri, değersizleştirildikleri/aşağılandıkları ve hayvanlar 

arasında ahlaki ayrımlar yapıldığı gözlenmektedir. Bu gözlemler, ilgili bilimsel yazınla 

benzerdir. İnsanlar, ahlaki duyarlılıklarının (Haslam, 2006) olmadığı, ahlaki faillik 

özelliği göstermedikleri (Caviola ve diğ., 2019), merhamet gibi duygular ifade 

etmedikleri (Costello ve Hodson, 2010) ya da zararlı oldukları (Opotow, 1993) 

gerekçeleri ile hayvanları değersizleştirmektedirler (Hodson ve diğ., 2020). 

Hayvanları değersiz kılma, zihinsel yeterlikler açısından da izlenmektedir. Bu üst-

temada hayvanlar, düşük akıl/zekâ düzeyine sahip olma, akla uygun davranamama ve 

öğrenme ve gelişim yetersizlikleriyle (ör., ahmaklık) betimlenmektedirler. Bu 

yetersizlikler, en temel insan-hayvan ayrımlarından biridir (Caviola ve diğ., 2019; 

Templer ve diğ., 2006). 

Ahlaki ve zihinsel ayrımlar, hayvanlara hükmetmeyle ilişkili görünmektedir. 

Farklı araştırmalarla (Templer ve diğ., 2006; Templer ve diğ., 2013) tutarlı olarak 

hayvanların mülk olarak görüldükleri, yönetildikleri ve hizmet, beslenme, avlanma, 

eğlence ve giyim gibi amaçlarla kullanıldıkları gözlenmektedir. 

Üst-temalara ek olarak hayvanlar ile ilgili olumlu değerlendirmeler/benzerlikler 

içeren örnekler de söz konusudur. İnsan-hayvan benzerliklerininse güçlü/akıllı olduğu 

düşünülen ve hizmet amaçlı ilişkilerin kurulduğu hayvanlarla bağlantılı olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 1. 

Üst-temalara göre Atasözleri Örnekleri 

Üst-temalar 

Ahlaki özellikler 

Aç kurt yavrusunu yer. 

Besle kargayı oysun gözünü. 

Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir. 

Hükmetme 

Balık baştan avlanır. 

Yalnız öküz çifte koşulmaz. 

Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. 

Zihinsel yeterlikler 

Eşek hoşaftan ne anlar. 

Akılsız köpeği yol kocatır. 

Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir. 

Olumlu 

Arı bal alacak çiçeği bilir. 

Aslan yatağından bellidir. 

 

Sonuç 

Atasözleri aracılığıyla, kültürel açıdan türler arası önyargıların desteklendiği; 

(hayvanlara göre) insan üstünlüğünün doğal algılandığı görülmektedir. Bu algının ve 

önyargıların azaltılmasında insan-hayvan benzerliklerine yapılan vurgular önem 

taşıyabileceğinden konunun bu yönüyle de incelenmesi önerilmektedir. 
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Değerler ve Kimlik Aidiyetlerinin Özgeci Davranış Üzerindeki Etkileri 
 

The Effects of Values and Identity Belongingness on Altruistic Behavior 
 

Ogeday Çoker1 
 
 

Özet 
Özgecilik, menfaat beklemeden öznesine yönelik bir zarar olma ihtimaline rağmen bir diğerine 
gönüllü olarak yardım etme davranışıdır. Herhangi bir yardım davranışının motivasyonel 
kaynakları bireyin ahlaki değerleri, muhtemel menfaatleri gibi değişken sebepler olabilirken 
özgecilik, bir menfaati içermiyor olması sebebiyle bireyin en yüksek ahlaki seviyesini temel 
almaktadır. Menfaatler, doğrudan bireysel değil bireyin ait olduğu gruplara yönelik de 
olabilmektedir ve bu grup menfaatleri, bireylerin özgeci davranışları üzerinde etkiye sahiptir. 
Yapılan çalışmalar özgeciliğin, değerler, din, kimlik grupları vb. kavramlarla yoğun bir ilişki 
içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, Schwartz’ın “değer kuramı”nda bulunan 
değer tipleri ile özgecilik arasındaki ilişkiyi, kişilerin ait oldukları kimlik grupları ve aidiyetleri 
üzerinden değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışma 1397 üniversite öğrencisiyle yürütülmüştür. 
Yapılan analizler sonucunda “evrenselcilik-ilgi”, “iyilikseverlik-sevgi” değer tipleri ile özgecilik 
arasında önemli bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Etnik ve dini grup aidiyetlerinin özgecilik 
üzerinde olumlu yönde düşük etkisinin bulunmasıyla beraber bu ilişkilere “evrenselcilik-ilgi” 
değer tipinin aracı etkisi eklendiğinde ilişkinin gücünün önemli biçimde azaldığı görülmektedir. 
Kimlik aidiyetlerinin olumlu yönde ilişkisinin bulunduğu ayrımcılık düzeyleri, özgeci davranış 
üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu sonuçlara göre insanların birlikte uyumlu bir şekilde 
yaşayabileceği bir dünya görüşü inşa edebilmek için kimlik politikalarından uzaklaşarak 
evrensel değer tiplerinin öne çıkarılması gerektiği düşüncesi, araştırmanın temel tartışmasıdır. 
 
Anahtar sözcükler: değerler, özgecilik, kimlik aidiyetleri, ayrımcılık 
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Abstract 
Altruism is the behavior of helping another voluntarily, without expecting benefits, despite the 
possibility of harm to the subject. While the motivational sources of any helping behavior may be 
variable reasons such as the moral values of the individual, possible interests, altruism is based 
on the highest moral level of the individual, since it does not include a benefit. Benefits can be 
directed not only to the individual but also to the groups to which the individual belongs, and 
these group benefits have an impact on the altruistic behavior of individuals. Studies show that 
altruism is in an intense relationship with concepts such as values, religion, and identity groups 
etc. This research aimed to evaluate the relationship between altruism and value types in 
Schwartz's "value theory" through the identity groups and belongings of individuals. The study 
was conducted with 1397 university students. As a result of the analyzes made, it was observed 
that there is a significant relationship between "universalism-concern", "benevolence-caring" 
value types and altruism. Ethnic and religious group belongingness has a low positive effect on 
altruism, but when the mediating effect of the "universalism-interest" value type is added to 
these relations, it is seen that the strength of the relationship decreases significantly. 
Discrimination levels, which are positively related to identity belongingness, have a negative 
effect on altruistic behavior. According to these results, the idea that universal value types 
should be emphasized by moving away from identity politics in order to build a worldview in 
which people can live in harmony is the main discussion of the research. 
 
Keywords: values, altruism, identity belongingness, discrimination 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
Özgecilik, menfaat beklemeden, öznesine yönelik bir zarar olma ihtimaline 

rağmen diğer bir kişiye gönüllü olarak yardım etme davranışıdır. Herhangi bir yardım 

davranışının motivasyonel kaynakları bireyin ahlaki değerleri, muhtemel menfaatleri 

gibi değişken sebepler olabilirken özgecilik, bir menfaati içermiyor olması sebebiyle 

bireyin en yüksek ahlaki seviyesini temel almaktadır ve kalabalık insan topluluklarının 

uyum içerisinde yaşamalarında önemli etkiye sahiptir. Bu çalışma, değerler ve ayrımcılık 

kavramlarının, bir arada yaşayabilmenin önemli bir parçası olan özgeciliğin ortaya 

çıkışını ne şekilde etkilediklerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Schwartz (1992), bireylerin davranışlarının temel motivasyon kaynaklarından 

olan “değer” kavramına ilişkin kuramını oluştururken “özaşkınlık” değer grubunun 

içerisinde “evrensellik” ve “iyilikseverlik” boyutlarının olduğunu belirtir. Evrenselci 

değerleri önemseyen bireyler tüm canlıların, insanların, doğanın korunmasını 

önemseyen alt yapıya sahipken iyilikseverlik boyutundaki bireyler evrenselcilik değer 

boyutundaki bireylere nazaran daha dar bir çevrenin hatta kendi yakın çevrelerindeki 

insanların refahını korumaya yönelik bir davranış örüntüsü çizmeye yatkındırlar. Bu dar 

çevre akrabalık ilişkileri üzerinden kurulan bir yakınlık olabileceği gibi ait hissedilen 

farklı sosyal grupların üzerinden de inşa edilebilmektedir. İyilikseverlik değeri iki alt 

değer tipi içermektedir. Güvenilirlik, güvenilir ve inanılır bir iç grup üyesi olmak ile, 

sevgi, iç grup üyelerinin esenliği ile ilişkilidir. Evrenselcilik değeri ise üç alt değer tipi 

içerir; ilgi eşitlik, adalet ve tüm insanların korunması ile, doğa doğal hayatın korunması 

ile, hoşgörü farklılıkları kabullenme ile ilişkilidir (Schwartz ve diğ., 2012). Evrenselcilik, 

gruplar arası farklılaşmaları gözardı ederken iyilikseverlik, yakın çevrenin refahını 

gözetmektedir. Bu yüzden diğer bireylerin esenliğini önemseyen özgeci davranışın 

iyilikseverlikten ziyade evrenselcilik ile ilişkili olduğu düşünülebilir. 

Bireyin grup düzeyinde sahip olduğu kimliğine yönelik menfaatleri olabilir hatta 

bu menfaatler, ön planda olduğu düşünülen bireysel menfaatlerin de önüne geçebilir. Bir 

başkasına yardım ediyor gibi gözükürken aslında üyesi olduğumuz bir gruba da yardım 

ediyor olma ihtimalimiz bulunmaktadır. Bu durumda özgeci gibi gözüken bir davranış 

aslında motivasyonunu bireyin üyesi olduğu grubun çıkarını gözetiyor olmaktan 

almaktadır. Bu yüzden yardım davranışı göstermemiz beklenen kişilerin ait oldukları 

gruplara ve kimliklere yönelik değerlendirmelerimiz ve tutumlarımızın yardım 

davranışının ortaya çıkmasında etkisi olduğu söylenebilir ve davranışın ne derece özgeci 

sayılabileceğini tartışmaya açık hale getirir. 

 Gruplara ilişkin aidiyet düzeylerimiz dış gruplara ilişkin değerlendirmelerimizi 

de belirlemektedir. Yapılan çalışmalar iç grup aidiyetlerinin dış gruplara yönelik 

ayrımcılığı arttırabildiğini gösterirken (Aberson ve diğ., 2000) politik (Fowler ve Kam, 

2007), etnik (Chisadza ve diğ., 2021) gibi farklı kimlik türlerine ilişkin farkındalıkların 
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özgeci davranışı olumsuz yönde etkileyebildiğini göstermektedir. Hatta inanç ve özgeci 

davranış arasında pozitif yönlü ilişkileri gösteren çalışmaların (Power, 2017; Shariff ve 

diğ., 2016) olmasına rağmen iç grup ve dış grup değişkeninin eklendiği çalışmalar özgeci 

davranışın gözlenmesinde olumsuz değerlendirilebilecek sonuçlara ulaşıldığını 

göstermektedir. Benjamin ve diğ. (2016) yaptıkları çalışmada inancın, bireyin kendisinin 

de içinde bulunduğu bir gruba yönelik yapılan yardımlarda etkili olduğunu 

belirtmektedirler. Hoffmann ve diğ. (2020) çalışmalarında tek doğru Tanrı olduğuna 

inanan katılımcıların farklı inanç sistemlerine sahip insanlara en az yardımı yaptıklarını 

gözlemlemişler ve bu durumu tek doğru Tanrı inancının dış grup ayrımcılığını 

tetiklemesiyle açıklamışlardır. Kendi doğrularına ve ait oldukları gruplara yüksek önem 

atfeden bireyler özgeci davranışı ayrımcı bir şekilde ortaya çıkarabilmektedirler. 

Bununla birlikte tek doğru Tanrıdan ziyade evrensel sevgiye inanan kişilerde dış gruba 

yönelik özgecilik düzeylerinin de yüksek olduğu gözlenmiştir. Lane (2016) yaptığı meta-

analiz çalışmasında katılımcıların %11’inin etnik ayrımcılığa, %14’ünün inançsal 

ayrımcılığa sahip olduğunu belirtmekte, iç grup aidiyetinin ayrımcılığı arttırdığına vurgu 

yaparak bu durumun özellikle dış gruplara yönelik özgeci davranışın azalmasında 

önemli bir etkisi olduğunu belirtmiş ve inancın iç gruba yönelik yardım davranışını 

arttırırken dış gruba yönelik yardımda böyle bir etkisinin olmadığını vurgulamıştır.  

Türkiye gibi farklı kültürlere, dini ve etnik kimliklere mensup insanların birlikte 

yaşadığı bir ülkede bu farklılıkların ve değer yapılarının toplumu bir arada tutmakta 

önemli bir güce sahip özgecilik davranışı üzerinde ne tür bir etkiye sahip olduğunun 

incelenmesi bu konuda güncel politikaların üretilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Pratto (1999) insana koşulsuz saygı duyan ve eşitlikçi ilkelere inanan bireylerin, 

üyesi olmadığı gruplara daha özgeci olduğunu belirtmektedir. Bu yüzden Schwartz’ın 

değer kuramında insanı önceleyen evrenselcilik değer tipinin belirli bir kesimi 

önceleyen iyilikseverlik değer tipine göre özgecilik davranışını belirlemede daha büyük 

bir etkisi olacağı düşünülmektedir. Buna göre; 

Hipotez 1: İnsanların evrenselcilik değer tipi, özgeci davranıştaki varyansı 

iyilikseverlik değer tipine göre daha iyi açıklamaktadır.  

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki insanlar yakınlarına, yabancılara olandan 

daha fazla yardımda bulunmaktadırlar. Özgeci davranışın menfaat olmadan bir yardım 

davranışı olduğu düşünüldüğünde iç grubun çıkarlarını gözeten bireylerin özgeci 

davranışı daha az gösterecekleri düşünülebilir. Bu yüzden iç grup aidiyeti ile özgeci 

davranış arasında negatif yönlü bir ilişki olması beklenmektedir. Buna göre; 

Hipotez 2: Grup aidiyeti düşük bireylerin özgecilik düzeyleri daha yüksektir. 

Özgeci davranışın sadece iç gruptaki değil dış gruplardaki insanların esenliğini de 

dikkate alan bir yardım davranışı olduğu düşünüldüğünde dış gruplara yönelik 

ayrımcılık düzeyleri yüksek kişilerin özgecilik düzeylerinin düşük olması 

beklenmektedir. Buna göre; 
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Hipotez 3: Ayrımcılık düzeyleri düşük bireylerin özgecilik düzeyleri daha 

yüksektir. 

Bu araştırma psikoloji literatüründe önemli bir yere sahip olan özgecilik, değerler 

ve sosyal grup kavramlarını bir arada ele almaktadır. Literatürde özgeci davranış 

üzerinde ayrımcılık veya değer tiplerinin ne şekilde etkilerinin olduğunu inceleyen 

araştırmalarla karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte hem grup algılarının hem de değer 

biçimlerinin özgeci davranış üzerindeki etkilerini bir arada inceleyen çalışma sayısı 

oldukça azdır. Özellikle kimlik kavramını, değerler ve özgecilik arasındaki ilişkiler 

çerçevesinde ele almak özgecilikle ilgili daha doğru bilgilere ulaşmaya yardımcı 

olacaktır.  

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde 

okuyan 1397 öğrenci oluşturmaktadır. Dini kimlik kategorisinde katılımcıların 898’i 

Sünni, 109’u Müslüman, 56’sı Alevi, 74’ü Ateist, 61’i Deist, 60’ı Hanefi ve 31’i Agnostik 

olarak kendilerini tanımlarken etnik kimlik kategorisinde ise katılımcıların 1207’si Türk, 

78’i Kürt, 63’ü “insan” olarak tanımlamışlardır. 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Form. 

Araştırmacı tarafından oluşturulan bu formda katılımcıların cinsiyet, yaş, okuduğu 

bölüm, kendisinin ve ailesinin ekonomik geliri, ait hissettiği etnik-dini kimlikleri ve 

aidiyet düzeyleri, kendisini mesafeli hissettiği etnik-dini kimlikleri ve mesafe 

düzeylerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Özgecilik Ölçeği. 

Ölçek, özgeci davranışı ölçmek amacıyla Rushton ve diğ. (1981) tarafından 

geliştirilmiş, Tekeş ve Hasta (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 5li likert tipli 20 

maddeden oluşan bir ölçektir.  

Portre Değerler Ölçeği. 

Katılımcıların değer önceliklerini ölçmek amacıyla, Türkçe uyarlamasını da 

içerecek şekilde geliştirilen, Portre Değerler Ölçeği kullanılmıştır (Schwartz ve diğ., 

2012). Ölçek 57 maddeden oluşan 6’lı Likert tipli bir ölçektir.  

Bulgular 

Değişkenler arasındaki korelasyon düzeylerini incelemek amacıyla Pearson 

korelasyon analizi yapılmıştır. Kimlikler ile özgecilik arasındaki korelasyon analiz 

sonuçlarına göre; özgecilik ile dini aidiyet (r = .10, p < .001) ve etnik aidiyet puanları 

arasında (r = .11, p < .001) pozitif yönlü, dini mesafe (r = -.08, p < .01) ve etnik mesafe 

puanları arasında negatif yönlü (r = -.17, p < .001) bir ilişki bulunmaktadır. Bu bulguya 

göre bir kimliğe yönelik aidiyet artarken özgecilik de artmakta ancak ayrımcılık düzeyi 
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yükseldikçe özgecilik düşmektedir. Dini aidiyet puanı ile dini kimlik mesafe puanı 

arasında (r = .18, p < .001) ve etnik kimlik mesafe puanı arasında (r = .07, p < .05) pozitif 

yönlü ilişki bulunmaktadır. Etnik aidiyet puanı ile etnik kimlik mesafe puanı arasında (r 

= .39, p < .001) ve dini kimlik mesafe puanı arasında (r = .16, p < .001) pozitif yönlü ilişki 

bulunmaktadır. Bu bulgulara göre kimliklere aidiyet düzeyi arttıkça diğer kimliklere 

yönelik ayrımcılık düzeyi de artmaktadır. Dini aidiyet puanları ile iyilikseverlik (r = .07, 

p < .01) ve evrenselcilik (r = .12, p < .001) değer tipleri arasında pozitif ilişki, etnik 

aidiyet ile iyilikseverlik (r = .14, p < .001) ve evrenselcilik (r= .10, p < .001) arasında da 

pozitif ilişki bulunmaktadır. Bununla birlikte dini mesafe puanı ile iyilikseverlik puanı 

arasında pozitif yönlü (r = .08, p <.01) bir ilişki bulunurken evrenselcilik ile arasında 

negatif yönlü (r = -.08, p < .01) bir ilişki bulunmaktadır; dini ayrımcılık artarken 

evrenselci değerler düşmekte ancak iyilikseverlik değeri yükselmeye devam etmektedir. 

Analiz sonuçları etnik ayrımcılığın evrenselci değer tipi ile arasında da (r = -.18, p < .001) 

negatif yönlü bir ilişki olduğunu gösterirken iyilikseverlik değer tipi ile arasında bir ilişki 

olmadığına işaret etmektedir. 

Değerler ile özgecilik arasındaki ilişkiler incelendiğinde; özgecilik ile 

“evrenselcilik-ilgi” puanı arasında (r = .39, p < .001), “iyilikseverlik-sevgi” puanı arasında 

(r = .37, p < .001), “evrenselcilik-hoşgörü” puanı arasında (r = .34, p < .001), 

“evrenselcilik-doğa” puanı arasında (r= .33, p < .001) ve “iyilikseverlik-güvenilirlik” 

puanı arasında (r = .23, p < .001) pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Özgecilik ile üst değer 

tipleri olan “iyilikseverlik” (r = .34, p <.001) ve “evrenselcilik” (r = .45, p <.001) değer 

tipleri arasında da pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir. Özgecilik ile değerler arasındaki 

ilişkileri ayrıntılı incelemek regresyon analizi yapılmış ve dört temel değerin özgeci 

davranış üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Evrenselcilik değer boyutu altındaki “ilgi” 

değeri modelin %15’ini anlamlı düzeyde açıklarken (p < .001) iyilikseverlik değer 

boyutu altındaki “sevgi” değeri modelin %5’ini açıklamaktadır (p < .001), evrenselcilik 

değer boyutundaki “doğa” değeri modeli %2 açıklamaktadır (p < .001). Bu durum 

özgeciliği asıl belirleyen değer yapısının evrenselcilik değer tipi içerisindeki “ilgi” alt 

değeri olduğunu bize göstermektedir. 

Daha geniş bir kimliği ifade eden “insan” kategorisinin bulunması sebebiyle farklı 

etnik kimliklerin özgecilik, değer tipleri ve mesafe puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını analiz etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi ve gruplardaki 

katılımcı sayıları çok farklı olduğu için Hochberg’s GT2 Analizi kullanılmıştır. Yapılan 

analiz sonuçlarına göre Türk (X̄ = 46.46, SS = 5.63) ve “insan” (X̄ = 48.61, SS = 4.87) 

kategorilerinin evrenselcilik değer tipi puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (p = .01). Bu farkın evrenselcilik alt boyutunda hoşgörü değerinden 

kaynaklandığı görülmektedir; kendisini “insan” olarak değerlendiren gruptaki bireylerin 

hoşgörü puan ortalamaları (X̄ = 16.42, SS = 2.18) Türk olarak nitelendirenlerin 

ortalamalarından (X̄ = 15.29, SS = 2.51) anlamlı düzeyde yüksektir (p = .001).  
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Tartışma 

Araştırmanın birinci hipotezini cevaplamak amacıyla yapılan regresyon analizinde 

evrenselcilik değer tipi altında bulunan “ilgi” alt değer tipinin özgeciliği %15 ile en 

yüksek oranda açıklayan değişken olduğu görülmektedir. İlgi alt değeri eşitliğe, adalete 

ve tüm insanlığın esenliğini öne çıkarmaktadır ve bu arayış, yabancıların esenliğini 

önemseyen bir davranışı özgecilik ile oldukça ilişkilidir. Bununla birlikte iç gruptaki 

bireylerin esenliğini önemseyen iyilikseverlik değer tipi altında bulunan sevgi alt değeri 

özgeci davranışa ilişkin modeli %2 açıklayabilmektedir. Bu durum birlikte bir yaşamı 

inşa etmekte önemi olan özgecilik üzerinde, sınırları var edip bu sınırların içerisindeki 

insanların refahını düşünen bir bakıştan ziyade Pratto’nun (1999) belirttiği gibi insana 

koşulsuz saygıyı ve eşitlikçi ilkeleri içeren evrenselci değerlerin etkisi olduğunu 

göstermektedir.  

İkinci hipotezde iddia edildiği üzere dini mesafe ve etnik mesafe puanları ile 

özgecilik arasında da ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır ve bu bulgular literatürdeki 

çalışmalar ile tutarlıdır (Aberson ve diğ., 2000; Chisadza ve diğ., 2021; Fowler ve Kam, 

2007). Ayrımcılık düzeyinin artması insanların yabancılara karşı özgeci davranışlarını 

düşürmektedir. İnsanlar, bir fedakarlıkta bulunma seçeneğiyle karşı karşıya 

kaldıklarında yardım edilecek kişinin kendi kimlik gruplarına yakın olup olmadıklarını 

göz önünde bulundurmakta ve mesafeli oldukları kişilere yönelik özgeci davranışta 

bulunmamayı tercih etmektedirler.  

Araştırmanın üçüncü hipotezinin iddia ettiğinin tersine bulgular hem etnik hem 

de dini aidiyet düzeyleri ile özgecilik arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Her iki aidiyet türü ile özgecilik üzerinde pozitif yönlü etkisi olan iyilikseverlik ve 

evrenselcilik değer türleri arasında ortaya çıkan pozitif korelasyon da bu bulguyla tutarlı 

gözükmektedir. Bu durum kimlik politikalarının özgecilik üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Ancak kimlik aidiyetleriyle mesafe puanları 

arasındaki pozitif ilişki ve ikinci hipotezin sonuçları bu bulguya daha dikkatli 

yaklaşmamız gerektiğini bizlere göstermektedir. Yapılan çalışmalara göre (Aberson ve 

diğ., 2000; Chisadza ve diğ., 2021; Choi ve Fisher, 2016; Lane, 2016) kimlik aidiyetleri 

dış gruplara yönelik özgeci davranışlarda bir düşüşe sebep olmaktadır. Grup aidiyetleri 

ile özgecilik arasındaki pozitif korelasyon, yardımı alacak kişilerin yakın grup üyesi 

olarak değerlendirilmesiyle ilgili olabilir. Ayrıca dini mesafenin evrenselcilik ile ters 

yönde ilişkiliyken iyilikseverlik ile pozitif yönlü ilişkisi, iç grubun esenliğini önemseyen 

bir değer yapısına sahip kişilerin ayrımcı davranışlar ortaya çıkardığını göstermektedir. 

Bu durum dış gruba ayrımcılık uygulama yanlısı olan iyilikseverlik değer tipinin özgeci 

davranışı, iç grubu kayırma olarak değerlendirdiğini bizlere göstermektedir. 

Son olarak katılımcıların kimliklerinin sahip oldukları değerler üzerindeki 

etkilerini incelemek amacıyla yapılan analiz sonuçlarında İnsan kimliğindeki bireylerin 

Türk kimliğindeki bireylere göre daha hoşgörülü oldukları görülmüştür. Kimliklerin 
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sınırlarının genişletilmesi diğer bir bireyi daha yakın olarak gören bir bakış açısını 

getirmekte, farklılıkları olumlu ve hoşgörüyle değerlendirmeye yardımcı olmaktadır.  

Sonuç 

Özgeci davranışın ortaya çıkışı, hedefindeki kişinin kimliklerine göre değişiyor ise 

bu kimlikleri nasıl değerlendirdiğimizi gözden geçirmek, birlikte bir yaşamı daha sağlıklı 

inşa edebilmek için önemli bir faktör olarak düşünülebilir. Özgeci davranışın 

hedefindeki kişinin bireyler tarafından iç grup ve dış grup olarak ayrıştırılması bu 

grupların hangi sınırlar çerçevesinde inşa edildiği ile ilişkilidir. İyilikseverlik değer 

tipinin daha dar bir çerçeveden inşa ettiği “yabancıyı” evrenselcilik değer tipinin çok 

daha geniş ele alması, evrenselci değerlerin benimsenmesine yönelik bir strateji 

belirlemenin önemini göstermektedir. Ayrıca “iç grup” algısını, etnik veya dini kimlikler 

çerçevesinden ziyade insan, canlı vb. daha geniş çerçeveli bakış açılarıyla inşa edebilmek 

sadece bizlerin değil tüm dünyadaki varlıkların huzur ve barış içerisinde yaşamasına 

olanak sağlayacaktır. Bu yüzden kimlik politikalarının yerine her türlü “yabancı”yı içinde 

barındıracak bir grup kimliği yaratıp bunun altyapısını sağlayacak evrensel değerlerin 

benimsenmesi önem arz etmektedir. Öte yandan bu öneri de belki de henüz farkında 

olmadığımız “dış grup”lara ihtiyaç duyacak devasa bir “iç grup” inşası olacak ve kendi 

ayrımcılığını üretecektir. Bunu pratiklerimiz gösterecek. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, çocuklarda “ayıp” kavramının Sosyal Alan Kuramının önerdiği farklı sosyal 
alanlar bağlamında incelenmesidir. Sosyal Alan Kuramı ahlaki (insan hakları, zarar vermemek 
vb.), kültürel olarak üzerinde uzlaşılmış (öğretmen gelince ayağa kalkmak gibi), kişisel tercihler 
(belirli bir rengi sevmek gibi) ve kişisel zarardan kaçınma (acı çekmekten kaçınma gibi) şeklinde 
dört farklı sosyal alan olduğunu iddia eder ve bu alanların farklı yaş gruplarında ve kültürlerde 
nasıl anlaşıldığı üzerine yoğunlaşır. Kurama göre çocuklar etraftaki kuralları olduğu gibi 
benimsemezler ve kuralların nedenlerini sorgularlar. Kültüre özgü bir kavram olan ve ahlak 
gelişiminde önemli bir yeri olan ayıp kavramı, gündelik hayatta çok sık kullanılmasına karşın bu 
kavramın ahlaki alanda ve uzlaşımsal alanda nasıl çerçevelendiğine yönelik çocuklarla yürütülen 
bir araştırma yapılmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkarak Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden 12 
farklı ilde 7-15 yaş arası 193 (101 kız, 92 erkek) çocukla yarı yapılandırılmış büyük çoğunluğu 
bireysel olmak üzere görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde çocuklara ayıp denilince 
akıllarına nelerin geldiği ve günlük hayatlarında ne tür ayıp davranışlar gözlemledikleri 
sorulmuştur. Çocukların verdikleri cevaplar farklı araştırmacılar tarafından kodlanmış, daha 
sonra üzerinde uzlaşılmış bu kodlar Sosyal Alan Kuramı’ndaki ahlaki, uzlaşımsal ve bu ikisine 
girmeyen diğer şeklinde üç kategoriye ayrılarak gruplandırılmıştır. Elde edilen kodların %58.2’si 
uzlaşımsal kategorisine (ör., Sokakta bağırarak konuşmak) girerken, en fazla kodun yerleştiği 
diğer ikinci kategori %29.4 oranıyla ahlak alanı (ör., Bir çocuğun arkadaşlarıyla dalga geçmesi) 
olmuştur. Kodların %12.4’ü de diğer kategorisine (ör., sigara içmek) dahil olmuştur. Buna göre 
çocuklar ayıp kavramını kavramsallaştırırken en çok uzlaşımsal alana vurgu yapmaktadırlar. Bu 
da ayıp kavramının Türkiye'deki bu yaş dönemi çocuklar için daha çok toplumsal olarak 
üzerinde uzlaşılmış kuralların ihlali anlamına geldiğini ve bu yaş çocuklarındaki ayıp kavramının 
incelenmesinde Sosyal Alan Kuramı’nın açıklayıcı bir çerçeve çizdiğini göstermektedir. 
 
Anahtar sözcükler: çocuklarda ayıp kavramı, Sosyal Alan Kuramı, ahlaki alan, uzlaşımsal alan 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the “ayıp (a Turkish phrase means shameful situation 
or behavior that is against the moral rules of the society) concept of children within the scope of 
the Social Domain Theory. This theory claims there are four social domains which are moral 
(rights, not harming etc.), conventional (asking permission in the classroom to talk etc.), 
personal preferences (such as liking a particular color), and avoidance of personal harm (such as 
avoidance of pain). According to theory, the rules are not adopted by children as they are, they 
are questioned. Even though ayıp is widely used in daily life and part of the moral education at 
home in Turkey, there is no research found to examine how ayıp is framed at the social domains. 
In order to fill this gap, 193 (101 girls, 92 boys) children between the ages of 7-15 from 12 
provinces in 7 different regions of Turkey were interviewed. They were asked about their 
associations of ayıp and their observations of ayıp in their daily life. The answers of children and 
were coded by different researchers and checked for their reliability. After that these codes were 
divided into three categories: Moral, conventional and the other. While 58.2% of the codes fell 
into the conventional category (e.g., Shouting in the street), the second category with the highest 
number of codes was the moral domain category (e.g., A child making fun of her/his friends) 
with 29.4%. 12.4% of the codes were also included in the other category (e.g., to smoke). That is, 
while conceptualizing the concept of ayıp, children mostly emphasize the conventional domain. 
This shows that the concept of ayıp means the transgression of socially agreed rules for children 
of around these ages in Turkey and that the Social Domain Theory draws an explanatory 
framework in examining this concept in children of this age. 
 
Keywords: ayıp concept of children, Social Domain Theory, moral domain, conventional domain 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
 Ayıp kavramı Türk Dil Kurumu’na göre “toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, 

utanılacak durum veya davranış” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2021). 

Çocuk eğitiminde önemli bir yeri olan bu kavram gündelik hayatta çok sık 

kullanılmasına karşın, Türkçe alan yazında bu kavramı ahlak çalışmaları bağlamında 

inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, çocuklar tarafından “ayıp” 

kavramının nasıl anlaşıldığı ve kavramsallaştırıldığı üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla 

çocukların ayıpla ilgili kavramsallaştırmaları Sosyal Alan Kuramı’nın (Turiel, 1983) ileri 

sürdüğü ahlaki ve uzlaşımsal alanlar bağlamında incelenmiştir.  

 Sosyal Alan Kuramı, ahlaki (moral domain), uzlaşımsal (social conventional 

domain), kişisel tercihler (personel domain) ve tedbirlilik/kişisel zarardan kaçınma 

(prudence) şeklinde dört ayrı sosyal alan olduğunu iddia eder ve bunun farklı yaş 

gruplarında ve kültürlerde nasıl anlaşıldığı üzerine odaklanır (Turiel, 2008). Kurama 

göre ahlak alanı adalet, iyilik ve haklar gibi konuları içermektedir ve evrenseldir. Sosyal 

uzlaşımsal alan, sosyal etkileşimleri ve ilişkileri düzenleyen otorite, gelenek ve sosyal 

normlar gibi konuları içerir (Smetana, 2006). Kişisel tercihler alanı seçimler, tercihler, 

vücut bütünlüğü ve mahremiyet gibi meseleleri içermekteyken; kişinin kendine olan 

zararı, sağlığı, güvenliği gibi meseleler tedbirlilik alanı içerisine dahildir (Cesur, 2018).  

 Turiel’e göre bu alanlar farklı gelişimsel yollar izleyen farklı sosyal alanları 

oluşturmakta ve erken yaşlarda da birbirlerinden farklılaşabilmektedir (Smetana, 1999; 

Turiel, 2008). Yanı sıra bu kuram sosyal çevreyi ve bağlamı oldukça önemli görmektedir 

(Smetana, 1997). Bu açıdan bakıldığında ayıp gibi kültüre özgü bir kavramın Sosyal Alan 

Kuramı bağlamında incelenmesinin oldukça yararlı olacağı ve çocuklardaki ahlaki 

kavramsallaştırma ile ilişkili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yöntem 

Katılımcılar 

 Araştırmanın örneklemi Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden 12 farklı ilde yaşayan 

7 ile 15 yaş aralığındaki (Ort. = 10.06, SS = 1.58) 101 kız ve 92 erkek olmak üzere 193 

çocuk katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılara kolay örnekleme yoluyla mümkün 

olduğunca her coğrafi bölgeden yeterli sayıda ulaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların 

yaşadıkları coğrafi bölgeler ise şöyledir: Akdeniz Bölgesi (N = 8), Doğu Anadolu Bölgesi 

(N = 10), Ege Bölgesi (N = 9), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (N = 5), İç Anadolu Bölgesi (N 

= 9), Karadeniz Bölgesi (N = 32) ve Marmara Bölgesi (N = 120).  

Veri Toplama Araçları 

 Demografik Bilgi Formu. 

 Bu formda çocuklara yaş, cinsiyet, okul ve etnik köken gibi bilgiler sorulmuştur.  
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 Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler.  

 Bu görüşmelerde çocuklara “ayıp denince akıllarına nelerin geldiği ve günlük 

hayatlarında ne tür ayıp davranışlar gözlemledikleri” sorulmuştur.  

İşlem 

 Araştırmanın etik kurul izni, 107859 sayı ile İstanbul Üniversitesi’nden 

03.12.2018 tarihinde alınmıştır. Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler 

birbirleri arasında uygulama tutarlılığının sağlandığı yedi araştırmacı tarafından yüz 

yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye başlamadan önce katılımcılara 

çalışma kısaca anlatılmış ve hem katılımcılara hem de ebeveynlere bilgilendirilmiş onam 

formu imzalatılmıştır. Görüşmelerde ebeveynlerinin izinleriyle katılımcıların ses 

kayıtları alınmıştır.  

Veri Analizi 

 Çocukların verdikleri cevaplar MAXQDA 18 aracılığıyla kapalı kodlu içerik analizi 

yöntemi ile farklı araştırmacılar tarafından kodlanmıştır. Kodlayıcılar arası güvenirlik 

katsayısı (Kappa değeri) .90’dır. Daha sonra üzerinde uzlaşılmış bu kodlar Sosyal Alan 

Kuramı’ndaki ahlaki, uzlaşımsal ve bu ikisine girmeyen diğer şeklinde üç kategoriye 

ayrılarak gruplandırılmıştır. Kategoriler (alanlar) altında toplanan kodlar üç farklı 

araştırmacı tarafından gözden geçirilmiş ve üzerinde uzlaşılan bu kategoriler kendi 

içerisinde de temalarına ayrılmıştır.  

Bulgular 

 Kodların %51.93’ü uzlaşımsal kategorisine girerken, en fazla kodun yerleştiği 

diğer ikinci kategori %37.02 oranıyla ahlak alanı olmuştur. Kodların %11.05’i de diğer 

kategorisine dahil edilmiştir. Yani çocuklar ayıp kavramını kavramsallaştırırken en çok 

uzlaşımsal alana vurgu yapmaktadır. Uzlaşımsal alan ve ahlaki alan kategorilerinde 

ortaya çıkan kodlar belirli temalar altında toplanmıştır. Uzlaşımsal alan kategorisinde 

elde edilen temalar sırasıyla toplumsal kurallar/görgü kuralları (%28.72), saygısızlık 

(%24.47), cinsel ihlaller ve çıplaklık (%20.2), başkalarının yanında yapılan davranışlar 

(%10.64), bedensel dışavurum (%6.38), erdemli olmayan davranışlar (%3.19), dini ihlal 

(%3.19), uyumsuzluk (%3.19) şeklindedir. Ahlaki alan kategorisinde ortaya çıkan 

temalar ise zarar (%37.31), erdemli olmayan davranışlar (%25.37), insanların 

mahremine girmek/başkasının özel alanını ihlal etmek (%16.41), saygısızlık (%13.43) 

ve bedensel ihlal’dir (%7.46). 

Uzlaşımsal Alan Temaları 

 Uzlaşımsal alanda ortaya çıkan kodların büyük kısmı ‘toplumsal kurallar/görgü 

kurallarının ihlali’ ile ilişkilidir. Bu tema, örf ve adetlerimizde uyulması beklenen belirli 

tutum ve davranışların ihmali ve ihlalinden bahsedilmektedir (ör., “toplum içinde sakız 

çiğnemek”). Bu alanda ortaya çıkan diğer yüksek frekanslı tema ‘saygısızlık’ temasıdır ve 

genellikle çocuklar ifadelerinde ayıp olarak gördükleri durumları saygısızlık 
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kavramsallaştırmasıyla birlikte kullanmaktadır (“bağırarak saygısızlık yapmak ayıp 

olarak karşılanıyor”). Bu tema altında ortaya çıkan alt temalar ‘bağırarak konuşmak’, 

‘kötü söz söylemek/kötü konuşmak’ ve ‘büyüklere saygısızlık’tır. Sıklığı yüksek olan 

diğer bir tema ‘cinsel ihlaller ve çıplaklık’ temasıdır. Bu tema altında ayıp olarak 

değerlendirilen durumlar toplum içinde ya da bir diğerinin göreceği şekilde çıplak 

olmak, bedeninin bir kısmını açıkta bırakmak/göstermek ya da cinsel bir ihlalde 

bulunmaktır (“bikini falan giymek ayıp bir şeydir”).  

 Uzlaşımsal alanda ortaya çıkan diğer bir tema ‘başkalarının yanında yapılan 

davranışlar’dır. Bu temanın öne çıkan özelliği çocukların ayıpla ilgili 

değerlendirmelerinde özellikle başkalarının varlığında yapılan ve gerçekleştirilen bir 

eylemi vurgulamasıdır (“komşunun yanında görgüsüzlük yapmak”). ‘Beden salgıları’ 

frekansı görece yüksek olan diğer bir temayı oluşturmakta ve genellikle geğirmek, 

kusmak, gaz çıkarmak gibi bedenimize dair hoş karşılanmayan eylemlerin 

gerçekleştirilmesini içermektedir. Bu temayı uzlaşımsal alanın içerisine dahil eden etken 

yine bu tür eylemlerin başkalarının yanında, toplum içinde yapılmış olması durumudur 

(“insan içinde gaz çıkarmak”). ‘Erdemli olmayan davranışlar’ temasında erdem kabul 

edilen belirli tür davranışlara vurgu yapılmaktadır (“sırf para versinler diye el öpmek, çok 

ayıp”). ‘Dini İhlal’ (“yaratmak Allah’a ait bir şey, başkalarının yaratmak kelimesini 

kullanması bana ayıp geliyor”) ve ‘uyumsuzluk’ (“pas vermeyen arkadaşım ayıp etti”) 

temaları eşit frekansa sahip uzlaşımsal alanın diğer temalarını oluşturmaktadır.  

Ahlaki Alan Temaları  

 Ahlaki alan içerisinde en yüksek frekansa sahip tema ‘zarar’ temasıdır. Birine, bir 

şeye ya da çevreye zarar vermek çocuklar tarafından sıklıkla ayıp bir davranış olarak 

değerlendirilmektedir. ‘Zorbalık’, ‘mülkiyete zarar’, ‘fiziksel zarar’, ‘duygusal zarar’ ve 

‘çevreye zarar’ bu tema altında ortaya çıkan alt temalardır. Örneğin “başkalarının 

istemediği şeyleri yapmak” zorbalık temasını, “hırsızlık yaparsa bu onun için ayıp bir şey” 

mülkiyet temasını, “durup dururken birisine vurmak ayıp oluyor” fiziksel zarar temasını, 

“arkadaşıyla dalga geçince ayıp” duygusal zarar temasını ve “yerlere çöp atılması” 

çevreye zarar temasını örnekleyen ifadelerdir. ‘Erdemli olmayan davranışlar’ teması 

ahlak alanında en sık ortaya çıkan ikinci temadır ve ‘kötülük yapmak’, ‘dövüşmek/kavga 

etmek’ ve ‘dedikodu yapmak’ şeklindeki üç alt temayı içermektedir. Bu davranışlar 

çocuklar için bağlamdan ve kişilerden bağımsız, başlı başına ayıp olarak görülmektedir 

(ör., “söz olarak arkadaşlarımızla iyi geçinmemek, onlara kötü şeyler yapmak”). 

‘İnsanların mahremine girmek/başkasının özel alanını ihlal etmek’ teması sıklığı yüksek 

diğer bir temadır ve özellikle birisi tuvalet, lavabo gibi kişisel alanlardayken ya da 

giyinirken onları rahatsız etmek gibi durumları içermektedir (“birisinin olduğunu bilerek 

tuvaletin kapısını açmak”).  

 Saygısızlık teması, ‘kötü söz söylemek/kötü konuşmak’ alt temasını içermekte 

olup çocukların kötü konuşmanın kendisini ayıp olarak değerlendirmesini içermektedir. 
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Küfretmek, etrafımızdaki insanlar hakkında kötü konuşmak, birine hakaret etmek gibi 

durumlar ayıp olarak karşılanmaktadır (“küfür gerçekten çok ayıp bi şeydir bence 

edilmemelidir çünkü karşıdakine kötü bi şey yolluyo işte”). Bedensel ihlal teması ahlak 

alanı içerisinde ortaya çıkan son temadır. Bu tema kişilerin beden bütünlüğünü bozan ve 

buna zarar veren ifadeleri içermektedir. Bu tema altında ortaya çıkan ‘özel bölgelere 

dokunmak/bakmak’ alt teması şu örnek ifadeleri içermektedir: “bir erkeğin bir kızın özel 

bölgesine vurması ya da bir kızın erkeğin özel bölgesine vurması”  

Diğer Alanına Dahil Olan Kodların Bulguları  

 Yukarıda bahsedilen ahlaki ve uzlaşımsal alan kategorilerine dahil edilemeyen 

kodlar ‘diğer’ kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategoride bağlam veya kime yönelik 

olduğuna dair bilgi içermeyen dolayısıyla tek başına uzlaşımsal alana dahil edilemeyen 

yanı sıra evrensel ahlaki bir değer olarak da kabul edemediğimiz ifadeler yer almaktadır. 

Örneğin “sigara içmek” ifadesi tek başına ayıp olarak değerlendirilmektedir. Bu ifade 

Sosyal Alan Kuramı’ndaki tedbirlilik alanı ya da kişisel alan olarak tanımlanan alanın 

içine dahil edilebilir ya da yalnızca “saygısızlık” şeklinde bir ifade ahlaki ya da uzlaşımsal 

alanlardan birine yerleştirmemize sağlayacak yeterli bilgi içermediği için bu kategori 

altında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.  

Tartışma 

 Bu çalışma ayıp kavramının çocuklar tarafından nasıl kavramsallaştırıldığını 

Sosyal Alan Kuramı bağlamında incelemeyi amaçlamıştır. Genel olarak, bulgular ışığında 

7-15 yaş arasındaki çocuklar, ayıp kavramını hem ahlaki hem de uzlaşımsal alan 

bağlamında kavramsallaştırmaktadırlar. Bu bulgu ahlak alanı ile kişisel tercihler ve 

uzlaşımsal meseleler gibi ahlaki olmayan alanların gelişimsel ve aşamalı olarak 

birbirlerinden ayrıldıklarını iddia eden Kohlberg’in ve diğer yapısal bilişsel gelişimsel 

kuramların aksine; Sosyal Alan Kuramı’nın öne sürdüğü bu alanların farklı gelişimsel 

yollar izleyen farklı sosyal alanları oluşturduğu ve erken yaşlarda bile birbirlerinden 

farklılaşabildiği (Smetana, 1999; Turiel, 2008) savını desteklemektedir. Yani hem 

toplumsal, uzlaşımsal hem de evrensel ahlak ilkeleri bir arada yaşanabilmektedir (Cesur, 

2018).  

 Bulgulardan elde edilen diğer bir sonuç kodların büyük çoğunluğunun uzlaşımsal 

alan kategorisi altında toplanmış olmasıdır. Bu kategori altında ortaya çıkan temalar 

(toplumsal kurallar/görgü kuralları, saygısızlık, çıplaklık, başkalarının yanında yapılan 

davranışlar, erdemli olmayan davranışlar gibi) ayıp kavramının bu yaş dönemi çocuklar 

için daha çok toplumsal olarak üzerinde uzlaşılmış kuralların ihlali, otoriteye saygısızlık 

ve toplumun sahip olunmasını beklediği bazı erdemli davranışlardan yoksunluk gibi 

anlamlara geldiği düşünülebilir.  

 Uzlaşımsal alandan sonra kodların büyük bir kısmı ahlak alanı içerisine dahil 

olmuştur. Bu kategori altında zarar verme, erdemli olmayan davranışlar, saygısızlık, 

birinin özel alanına girmek gibi temalar yer almaktadır. Bu tarz ihlaller bağlamdan, 
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kültürden bağımsız evrensel olarak her yerde kötü kabul edilen davranış ve durumları 

içermektedir.  

 Saygısızlık, erdemli olmayan davranışlar temaları gibi, hem uzlaşımsal hem de 

ahlak alanı içerisinde ortak olarak ortaya çıkan bazı temalar da vardır. Fakat bu 

temaların altında yer alan ifadeler benzer olsa da, onların farklı alanlar içerisine dahil 

olmalarını sağlayan bazı nüanslar vardır. Örneğin “birine küfür etmek” ile “öğretmene 

küfür etmek” ya da “toplum içinde küfür etmek” ifadeleri farklı anlamlar içermektedir. 

Eylemin kime ve hangi bağlamda yapıldığı ahlaki ve uzlaşımsal alanlar arasındaki 

ayrımlardan birini oluşturmaktadır. Kodlar içerisinde ahlaki ve uzlaşımsal alan 

kategorileri içerisine dahil olmayan ifadeler de olmuştur. Örneğin “toplum içerisinde 

sigara içmek ayıptır” ifadesi uzlaşımsal alana dahil olurken, yalnızca “sigara içmek” 

şeklinde verilen bir cevap belki de tedbirlilik alanına dahil olabileceğinden diğer 

kategorisi içine dahil edilmiştir. Bu ifadeyle çocuklar Sosyal Alan Kuramı’ndaki 

tedbirlilik alanı dediğimiz kişinin kendisine olan zararı, keyfi ve sağlığı, güvenliği gibi 

alanları içeren sosyal alanı tarif ediyor olabilir (Cesur, 2018).  

Sonuç 

 Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde çocuklar ayıp kavramını hem 

ahlaki hem de uzlaşımsal alan içerisinden kavramsallaştırabilmektedir. Bir durum veya 

davranışın hangi alan bağlamında ayıp olarak değerlendirildiği gerçekleştiği bağlam, 

sosyal çevre ve kişilerin birbirlerine göre konumundan oldukça etkilenmektedir. 

Dolayısıyla toplumun sahip olduğu kültürel kodların ve toplumsal özelliklerin çocukların 

ayıp kavramıyla ilgili kavramsallaştırmaları üzerindeki etkisini de görmek açısından 

Sosyal Alan Kuramı’nın açıklayıcı bir çerçeve çizdiği düşünülmektedir.  

 Bu çalışma ayıp kavramını, ahlak gelişimde sosyal çevre ve bağlamın etkisini göz 

önünde bulunduran bir kuram olan Sosyal Alan Kuramı bağlamında çocuk örneklemde 

incelemiş olması açısından oldukça önemli görülmektedir. Ancak sonraki çalışmalarda 

temsil ediciliği yüksek bir örneklemle ve farklı yaş grubundan çocuklarla daha 

derinlemesine görüşmeler yapılması önerilmektedir. 
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Özet 
Ahlak kuramları, genellikle kuram temelli ölçüm yöntemlerinden yola çıkarak ahlakı incelemeyi 
tercih etmiştir. Bu çalışmanın amacı ise sıradan insanın ahlakı nasıl kavramsallaştırdığını ve 
tanımlanan hedeflere göre bu kavramsallaştırmalarda farklılaşma olup olmadığını incelemektir. 
İstanbul’da ikamet eden ve üniversite öğrencileri ve yetişkinlerden oluşan toplam 251 
katılımcıdan “Bana göre ahlak, ahlaklı insan, ahlaklı kadın, ahlaklı erkek, ahlaksızlık, ahlaksız 
insan, ahlaksız kadın ve ahlaksız erkek” şeklindeki 8 açık uçlu soruyu tamamlamaları istendi. 
Kodlanan cevaplar, daha sonra Shweder’in 3 Etik Kodunda yer alan Özerklik, Topluluk ve 
Kutsallık kodlarına uygun olarak üst kategorilere yerleştirildi ve toplam puanlar elde edildi. En 
çok kullanılan cevap türleri sırasıyla Topluluk, Özerklik ve Kutsallık olmuştur. Topluluk 
kategorisinde “ahlaklı erkek” puanı “ahlaklı kadın” puanından; Kutsallık kategorisinde de 
“ahlaklı kadın” puanı “ahlaklı erkek” puanından anlamlı derecede yüksektir. Ayrıca “ahlak” ve 
“ahlaksızlık” tanımları, “ahlaklı kadın” ve ahlaklı erkek” tanımlamalarına göre daha fazla oranda 
Özerklik kategorisinde yapılmışken kadın ve erkek tanımlamalarında daha ziyade Topluluk 
kategorisinden cevaplar verilmiştir. Tanımlamaların katılımcıların cinsiyetine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına bakıldığında, kadınların erkeklere nazaran “ahlaklı kadın”, “ahlaksız kadın” ve 
“ahlaksız erkek”i tanımlamak için Topluluk kategorisinden cevapları anlamlı olarak daha fazla 
kullandıkları görülmüştür. Bu sonuçlar, genel olarak Topluluk etik kodunun sıradan insanın 
ahlakı kavramsallaştırmasında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu 
tanımlamaları yapanların cinsiyetine göre ve tanımlanan hedefin cinsiyetine göre de farklılıklar 
ortaya çıkmaktadır. 
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Abstract 
Morality theories have been preferred to investigate morality generally depending on theory-
based measures. The aim of this study, instead, is to investigate the naturalistic 
conceptualizations of morality of the lay people and whether there would be differentiations 
depending on the target of the definitions. It was asked to complete 8 open-ended questions 
such as “Morality according to me, moral person, moral woman, moral man, immorality, 
immoral person, immoral woman, and immoral man” from totally 251 respondents including 
university students and adults. Coded responses were then categorized according to the 3 Ethics 
of Shweder, Autonomy, Community and Divinity; and then total scores of these categories were 
computed. The mostly used response types were in the Community, Autonomy and Divinity 
order. In the Community category, “moral man” scores were significantly higher than “moral 
woman” and in the Divinity category “moral woman” scores were higher than “moral man”. 
Besides while the definitions of “morality” and “immorality” were mostly done in the Autonomy 
category than “moral woman” and “moral man”, man and woman definitions were mostly done 
in Community category. When we looked whether the definitions were differentiated according 
to the gender of the respondents, we saw that women used Community category type definitions 
for “moral woman”, “immoral woman”, and “immoral man” significantly higher than men. These 
results generally showed that Community ethics code play an important role in the naturalistic 
conceptualizations of morality of the lay people. And there are also differences according to the 
gender of the respondents and the gender of the targets.  
 
Keywords: naturalistic conceptualizations, morality, Shweder’s three ethics code 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
Bu çalışmanın amacı, sıradan insanın ahlakı nasıl kavramsallaştırdığını 

Shweder’in üç etik koduna göre incelemek ve tanımlanan hedeflere göre bu 

kavramsallaştırmalarda farklılaşma olup olmadığına bakmaktır. 

Ahlak araştırmalarında sıradan insanın doğal ahlak kavramsallaştırmaları pek 

fazla çalışılmamış bir konudur (Walker ve Pitts, 1998). Oysaki bu kavramsallaştırmalar 

gündelik hayatı etkilemesi dolayısıyla oldukça önemlidir (Hardy ve diğ., 2011; Hoffman 

ve diğ., 2014). Bu tip bir yaklaşımla yapılan ilk çalışmalarda (Shaffer, 1994; Quin ve diğ., 

1994), insanlara ahlakın onlar için ne anlama geldiği açık uçlu olarak sorulmuş ve 

cevapları herhangi bir kurama dayandırmaksızın analiz edilmiştir. Bu çalışmalar ve daha 

sonra benzer yöntemlerle yapılan diğer çalışmalar (Smith ve diğ., 2007; Hardy ve diğ., 

2011; Walker ve Pitts, 1998), geleneksel ahlak kuramları içinde en fazla yer tutan eşitlik, 

adalet veya merhamet gibi ilkelerden ziyade ahlakın bu kuramlarda pek yer tutmayan 

kişilik, kişi atıfları veya belirli bazı erdemlerle inşa edildiğini göstermiştir. Aynı şekilde 

Cesur ve diğerlerinin (2020) çalışmasında da özellikle dürüstlük, erdem ve vicdanlı 

olmak gibi bireysel özellikler sıklıkla verilen cevaplardan olmuştur. Sıradan insanların 

ahlakı nasıl kavramsallaştırdığını inceleyen bu çalışmada, açık uçlu olarak “ahlak, 

ahlaksızlık, ahlaklı insan….” gibi kavramların tanımlanması istenmiştir. Araştırmanın 

tümdengelimsel bir yaklaşımı olmamasına rağmen elde edilen kategorilerin kümeleme 

analizleri, Shweder’in (Shweder ve diğ., 1997), üç etik koduna benzer bir yapı ortaya 

koymuştur. 

Shweder ve diğerleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda, acı çekmenin kişiler 

arası, ahlaki ve biyomedikal şeklinde üç büyük açıklamasını ortaya çıkarmışlar ve 

buradan yola çıkarak yaygın olarak kullanılan üç etik söyleme ulaşmışlardır. Özerklik 

Etiği (Ethics of Autonomy); zarar, haklar ve adalet kavramlarını içerir; ahlak burada 

kişisel seçim ve özgürlük alanını düzenleme işlevini görür. Topluluk Etiği (Ethics of 

Community); görev, hiyerarşi, karşılıklı bağımlılık gibi düzenleyici kavramları içerir ve 

topluluğu oluşturan rollerin ve bütünün ögeleri arasındaki ilişkinin önemiyle ilgilidir. 

Kutsallık Etiği (Ethics of Divinity); kutsal düzen, doğanın düzeni, gelenek, kutsallık, günah 

ve kirlilik gibi düzenleyici kavramlara dayanır ve benlik, kutsal veya doğal düzene bağlı 

olan ruhsal bir varlık olarak ele alınır.  

Yukarıda bahsi geçen çalışmamızda (Cesur ve diğ., 2020) ahlakın 

kavramsallaştırılmasında tanımlanan hedefe göre farklılıklar olduğunu gördük. Örneğin 

namus ahlaklı erkeği tanımlarken değil, ahlaklı kadını tanımlarken kullanılıyordu veya 

ahlak ve ahlaksızlık genellikle ilkeler üzerinden tanımlanırken söz konusu olan bir 

bireyse daha ziyade bireysel atıflar veya erdemler devreye giriyordu. Daha sonra da bu 

kavramsallaştırmaların kümeleme analizi Shweder’in üç etik koduna uygun bir yapı 

gösteriyordu. Biz de halihazırdaki bu çalışmada bu kavramsallaştırmaları önceki 
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çalışmadaki açık kodlama yerine Shweder’in üç etik koduna uygun olacak şekilde kapalı 

kodlama yaptıktan sonra, bu etik kodların da tanımlanan hedefe göre veya katılımcıların 

özelliklerine göre farklılık gösterip göstermeyeceğini incelemek istedik.  

Yöntem 

Katılımcılar  

 Bu çalışmada, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerden oluşan, İstanbul’da ikamet 

eden 18-52 yaş aralığında 168 kadın (Ortyaş = 23.80, SS = 6.12), 83 erkek (Ortyaş = 29.06, 

SS = 8.04) katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların %58.06’sını (N = 144) üniversite 

öğrencileri, %41.94’ünü (N = 107) ise yüksekokul ve üniversite mezunu yetişkinler 

oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

 Araştırmada kullanılan “Bana göre ahlak...” başlıklı anket 8 adet açık uçlu soru 

içermektedir (Cesur ve diğ., 2020). Katılımcılardan, “Bana göre ahlak, ahlaklı insan, 

ahlaklı kadın, ahlaklı erkek, ahlaksızlık, ahlaksız insan, ahlaksız kadın ve ahlaksız erkek” 

şeklindeki 8 ayrı cümleyi tamamlayarak bu hedef kişi veya kavramları tanımlamaları 

istenmiştir. Ayrıca yaş, cinsiyet ve eğitim bilgilerini de içeren bir demografik form 

kullanılmıştır. 

İşlem 

Araştırmada veriler, tamamen gönüllülük esasına göre ve kartopu yöntemiyle 

toplanmıştır. Katılımcılara çalışma anlatılmış ve onam formları alınmıştır. Veriler kâğıt-

kalem ve çevrim içi yöntemler kullanılarak elde edilmiştir. 

Bulgular 

Öncelikle Shweder’in 3 Etik Kodunda yer alan Özerklik, Topluluk ve Kutsallık 

kodlarına uygun kategorilere yerleştirilen cevapların frekansları toplanarak toplam 

puanlar elde edilmiştir. Tanımlamalarda en çok kullanılan cevap türleri sırasıyla 

Topluluk (Ort. = 5.23, SS = 3.09), Özerklik (Ort. = 2.53, SS = 2.64) ve Kutsallık (Ort. = 1.12, 

SS = 1.60) olmuştur.  

Eşlenik örneklem t-testi sonuçlarına göre, Topluluk kategorisinde “ahlaklı erkek” 

puanı “ahlaklı kadın” puanından; Kutsallık kategorisinde de “ahlaklı kadın” puanı 

“ahlaklı erkek” puanından anlamlı derecede yüksektir, sırasıyla t(250) = -2.566, p < .05; 

t(250) = 3.855, p < .05.  

Ahlak tanımlamaları birey tanımlarıyla karşılaştırıldığında görüldüğü üzere, 

“ahlak” “ahlaklı kadın”a göre ve “ahlaklı erkek”e göre fazla oranda Özerklik 

kategorisinde yapılmıştır, sırasıyla t(250) = 3.600, p < .05; t(250) = 2.076, p < .05. 

“Ahlaklı erkek,” “ahlak”a göre daha fazla oranda Topluluk kategorisinde; “ahlak” “ahlaklı 

erkek”e göre daha fazla oranda Kutsallık kategorisinde tanımlanmıştır, sırasıyla t(250) = 

-3.945, p < .05; t(250) = -3.709, p < .05. 



 

45 

Ahlaksızlık tanımlamaları birey tanımlamalarıyla karşılaştırıldığında ise, 

“ahlaksızlık” “ahlaksız kadın” ve “ahlaksız erkek” tanımlarından daha fazla oranda 

Özerklik kategorisinde ve yine “ahlaksızlık” tanımı “ahlaksız erkek” tanımından daha 

fazla oranda Kutsallık kategorisinden yapılmıştır, sırasıyla t(250) = 2.808, p < .05; t(250) 

= 2.076, p < .05; t(250) = 2.035, p < .05.  

Tanımlamaların katılımcıların cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

bakıldığında, kadınların erkeklere nazaran “ahlaklı kadın,” “ahlaksız kadın” ve “ahlaksız 

erkek”i tanımlamak için Topluluk kategorisinden cevapları anlamlı olarak daha fazla 

kullandıkları görülmüştür, sırasıyla t(249) = 2.373, p < .05; t(249) = 2.497, p < .05; 

t(249) = 3.696, p < .05.  

Tartışma 

Bu sonuçlar, genel olarak Topluluk etik kodunun Türkiye’de şehirlerde yaşayan 

sıradan insanın ahlakı kavramsallaştırmasında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. 

Aynı zamanda bu tanımlamaları yapanların cinsiyetine göre ve tanımlanan hedefin 

cinsiyetine göre de farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Tanımlamalarda en çok kullanılan etik kodu Topluluk olmuştur. Ancak ahlak ve 

ahlaksızlık tanımlandığında Özerklik kodu ön plana çıkmaktadır. Genel olarak ahlak ve 

ahlaksızlık kavramları, zarar, haklar ve adalet gibi özerklik ilkelerini çağrıştırmaktadır. 

Veya ahlakı tanımlarken daha soyut ve evrensel ahlak kuralları veya ilkeleri 

düşünülüyor olduğundan, özerklik içeren tanımlamalar daha çok yapılmış olabilir. Zira 

“Başkalarının haklarına önem verme,” “Adil davranma,” “İnsanlara zarar vermeme” gibi 

özerklik etiği ilkeleri evrensel ahlaki ilkelerinin içinde sayılmaktadır. Ancak tanımlanan 

hedef, ahlaklı kadın veya erkek olduğunda ise bu kişilerin toplumsal düzen içindeki 

yerleri, görevleri ve bunların ihlali, dolayısıyla da Topluluk etiği daha fazla ön plana 

çıkmaktadır.  

Tanımlamalar, katılımcıların cinsiyetine göre analiz edildiğinde ise kadınların 

daha fazla oranda Topluluk etik kodundan cevaplar verdikleri görülmüştür. Kadınlar; 

ahlaki meselelerde toplumsal düzen içinde görev, hiyerarşi, roller gibi kavramları daha 

fazla önemsiyor gibi görünmektedir.  

Sonuç 

Bu araştırma, Shweder’in etik kodlarının sıradan insanın ahlakı 

kavramsallaştırmasını kavrayışımızda geçerli bir yaklaşım olduğunu ima etmektedir. 

Aynı zamanda ahlakın kime göre ve kim için tanımlandığının da önemine vurgu 

yapmaktadır. Bu husus başka araştırma yöntemleri ve farklı örneklemlerle tekrar ele 

alınmalıdır. 
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İlişki Düzenleme Kuramı Çerçevesinde LGBTİ+ Örgütlenmelerinde Kişiler Arası 
İlişkiler 

 
Interpersonal Relations in LGBTI+ Organizations within the Framework of 

Relationship Regulation Theory 
 

Gonca Nebioğlu1 
 
 

Özet 
Fiske (1992) sosyal ilişkilerin motive edilmiş koordinasyonunu anlama ve tanımlama aracı 
olarak İlişki Düzenleme Kuramı’nı (İDK) önermiştir. Kurama göre ahlak, dört temel ilişki 
motivasyonu ile sürdürülmektedir (Rai ve Fiske, 2011). Bu çalışmada dört temel ilişki 
motivasyonunun kullanımının kültür temelinde farklılaşıp farklılaşmadığı ve LGBTİ+ 
örgütlenmesi içerisindeki kişiler arası ilişkileri nasıl etkilediği incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan 
tematik analiz sonucunda bu dört evrensel motivasyonun her iki kültürdeki örgütlenmelerde var 
olduğu fakat anlamlarının değişebildiği bulgulanmıştır. 
 
Anahtar sözcükler: İlişki Düzenleme Kuramı, dört ahlaki motivasyon, Portekiz-Türkiye LGBTİ+ 
örgütlenmesi 
 
 

Abstract 
Fiske (1992) proposed Relationship Regulation Theory (RRT) as a tool to understand and 
describe the motivated coordination of social relationships. According to the theory, morality is 
sustained by four basic relationship motivations (Rai & Fiske, 2011). In this study, it has been 
tried to examine whether the use of four basic relationship motivations differs on the basis of 
culture and how it affects interpersonal relations within the LGBTI+ organization. As a result of 
the thematic analysis, it was found that these four universal motivations exist in organizations in 
both cultures, but their meanings can change. 
 
Keywords: Relationship Regulation Theory, four moral motivations, Portugal-Turkey LGBTI+ 
organization 
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Uzun Özet 

 
Giriş 

Fiske (1992) sosyal ilişkilerin motive edilmiş koordinasyonunu anlama ve 

tanımlama aracı olarak İlişki Düzenleme Kuramı’nı (İDK) önermiştir. Kurama göre ahlak, 

dört temel ilişki motivasyonu ile sürdürülmektedir (Rai ve Fiske, 2011). Birlik, ihtiyaca 

dayalı yardım ve koruma sağlayarak grup içi bütünlüğünü koruma ve destekleme 

motivasyonudur. Hiyerarşi, üstlerin saygıya hak kazandığı fakat aynı zamanda astları 

yönlendirmek, korumak, liderlik ve kılavuzluk etmek zorunda olduğu sosyal gruplarda 

rütbeye saygı gösterme motivasyonudur. Eşitlik, eşit muamele, eşit fırsat 

motivasyonudur. Diğer bir anlatımla, hak ve sorumlulukların eşit ilkelere bağlı olarak 

dağıtılmasını sağlar. Orantılılık, ödül ve cezaların orantılı olması, elde edilen sonucun 

ortaya konan katkı ve emek doğrultusunda olması motivasyonudur (Rai ve Fiske, 2011). 

Aktarılan dört ahlaki motivasyon evrenseldir, ancak kültürler, ideolojiler ve bireyler, bu 

motivasyonları harekete geçirdikleri yer ve onları nasıl uyguladıkları konusunda 

farklılaşmaktadır. Bu nedenle, bazı kültürlerde, bazı sosyal-ilişkisel şemalar, diğerlerine 

göre öncelikli olabilir ya da şemalar aynı olup ortaya çıktığı zamanlar farklı olabilir (Rai, 

2012), fakat bu dört motivasyon, bireylerin sosyal ilişkilerini kurduğu temel iskeleti 

oluşturmaktadır. Fiske ve çalışma arkadaşları (1992), önerilen dört temel motivasyonun 

çeşitli sosyal ortamlarda kullanıldığına dair göstergeler aramışlardır. Rai (2012), yapmış 

olduğu tez çalışmasında ahlak psikolojisi hakkında farklı bir düşünme biçimi sağlamaya 

çalıştığını belirtmiştir. Bireylerin ahlak psikolojisinin, sosyal-ilişkisel bilişimize gömülü 

olarak yeniden kavramsallaştırılması gerektiğini savunmuş, daha sonra, yukarıda 

aktarılan motivasyonların sosyal ilişkisel şemalara gömülüp gömülmediğini araştırmak 

için iki deney yapmıştır. Sonuç olarak, ahlaki yargılamanın ilişkilere gömük olduğu, 

ahlaki yargılamaların kültürle bağlantılı olduğu bulunmuştur. 

 Alan yazına bakıldığında, İlişki Düzenleme Kuramı genelde farklı kültürlerdeki 

bireylerle çalışılmıştır (Rai, 2012; Realo ve diğ., 2004). Örgütlenmelerdeki kişiler arası 

ilişkilerin incelenmesinde İlişki Düzenleme Kuramından faydalanılan bir çalışmaya 

rastlanamamıştır. Bu çalışma kapsamında, İlişki Düzenleme Kuramının alan yazına 

sağladığı katkılardan hareketle farklı kültürlerdeki farklı LGBTİ+ örgütlenmeleri 

arasındaki kişiler arası ilişkiler değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın problemini “Dört temel ahlaki motivasyonun (hiyerarşi, orantılılık, 

eşitlik, birlik) kullanımı kültürlere, derneklerin yapısına ve bazı durum ve koşullara göre 

farklılık gösterecek midir?” sorusu oluşturmaktadır. 

Çalışma, LGBTİ+ örgütlenmeleri temelinde İlişki Düzenleme Kuramından 

yararlanacağı için, örgütlenmeler içerisindeki farklı konum ve yapılanmalara ışık 

tutabileceği ve aynı zamanda farklı kültürler temelinde yapıldığı için kültürler arası iyi 

bir karşılaştırma sunabileceği düşünülmüştür. 
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Yöntem 

Bu çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile katılımcılardan alınan 

cevaplar tematik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Tematik analiz, niteliksel analiz 

yöntemlerinden içerik analizi tekniğinin içerisinde yer alan bir yöntemdir. Tematik 

analizde, genel olarak belirli bir mesajın önce birimlere bölünmesini daha sonra bu 

birimlerin kategoriler halinde gruplandırılmasını ifade eder (Bilgin, 2006). Kategoriler, 

İlişki Düzenleme Kuramından hareketle, dört temel ilişki motivasyonu olarak belirtilen 

“birlik,” “hiyerarşi,” “eşitlik” ve “orantılılık” ilkeleri bu çalışmanın kategorilerini 

oluşturmuşlarıdır. Kuramdan hareketle oluşturuldukları için kapalı yaklaşım (kapalı 

kodlama) tekniğiyle meydana getirilmiştir. 

Katılımcılar 

Çalışma kapsamında, Türkiye örneklemine dahil olan; Lambdaİstanbul (n = 5), 

Spod (n = 3), KaosGL (n = 1), BİZ (n = 3), LİSTAG (n = 2), Genç LGBTİ (İzmir) (n = 1) ve 

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması (n = 1) oluşumları ile görüşmeler yapılmıştır. Türkiye 

örnekleminde toplam 16 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Bu oluşumlardan sadece 

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması bir dernek değil, öğrenci inisiyatifidir. Çalışma kapsamında, 

Portekiz örneklemine dahil olan; ILGA Portugal (n = 5), Rede ex aeguo (n = 2), CasaQui 

(n = 3), AMPLOS (n = 1), Panteras Rosa (Pink Panter) (n = 1), LGBTI VISEU (5 kişilik 

odak grup görüşmesi), Queerİst (n = 3), Porto Inclusive (n = 1) oluşumları ile görüşmeler 

yapılmıştır. Bu oluşumlar içerisinde sadece Queerİst ve Porto Inclusive öğrenci 

toplulukları olarak geçmekte olup, diğerleri LGBTİ dernekleri olmaktadır. Panteras Rosa, 

topluluğun isteği dahilinde resmi bir dernekleşme sürecine girilmemiş ve “resmi 

olmayan grup” olarak yoluna devam etmiştir. Portekiz örnekleminde toplam 21 kişi ile 

görüşme yapılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın toplam katılımcı sayısı 37 olmaktadır. 

Katılımcılara cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliklerinin ne olduğuna dair sorular 

çalışmayla ilişkisiz olduğu düşünülerek sorulmamış, katılımcıları bulurken aranan tek 

koşul LGBTİ derneğinde üye ya da gönüllü olarak aktif bir şekilde yer alması olmuştur. 

Bu koşulu sağlayan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan herkes çalışmanın katılımcısı 

olabilmektedir. Çalışmanın tüm katılımcıları çalışmaya gönüllü olarak dahil olmuşlardır. 

Veri Toplama Araçları 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu. 

 Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formunda, çalışma hakkında ön bilgi verilmekte 

ve katılımcıya hakları hatırlatılmaktadır. Aynı zamanda katılımcı bilgilerinin gizliliği ve 

ses kayıtlarının sadece çalışma kapsamında kullanılacağı bilgisi verilmektedir. 

Katılımcının iletişim bilgileri form içerisinde sorulmaktadır. Ancak araştırmacı 

tarafından her bir katılımcıya bu alanı istemezlerse doldurmayabilecekleri ve isterlerse 

kimliklerinde yazan isimler yerine tercih ettikleri isim ya da rumuzları 

kullanabilecekleri söylenmiştir.  
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Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları. 

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak araştırmacı tarafından 

hazırlanan ve sonrasında alanında uzman kişiler tarafından kontrol edilen sorular 

katılımcılara yöneltilmiştir. 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, 2011). Çalışma kapsamında yöneltilen sorular aşağıda belirtilmiştir. 

▪ Kaç yıldır bir örgütlenme içindesiniz? Kaç üyeniz var? Kaçı gönüllü, maaşlı çalışan 

var mı? Gelir nereden elde ediliyor? Üyeler aidat mı veriyor? Proje bazlı çalışıyor 

musunuz? 

▪ Örgüt içerisinde bireyler arası ilişkiler nasıl düzenleniyor?  

▪ Sizce bir örgüt içinde; hiyerarşi ve eşitlik ne anlama geliyor? Örnekler misiniz?  

▪ Sonda soru: Söz hakkı eşit mi? Neye göre belirleniyor? 

▪ Kendinizi bulunduğunuz örgüte ne kadar bağlı hissediyorsunuz?  

▪ Etkinliklere istediğiniz veya beklediğiniz kadar katılım oluyor mu? Daha görünür 

olan bir grup var mı? 

▪ Şu ana kadar örgütte başınıza gelen en zor ve size en ters gelen durum neydi?  

Bunu birine anlattınız mı? Nasıl tepki aldınız? 

▪ Örgüt içinde sizin şahit olduğunuz ya da duyduğunuz başarılar ödüllendirilir mi?  

İşlem 

Doktora tez kapsamında yapılan tezin bir kısmını yansıtan bu çalışma için, 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu 

Başkanlığı’ndan 19/02/2019 tarihli 12816 sayılı yazı ile etik kurul onayı istenmiş, Etik 

Kurulu Başkanlığı’nın 04.03.2019 tarih 03 sayılı toplantısında aldığı karar 

doğrultusunda 2019/75 dosya numaralı çalışmanın etik yönden uygun olduğu 

bulunmuştur. 

Çalışma kapsamında, katılımcılar ile yapılan görüşmeler genelde kafe, restoran ya 

da ofis gibi mekânlarda gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında sadece bir defa, 

katılımcıların tercihi doğrultusunda grup görüşmesi yapılmak zorunda kalınmıştır. 

Portekiz’de yapılan görüşmeler, sıklıkla Lizbon içerisindeki tüm LGBTİ+ derneklerin 

ortak olarak kullandıkları Centro LGBTI adında bir kafede yapılmıştır. Ancak burada 

yapılamayan görüşmeler aynı şekilde kafe ya da restoran ortamında yapılmıştır. Ek 

olarak veri toplama sürecinin bir kısmının yeni COVID-19 pandemisi ile çakışmasından 

dolayı bazı görüşmeler Skype ya da Zoom programları üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Skype üzerinden yapılan görüşmelerin birinde (Pink Panter), katılımcı isteği üzerine 

görüntülü konuşma açılmamış sadece ses üzerinden görüntüsüz olarak görüşme 

yapılmıştır. Portekiz örneklemindeki tüm katılımcılarla görüşmeler İngilizce olarak 

yapılmıştır. 
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Bulgular 

Tablo 1, çalışmaya Türkiye ve Portekiz’deki farklı LGBTİ+ örgütlenmelerinden 

katılan toplam 37 katılımcının cevaplarından tematik analiz yardımıyla kapalı kodlama 

sistemiyle oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme bulgularını göstermektedir.  

Tablo 1. 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Analizi 

Kategoriler                                       Temalar                                                          Alt Temalar 

Hiyerarşi                                        1. Dezavantajlı grup hiyerarşisi 

                                                            2. Deneyime dayalı hiyerarşi  

                                                            3. Faydalı hiyerarşi  

                                                            4. Mecburi hiyerarşi 

                                                            5. Belirsiz hiyerarşi 

                                                            6. İktidar paylaşımına dayalı hiyerarşi  

Eşitlik                                               1. Dernek etkinliklerinde-örgütlenme içerisinde görünürlük        

                                                            2. Örgütlenmede eşitlik                               2.1. Eşit söz hakkı ve katılım 

                                                                                                                                        2.2. Dernek içinde aktarım 

yapabilme 

                                                            3. Eşit hak kazanımları                                          

Orantılılık                                        1. Bir grubu temsil etmek 

                                                              2. Dernek üyeleri tarafından nahoş-hoş 

                                                              durumlara verilen tepkiler                        2.1. Örgüt içi yaptırım 

                                                                                                                                          2.2. Failin bireysel yaptırımı 

                                                          3. Katılım ve söz hakkı bağlamında orantılılık 

Birlik                                                1. Örgütlenme motivasyonları                   1.1. Bireysel motivasyonlar 

                                                                                                                                         1.2. Toplumsal motivasyonlar       

                                                                                                                                         1.3. Güvenli alan 

                                                             2.  Örgüte bağlılık   

 

Tartışma 

Belirtilen temalarda görüldüğü üzere oldukça farklı hiyerarşi tanımlamaları 

yapılmış ve kavram olarak da hiyerarşinin oldukça farklı anlaşıldığı gözlenmiştir. 

Portekiz örneklemindeki derneklerin hiyerarşi tanımları daha çok faydalı hiyerarşi 

temasına girmektedir. Portekiz örnekleminde daha çok işlevsellik katan ve acil 

durumlarda müdahale sağlayabilen ve kişilerin profesyonelliklerine ve yeteneklerine 

göre sorumluluk dağıtabilen bir hiyerarşi tanımı kullanıldığı görülmektedir. Faydalı 

hiyerarşi, alan yazındaki meşru hiyerarşinin saf güç veya zorlamadan ortaya çıkmaması 

ve birçok kültürde, insanların hiyerarşiyi doğal, kaçınılmaz, gerekli ve meşru olarak 

algılaması bilgisi ile örtüşmektedir (Fiske, 1992). Dernekleşme sürecinin yasal 

prosedürlerinden dolayı özellikle Türkiye örnekleminden birçok katılımcı, hiyerarşiyi 

olması zorunlu ve sadece kâğıt üzerinde olan bir kavram olarak tanımlamıştır. Mecburi 

hiyerarşi Türkiye örnekleminde, kâğıt üzerinde yönetim kurulunun olması üzerinden 
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kurulmuştur. Alan yazında, çalışmalar sonucunda ilişkinin türü ve kişisel nitelikler 

(örneğin yaş, ırk, cinsiyet veya kişilik gibi) hangi motivasyonların kullanıldığını etkilese 

de motivasyonlar aynı olmaktadır (Fiske, 1992). Hiyerarşi kullanımı her iki kültürde de 

mevcuttur fakat kişilerin hiyerarşi tanımları ve örgütlenme yapısı bu hiyerarşinin 

kullanımını etkilemektedir. Belirsiz hiyerarşi de kişilerin algısı, yaşı ya da başka kişisel 

özellikleri tarafından algıladıkları fakat bir referans noktası bulamadıkları bir hiyerarşi 

tanımının varlığından bahsetmektedir. Türkiye örnekleminde deneyime dayalı hiyerarşi 

kullanımı göze çarpan başka bir bulgu olmaktadır. Bu durumun, daha çok gönüllü 

desteğine dayalı örgütlenmelerin olduğu Türkiye örnekleminde, yapılacak bir iş için 

daha deneyimli birinden bilgi aktarımı istemek ya da sorulmadan bu desteğin verilmesi 

şeklinde ilerlediği gözlenmiştir.  

Eşitlik kategorisinde farklı şekillerde eşitlik motivasyonunun kullanımı 

gözlenmektedir. Katılımcılara göre eşitlik motivasyonu, bilgi eksikliği, ayrımcılık, 

avantajlı grupların hiyerarşisi gibi durumlarda ihlal edilmektedir. Aynı zamanda 

örgütlenme içerisindeki gönüllü ya da maaşlı çalışanların görünür olup olmaması ya da 

LGBTİ+ bireylerin açık olmayı tercih edip etmemesi durumu da eşitlik motivasyonunu 

ihlal eden durumlardan olmaktadır. Özellikle Türkiye örnekleminde resmi olarak dernek 

üyesi olmak bu duruma örnek verilebilmektedir. Devlet kurumlarında çalışan kişiler 

derneğe resmi üye olmak istememekte ve gelecek kaygısı taşıyabilmektedir. Bu durum 

eşitlik motivasyonu dengelerini sarsabilmektedir.  

Türkiye örneklemindeki katılımcıların çoğu, iktidar paylaşımına dayalı 

hiyerarşinin olmaması gerektiğini söylerken eşitliğe vurgu yapmışlardır. Portekiz 

örneklemindeki katılımcıların, hiyerarşi ve eşitlik motivasyonlarını birbirine karşıt 

motivasyonlar ve kullanım şekli olarak görmedikleri düşünülebilmektedir. Hatta 

hiyerarşi tanımlarından bazıları, eşit sorumluluk dağıtabilmeyi içermektedir. Dolayısıyla 

eşitlik ve hiyerarşi karşıt olmaktan öte, faydalı kullanım için ikisinin birlikte olması 

gerektiğine inanılan motivasyonlar gibi görünmektedir.  

Her iki örneklem için de herhangi bir konuyla ilgili etkinliklere konunun öznesinin 

gitmesi daha doğru bulunmaktadır. Bu durumun orantılılıkla ilişkilendirilmesi öznenin 

doğrudan deneyim aktarımı yapabiliyor olması nedeniyle ortama daha fazla katkı 

yapması üzerinden kurulmaktadır. Bu durumun “temsil edilmek”ten öte “temsil etmek,” 

edilgen değil daha aktif olmakla ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Hemen hemen tüm 

ülkelerin temel sorunu olan temsil sorununu örgütlenmeleri içerisinde yaşatmak 

istemeyen gönüllü ya da maaşlı çalışanlar, bu sorunu gidermek için böyle bir sisteme 

vurgu yapıyor olabilirler. 

Nahoş durumlar kişiden kişiye ya da örgütlenmeden örgütlenmeye göre değişse 

de cinsel istismar en çok yaptırım uygulanması gerektiği düşünülen olaylardandır. 

Yapılan bir çalışmada, katılımcılara sunulan farklı senaryolar sonucu katılımcılardan 

senaryolardaki nahoş durumların şiddet derecelerini birden beşe kadar 

derecelendirmeleri istenmiştir. Şiddet dereceleri karşılaştırıldığında ortalama puanı en 
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yüksek olan senaryonun “tecavüz” olduğu sonucu çıkmaktadır (Nebioğlu, 2015). Bu 

çalışmada ise katılımcılar tarafından cinsel istismar en çok yaptırımı hakkeden nahoş 

davranış biçimi olarak görülmektedir. Cinsel istismar elbette ki sadece tecavüzü 

kapsamamakta, tecavüz kapsadığı davranışlardan biri olmaktadır. Katılımcılar nahoş 

davranışları yaptırımlar üzerinden derecelendirmiştir. Nahoş durumların şiddet 

derecelerine göre, yaptırımların ve dolayısıyla faile ve hayatta kalan bireye karşı 

tutumların ve çatışma çözümlerinin değişkenlik gösterebileceği gözlenmiştir. Türkiye 

örneklemi “nahoş olaylar”dan çoğunlukla daha şiddet içerikli davranışlar anlamını 

çıkarırken (cinsel taciz, şiddet, emek istismarı gibi), Portekiz örneklemi, genellikle 

örgütlenmeye gelen ve farklı hizmetlere gereksinim duyan bireylere yeterince yardımcı 

olamadıkları düşünülen durumları belirtmiştir. Hoş durumlar olarak bahsedilen 

durumlar ise, örgütlenme içerisindeki ödül sistemini anlamak üzerinedir. Alan yazına 

bakıldığında ödül sistemi, ortak amaca hizmet eden motivasyonları ve örgüte bağlılık 

duyguların artırıcı bir özellik barındırmaktadır (Yılmaz ve Sözcan, 2019). Maaşlı ya da 

gönüllü çalışanlar her iki örneklemde de bir yapı olarak ödüllendirmenin olmadığını, 

sadece teşekkür edildiğini belirtmektedirler. Ek olarak bazı katılımcılara göre görünür 

olan ve olmayan başarılar arasında bir eşitsizlik yaratmamak için ödül sistemi 

kullanılmamaktadır.  

Birlik motivasyonunda ise, katılımcıların maaşlı çalışan ya da gönüllü çalışan fark 

etmeksizin hepsi, kişiden kişiye bağlılığın türü değişkenlik gösterse de (kimi zaman 

verilen emekten dolayı, kimi zaman hissedilen birlik motivasyonundan kaynaklı, kimi 

zaman uyumlu bir çalışma ortamından kaynaklı olabilmektedir) örgütlenmelerine 

oldukça bağlı hissettiklerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla bir örgütlenmenin oluşmasında 

birlik motivasyonunun örgütlenmenin sürdürebilirliğini sağlayan temel 

motivasyonlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Türkiye örneklemindeki 

katılımcılar örgütlenme içerisinde fikir birliğini oldukça önemsemektedir. Fakat fikir 

birliği gözetilirken, eşitlik ilkesi ihlal edilebilmekte ve çoğunluğun kararı azınlığın 

kararını etkileyebilmektedir. Ek olarak örgüte bağlılık, Portekiz örnekleminde daha çok 

“işini sevme” üzerinden üretilirken, Türkiye örneklemi daha “dayanışma” odaklı ifadeler 

kullanmıştır. Örgütlenmeler içerisinde dernek ilkeleri çiğnendiğinde birlik motivasyonu 

sarsılıyor gibi görünmektedir.  

 

Sonuç 

Çalışmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, çalışmaya dahil 

olan Portekiz örneklemindeki görüşmelerin İngilizce yapılmasının katılımcı çeşitliliğini 

daraltmış olması ve İngilizce bilmeyen fakat LGBTİ+ örgütlenmeleri içinde yer alan 

katılımcıların çalışmaya katılamamasıdır. İkincisi ise VISEU LGBTI ile odak grup 

görüşmesi yapılmış olmasıdır. Bu durumdan kaynaklı, katılıcıların örgütlenme yapısını 

anlatırken birbirlerini tekrar eden kelimeler seçmeleri, söylem çeşitliliği açısından sınırlı 

kalmış olabilmektedir. Bu çalışmanın örgütlenme biçimlerini ve yapılarını anlamak 
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açısından faydalı bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Sonraki çalışmalarda birbirinden 

daha farklı olarak sınıflandırılan kültürlerin örgütlenme yapılarının ve dört ilişki 

motivasyonunu nasıl kullandıklarının incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  
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Ahlaki Temellerin Doğa ve Kent Deneyimlerine Göre Değişiminin Sanal Gerçeklik 
Yöntemi ile İncelenmesi 

 
Examining the Change of Moral Foundations According to Nature and Urban 

Experiences by Virtual Reality Method 
 

Bahar Aykaç 1 
 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, doğa ve şehir deneyimlerinin ahlaki temeller üzerinde bir farklılık yaratıp 
yaratmayacağını incelemektir. Bu amaçla Simmel’in (1950) ve Milgram’ın (1970) şehir teorileri 
ile Ulrich’in (1993) doğa kuramları esas alınarak hipotezler oluşturulmuştur. Bu teorilere göre 
şehir hayatındaki heterojenlik, aşırı uyarım ve sürekli yabancılarla beraber yaşamak bilişsel 
olarak kayıtsız, faydacı ve mantığın ön plana geçtiği bir insan profili yaratmıştır. Doğa ise 
insanda özgürlük (Koole ve Van den Berg, 2005), stresin azalması Bäbler (2017), bilişsel 
fonksiyonlarda artma (Wells, 2000) gibi değişikliklere yol açabilmektedir. Bu da insanın 
evrimsel olarak doğaya yönelik bir meylinin olması ile açıklanmıştır (Ulrich, 1993). Doğa ile 
şehrin karşılaştırmalı olarak test edildiği çalışmalarda doğada iş birliği ve yardımseverliğin 
arttığı ve şehirlilerde kapıyı tutmak gibi medeni davranışların azaldığı gözlenmiştir. Literatürde 
insanların artık avcı-toplayıcı dönemlerdeki gibi küçük gruplar halinde ve akraba grupları 
şeklinde yaşamadıklarını, para ekonomisinde ve büyük şehirlerde yaşamalarının, ihtiyaçlarını 
dolayısıyla da ahlaki temellerini farklılaştırabileceği öngörülmüştür. Bunu ölçmek amacıyla doğa 
ve şehirdeki uyaran yapılarını deneysel bir ortamda vererek kişilerin ahlaki temellerinde bir 
değişme olup olmadığına bakılmıştır. Bu amaçla biri İzlanda’da Orman diğeri Çin’de Yılbaşı 
konulu, ortalama 5 dakikalık iki ayrı sanal gerçeklik deneyimi seçilmiştir. Deneyimlerin ikisi de 
360 derecelik Google VR gözlüğü ile telefondan deneyimlenmiştir. Katılımcılar Düzce 
Üniversitesi personelinden gönüllü olarak seçilmiştir ve deneyim boş bir odada uygulanmıştır. 
Her iki grup için de 10 kişi seçilmiş olup toplam katılımcı sayısı 20’dir, dolayısıyla bu bir pilot 
çalışma olarak ele alınabilir. Literatürde çok fazla çalışma olmaması ve katılımcıların 
deneyimlerini anlamak amacıyla çalışmacılarla deneyimlerden sonra yarı yapılandırılmış 
görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar doğa deneyiminde daha çok olumlu duygu geri bildirimi 
vermiştir. Yapılan Mann Whitney U analizine göre doğa ve şehir deneyimleri sadece özgürlük 
temelinde fark yaratmıştır. Bu durum Koole ve Van den Berg'in (2005) doğanın insana 
özgürlüğü çağrıştırdığına yönelik bulguları olan çalışması ile uyumludur. Diğer ahlaki temellerde 
farklılaşmanın olmayışı da literatür ışığında tartışılmıştır. 
 
Anahtar sözcükler: Ahlaki Temeller Kuramı, doğa, şehir, sanal gerçeklik  
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Abstract 
This study aims to examine whether nature and city experiences will make a difference on moral 
foundations. For this purpose, hypotheses are formed based on Simmel's (1950) and Milgram's 
(1970) urban theories and Ulrich's (1993) nature theories. According to these theories, the 
heterogeneity in city life, overstimulation, and constant living with strangers has created people 
who are cognitively indifferent, utilitarian, and more logic driven. On the other hand, nature can 
lead to changes in human beings such as freedom (Koole & Van den Berg, 2005), reduction of 
stress Bäbler (2017), increase in cognitive functions (Wells, 2000). These changes are explained 
by the evolutionary tendency of humans towards nature (Ulrich, 1993). In studies that nature 
and the city were tested comparatively, it was observed that cooperation and benevolence in 
nature increased and civilized behaviors such as keeping the door open decreased in urban 
settings. It has been predicted in the literature that people no longer live-in small kin groups as 
in the hunter-gatherer periods and that they live in a money economy and big cities so that the 
moral foundations can change based on that. In this study, to measure this, it was examined 
whether there was a change in the moral foundations of the people by giving the stimulus 
structures in nature and the city in an experimental environment. For this purpose, two separate 
virtual reality experiences of 5 minutes on average, one on the forest in Iceland and the other on 
New Year's Eve in China, were selected. They were experienced on the phone with the 360-
degree Google VR headset. Participants were selected voluntarily from Düzce University 
personnel and experienced were applied in an empty room. 10 people were selected for both 
groups and the total number of participants was 20, therefore this study can be considered as a 
pilot study. Semi-structured interviews were conducted with the participants after the 
experiences to understand the experiences of the participants also since there are not many 
studies in the literature to explain the results. Participants gave more positive emotional 
feedback in the nature experience. According to the Mann Whitney U analysis, nature and city 
experiences made a difference only on freedom foundation. This is in line with the study of Koole 
and Van den Berg (2005), which has findings that nature evokes freedom for humans. The lack 
of differentiation in other moral foundations is also discussed in the light of the literature. 
 
Keywords: Moral Foundations Theory, nature, city, virtual reality 
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4. Oturum 
“Hakikat”: 

Politik İdeoloji ve 
Ahlak 
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Sağcı ve Solcuların İklim Değişikliği Konusundaki Farklı İnançları Ahlaki 
Çerçevelemeyle Azaltılabilir mi? 

 
Can We Change Differing Attitudes Toward Climate Change of People from 

Political Right and Left by Using Moral Framing? 
 

Dilara Çavdar1 

Onurcan Yılmaz2 
 
 

Özet 
Sağ ve sol politik yönelimli bireylerin benimsediği ahlaki temeller (zarar, kutsallık vb.) farklılık 
göstermektedir. Bu farklılıkların altında yatan mekanizmalar, iklim değişikliği gibi politik zıtlık 
yaşanan konulardaki tutum ve davranış değişikliklerinin araştırılmasında da kullanılmaktadır. 
Başka bir ifadeyle, ahlaki temeller, çeşitli mesajların deneysel olarak çerçevelenmesi (framing) 
için kullanılabilmektedir ve bu doğrultuda iklim değişikliği ile ilgili mesajları farklı ahlaki 
temellerle çerçeveleyen çalışmalar mevcuttur. Ancak bunların çoğu ön-kayıtlı (preregistered) 
olmayan düşük istatistiksel güce sahip çalışmalardır ve batı toplumlarında yürütülmüştür. Bu 
çalışmada, ahlaki temellere dayalı bir çerçeveleme etkisinin (Feinberg ve Willer, 2013, Çalışma 
3), ek değişkenlerle birlikte literatürde temsiliyeti az olan bir örneklem üzerinde (Türkiye) 
tekrarlanması amaçlanmıştır. Katılımcılara, bakım temelli, kutsallık temelli, ya da nötr haber 
metinlerinden biri verildikten sonra çeşitli ölçümleri tamamlamaları istenmiştir. Diğer gruplarla 
karşılaştırıldığında, kutsallık temelli çerçevelemenin, sağ yönelimli katılımcılar üzerinde, 
çevreye yönelik olumlu tutumları arttırmada daha etkili olduğu bulunmuştur. Ek olarak, aktif 
açık düşünmenin de moderatör olarak anlamlı etkisi çıkmış, kutsallık çerçevelemesinin orta ve 
düşük seviyede aktif açık düşünme eğilimi belirten katılımcılarda daha etkili olduğu 
bulunmuştur. Bakım ya da kutsallık temelli metni okumak çevreyle ilgili bağış niyetini arttırmış, 
ancak politik yönelimden etkilenmemiştir. Özetle, Feinberg ve Willer’ın bulguları Türkiye 
örnekleminde büyük oranda tekrarlanmıştır.  
 
Anahtar sözcükler: iklim değişikliği tutumları, politik polarizasyon, Ahlaki Temeller Kuramı, 
ahlaki yeniden çerçeveleme  
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Abstract 
There is a difference in the endorsement of moral foundations between individuals from the 
political right and left. This difference was used for studying attitudinal and behavioral 
differences between political poles in varying issues, such as climate change. Moral foundations 
were also used to create framed messages, a technique called moral framing. However, these 
studies were not preregistered and conducted on WEIRD samples. We aim to replicate a moral 
framing effect based on moral foundations on an under-represented Turkish sample. We directly 
applied the procedure of Feinberg and Willer (2013; Study 3) and then added additional 
measures. Participants received a care or sanctity framed text or a control text; then they 
completed some measures. The sanctity frame significantly interacted with political orientation 
on environmental attitudes: the sanctity frame was more effective on conservative participants 
in promoting pro-environmental attitudes. In addition, actively open-minded thinking had a 
moderating effect, such that sanctity condition was more effective on participants with moderate 
or lower AOT. Finally, reading a care or sanctity frame predicted higher donation intention 
compared to the control group; however, political orientation did not have a moderating effect 
on donation intention. Overall, we replicated the findings of the original study to a large extend. 
 
Keywords: climate change beliefs, political polarization, Moral Foundations Theory, moral 
framing 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
İklim değişikliği, ciddi bir tehdit olmasına rağmen, bazen şüpheyle 

karşılanmaktadır. Güncel bulgular iklim değişikliğine karşı tutumların belirlenmesinde 

en önemli etkenlerden birinin politik tutum olduğunu gösterir (Hornsey ve diğ., 2016). 

Sağcılar (muhafazakârlar) iklim değişikliğine şüpheyle yaklaşırken, solcular (liberaller) 

iklim değişikliğine inanmakta ve daha fazla endişe ifade etmektedir. Literatürde bazı 

çalışmalar iklim değişikliğini ahlaki bir mesele olarak çerçeveleyerek sağ ve solcuların 

tutum farklılıklarını azaltmayı amaçlamıştır. Bu araştırmada Ahlaki Temeller Kuramına 

(Graham ve diğ., 2009) dayalı ahlaki çerçevelerin, çevreye dair tutumlar üzerindeki 

etkisi incelenmiştir.  

Ahlaki Temeller Kuramı ahlaki tutumların sezgisel olduğunu ve beş temel 

tarafından yönlendirildiğini öne sürer. Bu temeller bakım, adalet, sadakat, otorite ve 

kutsallıktır. İlk üçü bireyselleştirici temeller, son ikisi ise bağlayıcı temeller olarak iki 

kategoride toplanmıştır. Sağcıların bağlayıcı temelleri, solcuların ise bireyselleştirici 

temelleri daha fazla benimsediği araştırmalarda gösterilmiştir (Graham ve diğ., 2009; 

Haidt ve Graham, 2007). Ahlaki temeller ile iklim değişikliği tutumların ilişkisi inceleyen 

pek çok çalışma mevcuttur. Bunların çoğunluğu korelasyonel olsa da bazıları ahlaki 

temelleri ahlaki çerçeveler yaratmak için kullanmaktadır. Örneğin, Feinberg ve Willer 

(2013) bakım ve kutsallık çerçevelerinin, iklim değişikliğine dair tutumları nasıl 

etkilediğini incelemiştir. Kutsallık temelinin vurgulanması sağcı katılımcıların çevreye 

dair tutumlarını arttırırken, solcu katılımcıların çevreye dair tutumlarının tüm deneysel 

gruplarda yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ahlaki temeller ile iklim değişikliğine dair 

tutumlar arasındaki ilişkiyi araştıran önceki araştırmalar küçük örneklemlerle yapılmış 

istatiksel gücü düşük deneylerdir ve çoğunluğu batı ülkelerinde gerçekleştirilmiştir (Day 

ve diğ., 2014; Feinberg ve Willer, 2013; Hurst ve Stern, 2020; Kidwell ve diğ., 2013; 

Wolsko, 2017; Wolsko ve diğ., 2016). Bu çalışmanın amacı bu bulguları istatiksel gücü 

yüksek bir deneyle, literatürde temsiliyeti az bir örneklemde tekrarlamaktır. Çalışmanın 

ön-kaydı yapılmış olup (osf.io/bxnfu), hipotezleri şunlardır:  

H1. Çevreye yönelik tutumları arttırmada, bakım çerçevesinin, kutsallık çerçevesi 

ve nötr metinden daha etkili olması beklenmektedir. 

H2. Bakım çerçevesinin daha sol yönelimli katılımcılarda daha güçlü bir etki 

göstermesi beklenmektedir. 

H3. Kutsallık çerçevesinin daha sağ yönelimli katılımcılarda daha etkili olması 

beklenmektedir. 
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Yöntem 

Örneklem 

Hedeflenen örneklem büyüklüğü, G*Power programıyla, 791 olarak 

belirlenmiştir (f2 = .02, güç = .95). Çalışmanın anketi çevrim içi olarak MINT Lab 

tarafından oluşturulan Türkiye Araştırma Gönüllüleri Ağına dağıtılmıştır. Çalışmaya 840 

kişi katılmış, bunların 699’u kullanılabilir (bağımsız değişken ölçümünü tamamlamış) 

veri sağlamıştır. Katılımcılara çekilişle toplam 20 adet 50 ve 100 TL değerinde Migros 

hediye çeki hediye edilmiştir. 

Veri toplama araçları 

 Gazete Haberleri.  

Yarı-yapılandırılmış şekilde hazırlanmış bu haberler, orijinal çalışmanın 

yazarlarından istenmiş ve Türkçeye çeviri-tersine çeviri yöntemiyle uyarlanmıştır. 

Bakım temeli çerçeveli, kutsallık temeli çerçeveli ve nötr olmak üzere üç haber 

kullanılmıştır. Bakım temelli haber, çevreye verilen zarar ve bunu nasıl 

durdurabileceğimiz ile ilgilidir. Kutsallık temelli haber, çevreyi nasıl kirlettiğimiz, bunun 

vücudumuza etkileri ve bunu nasıl durdurabileceğimiz ile ilgilidir. Nötr haber ise 

kravatların tarihini anlatan bir yazıdan oluşmaktadır.  

 Çevreye Yönelik Tutumlar Ölçeği.  

Orijinal çalışmada kullanılan ölçek yazarlardan istenmiş ve Türkçeye çeviri-

tersine çeviri yöntemiyle çevrilmiştir. Bu ölçüm 5’li Likert ölçeğinde (1: Kesinlikle 

katılmıyorum – 5: Kesinlikle katılıyorum), 11 maddeden oluşmaktadır (α = .84).  

 Çevreye Dair Bağış Niyeti.  

Bu ölçüm, tutumların yanında, davranış niyetini de ölçmeyi amaçlayan tek 

maddeden oluşur. Bu soruyu yanıtlamaları karşılığında katılımcılara, ayrıca bir çekilişe 

katılmaya hak kazanacakları söylenmiştir. Eğer çekilişi kazanırlarsa, kazandıkları 

miktarın ne kadarını çevreyle ilgili bir organizasyona bağışlayacakları sorulmuştur. 

 Ahlaki Temeller Ölçeği.  

Ahlaki Temeller Ölçeğinin (Graham ve diğ., 2011; Türkçeye uyarlama Yılmaz ve 

diğ., 2016) Bakım ve Kutsallık alt-ölçeklerinden oluşan bu ölçüm, katılımcılara verilen 

metinlerin istenen temeli aktive edip etmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılacaktır. 

Bakım temelli metni okuyan katılımcıların bakım alt-ölçeği (α = .64) skorlarının, 

kutsallık temelli metni okuyan katılımcıların kutsallık alt-ölçeği (α = .82) skorunun 

yüksek olması beklenmektedir. 

 Açık Düşünme Ölçeği.  

Açık düşünme, kişilerin mevcut fikir ve inançlarını farklı kanıt ve görüşler 

karşısında yeniden değerlendirmeye eğilimli olmalarını ifade eder. Bu ölçek açık 

düşünme eğiliminin, deneysel manipülasyonun yarattığı etkide moderatör olarak rolü 

olup olmadığına bakmak için kullanılmıştır. Bunun için, Kapsamlı Düşünme 

(Comprehensive Thinking; Newton ve diğ., 2021; Türkçeye uyarlama Bayrak ve diğ., 
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2021) Ölçeğinden, 6 maddeden oluşan Açık-Düşünme Alt-Ölçeği kullanılmıştır (1: 

Kesinlikle katılmıyorum- 6: Kesinlikle katılıyorum; α = .89). 

 Demografik Form.  

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sosyoekonomik durum bilgileriyle birlikte 

katılımcıların politik yönelimi sorulmuştur. 

İşlem 

Feinberg ve Willer’ın veri toplama araçları ve işlemleri doğrudan uygulanmıştır. 

Katılımcılara bakım temeli veya kutsallık temeli odaklı haber formunda metinler 

verilmiş ve ardından çevreyle ilgili tutumları ölçülmüştür. Bunlara ek olarak, keşifsel 

amaçlı, orijinal çalışmada olmayan bazı ölçümler de deneye eklenmiştir. Bunlar çevreye 

dair bağış niyeti, manipülasyon kontrolü ve aktif açık düşünme ölçümleridir. 

Bulgular 

Manipülasyon kontrolü, manipülasyonların etkili olmadığını göstermektedir. 

Deneysel grupların arasında bakım ve kutsallık puanları arasında anlamlı bir fark 

gözlemlenmemiştir [F(2, 686) = 1.89, p = .15]. 

 Hipotez kontrolü için, deney grubu (bakım temelli, kutsallık temelli ya da nötr bir 

haber okumak) ve politik yönelim yordayıcı, çevreye dair tutumlar ise sonuç değişkeni 

olarak çoklu regresyon ile analiz edilmiştir. Bakım temelli metin için değil (β = 0.07, p = 

.095) ama kutsallık temelli metin için anlamlı bir etkileşim etkisi bulunmuştur (β = 0.10, 

p = .025, f2 = .084): Kutsallık temelli metin okumak, sağ (b = 0.15, p = .002) ve orta (b = 

0.07, p = .040) politik yönelimli katılımcıların çevreye yönelik tutumlarını pozitif yönde 

etkilemiştir. 

 Keşifsel analizlerimizden ilki sonuç değişkeni olarak çevreye dair bağış niyetinin 

incelenmesine yöneliktir. Deney grubu ve politik yönelim yordayıcı, çevreye dair bağış 

niyeti ise sonuç değişkeni olarak çoklu regresyon ile analiz edilmiştir. Anlamlı bir 

etkileşim bulunmamıştır. Ancak bakım temelli (β = 0.13, p = .003, f2 = .07) ya da kutsallık 

temelli metni (β = 0.12, p = .008, f2 = .10.) okuyan katılımcılar daha yüksek bağış niyeti 

belirtmiştir.  

 Diğer keşifsel analizimiz ise açık düşünmenin moderatör olarak analiz 

edilmesidir. Deney grubu ve açık düşünme yordayıcı, çevreye dair tutumlar ise sonuç 

değişkeni olarak çoklu regresyon ile analiz edilmiştir. Bakım temelli metin için değil (β = 

-0.06, p = .163) ama kutsallık temelli metin için anlamlı bir etkileşim etkisi bulunmuştur 

(β = -0.15, p < .001, f2 = .134): Kutsallık temelli metin okumak, düşük (b = 0.20, p < .001) 

ve orta derecede (b = 0.08, p = .032) aktif düşünme skoru olan katılımcıların çevreye 

yönelik tutumlarını pozitif yönde etkilemiştir. 

Tartışma 

 Doğrulayıcı bulgularımız Feinberg ve Willer’ın bulgularıyla örtüşmektedir. 

Benzer şekilde, bizim örneklemimizde de kutsallık temelli çerçeve sağ yönelimli 

katılımcıları çevreyle ilgili tutumlarını olumlu etkilemiştir. Buna ek olarak, bir davranış 
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ölçümü olan çevreye dair bağış niyetinin, kullandığımız ahlaki çerçevelerden olumlu 

yönde etkilendiğini gözlemledik. Ayrıca, sağ yönelimli katılımcıların çevreye dair 

tutumlarında aktif açık düşünmenin moderatör rolü olduğuna dair kanıt sunduk.  

 Çalışmamızın sınırlılıklarından biri etki büyüklüklerinin küçük olmasıdır. 

Manipülasyon kontrolünün anlamlı çıkmamasıyla birlikte düşünüldüğünde, 

manipülasyonlarımızın yeterince güçlü olmadığı düşünülebilir. Dolayısıyla ileriki 

hedeflerimizden biri daha kuvvetli ahlaki çerçeveleme manipülasyonları yaratmaktır.  

Sonuç 

Bu çalışma ile bir ahlaki çerçeveleme etkisi, literatürde temsiliyeti az olan 

Türkiye’den bir örneklem üzerinde test edilmiştir. Ahlaki çerçeveleme çalışmalarının 

çoğunun aksine ön-kayıtlı ve istatiksel gücü yüksek bir çalışma yürütülmüştür. Keşifsel 

bulgularımızın tekrarlanarak doğrulanması, ahlaki çerçevelemeye dair farklı 

örneklemlerde ön-kayıtlı ve gücü yüksek çalışmalardan bulgu sağlanması ve ahlaki 

çerçeveleme için etkili manipülasyonlar geliştirilmesi ileriye yönelik hedefler 

arasındadır. 
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Tehdit Türünün Politik İdeoloji Üzerindeki Etkisi 
 

The Effect of Type of Threat on Political Ideology 
 

Bengi Aktar1 
Onurcan Yılmaz2 

 
Özet 

Literatürde tehdit ve politik ideoloji arasındaki ilişki konusunda halen bir fikir birliği 
bulunmamaktadır. Güdülenmiş Sosyal Biliş Olarak Muhafazakârlık, insanların tehdit altında 
olduklarında politik olarak daha muhafazakâr olduklarını öne sürerken, Dehşet Yönetimi 
Kuramı, tehdidin insanları mevcut dünya görüşlerini desteklemeye yönlendirdiğini öne 
sürmektedir. Tartışmayı açıklığa kavuşturmak için bu araştırmada, tehdit türü ile politik ideoloji 
arasındaki ilişki yeni bir model olan Soruna Vakıflık Modeli ile incelenmiştir. Soruna Vakıflık 
Modeli, belirli konularda bazı parti ve kişilerin daha yetkin görünmesi sebebiyle kişilerin farklı 
tehdit türleri altında o tehdit türünü en iyi çözebilecek politik ideolojiye doğru 
yönelebileceklerini öne sürmektedir. Deneyde, tehdit türünün siyasi ideoloji üzerinde farklı 
etkiler üretip üretemeyeceği araştırılmıştır. Katılımcılar, üç farklı gazete haberinden birini 
okumuşlardır, ardından sırasıyla politik ideoloji ölçeği ve manipülasyon kontrolü ölçeğini 
doldurmuşlardır. İki gazete makalesi manipülasyon olarak hizmet ederken (muhafazakâr tehdit 
veya liberal tehdit), diğer makale kontrol koşulu olarak yer aldı. Sonuçlar, manipülasyonun işe 
yaradığını gösterirken tehdit türünün politik ideoloji üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını 
göstermiştir. Bu sonuçlar, WEIRD (Batılı, Eğitimli, Sanayileşmiş, Zengin, Demokratik) ülkelerde 
elde edilen güçlü etkilerin WEIRD ülkelerin ötesinde sağlam olmadığına işaret etmektedir. 
 
Anahtar sözcükler: tehdit, politik ideoloji, Soruna Vakıflık Modeli 
 

Abstract 
There is currently no consensus about the relationship between threat and political ideology in 
the literature. While conservatism as motivated social cognition account (MSC) suggests that 
when people are under threat, they become more politically conservative, the Terror 
Management Theory (TMT) argues that threat leads people to support their existing 
worldviews. To clarify the controversy, in this research, we examined the relationship between 
the type of threat and political ideology according to Issue Ownership Model. This model 
suggests that certain people, leaders, or groups may appear more competent to eliminate some 
threats and problems. In the experiment, we investigated whether the type of threat might 
produce different effects on political ideology. Participants read one of the three articles to 
manipulate different types of threat, then they responded to the political ideology measure. Two 
articles served as manipulations (intended to elicit a conservative shift or liberal shift) while the 
other one served as a control condition. The results showed that while our manipulation 
worked, the type of threat did not have a significant effect on political ideology. These results 
may suggest that the initial effects obtained in WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, 
Democratic) countries are not robust beyond WEIRD countries. 
 
Keywords: threat, political ideology, Issue Ownership Model 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
Kişilerin görüşlerinin tehdit altında nasıl değiştiği konusunda politik psikoloji 

literatüründe iki farklı baskın görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan Dehşet Yönetimi 

Kuramı (Terror Management Theory, Greenberg ve diğ., 1986), kişilerin tehdit altında 

mevcut dünya görüşlerini daha çok benimsediklerini, bu şekilde özgüvenlerini 

arttırdıklarını ve tehditle başa çıktıklarını öne sürmektedir. Politik psikoloji ekseninde 

düşünülecek olursa, tehdit altında solcuların (liberallerin) ve sağcıların 

(muhafazakârların) kendi görüşlerini daha çok benimsemeleri beklenmektedir. Baskın 

görüşlerden ikinci ise Güdülenmiş Sosyal Biliş (Motivated Social Cognition, Jost ve diğ., 

2003) yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, sağcılığın (muhafazakârlığın) tehditle başa çıkmak için 

gerekli olan psikolojik bir ihtiyaç olduğunu öne sürmektedir, dolayısıyla kişilerin tehdit 

altında önceki politik ideolojilerinden bağımsız olarak sağ görüşleri benimseyeceklerini 

savunmaktadır. Özetle, ilk görüş tehdit altında kişilerin kendi politik görüşlerini daha 

çok savunacaklarını ifade ederken, ikinci görüş ise kişilerin sağ görüşlere doğru bir 

kayma yaşayacaklarını öne sürmektedir. Birbirleriyle çelişmelerine rağmen, literatürde 

iki görüşü de destekleyen çalışmalar (Castano ve diğ., 2011; Nail ve McGregor, 2009) 

bulunması sebebiyle bu konu hakkında bir karışıklık mevcuttur. Buna ek olarak, örneğin 

kişilere terör olaylarının hatırlatıldığı çalışmalarda kişilerin terör tehdidiyle bağlantı 

kurulabilecek fikirleri (ulusal güvenlik, göçmenler) sağa doğru bir kayma yaşarken (Nail 

ve McGregor, 2009; Van de Vyver ve diğ., 2016), diğer konulardaki (eşcinsellerin 

hakları) fikirleri bir kayma yaşamamaktadır (Lambert ve diğ., 2010) Tüm bu 

karışıklıkları açıklamak adına Eadeh ve Chang (2020) Soruna Vakıflık Modelini (Issue 

Ownership Model) önermişlerdir. Bu modele göre kişiler belirli bazı kişi veya gruplar, 

bazı tehdit ve problemleri çözmede diğerlerinden daha yetkin algılanabilmektedirler 

(Budge ve Farlie, 1983). Bu yaklaşıma göre, tehdit türlerine göre kişilerin politik 

görüşlerinde o tehdit türüyle alakalı konularda değişiklik yaşanması öngörülmüştür.  

 Bu çalışmada Soruna Vakıflık Modeli baz alınarak kişilerin farklı tehditler altında 

politik görüşlerindeki değişim incelenmiştir. Çalışma için ön kayıt (pre-registration) 

oluşturulmuş (https://osf.io/8f2zw) olup çalışmanın hipotezleri şu şekildedir: 

1. Sağa kayma koşulundaki katılımcılar, sola kayma ve kontrol koşulundaki 

katılımcılara göre Muhafazakârlık Ölçeği’nden daha yüksek puan alacaktır. 

2. Sola kayma koşulundaki katılımcılar, sağa kayma ve kontrol koşulundaki 

katılımcılardan Muhafazakârlık Ölçeği’nden daha düşük puan alacaktır. 
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Yöntem 

Örneklem 

 Literatürde bu modelle alakalı yapılan tek çalışma olduğu için örnek etki 

büyüklüğü olarak Eadeh ve Chang (2020)’in çalışmasındaki etki büyüklüklerinin 

ortalamaları alınmış ve etki büyüklüğü f = .17 olarak belirlenmiştir. Buna göre G*Power 

programı kullanılarak f = .17 ve %95 istatistiksel güçle bu etkiyi yakalayabilmek için en 

az 540 kişiye ihtiyacımız olduğu tespit edilmiştir (Faul ve diğ., 2009). 

Katılımcılara Mint Lab (Moral Intuitions Lab) tarafından oluşturulan Türkiye 

Araştırma Gönüllüleri Ağı’ndan ulaşılmıştır. Kayıtlı katılımcıların mailine çalışmaya 

katılmak isterlerse katılımları karşılığında 10 kişiye verilecek olan 100 TL değerindeki 

Migros hediye çeki çekilişine dahil olmaya hak kazanacakları bildirilmiştir. Toplamda 

994 katılımcıya ulaşılmıştır. Ön kayıt formunda belirtildiği üzere bağımlı değişkene, 

Muhafazakârlık Ölçeği’ne, cevap vermeyen ve bu durumda toplam puanı 

oluşturulamayan katılımcılar çıkarıldığında N = 955 katılımcı kalmıştır. Bu katılımcıların 

744’ü kadın, 199’u erkek ve 12’si diğer olarak görünmektedir. Katılımcıların yaş 

ortalaması 27.14’tür (SS = 8.51). 

Veri Toplama Araçları 

 Gazete haberleri.  

Manipülasyon aracı olarak gruplara 3 farklı gazete haberi sunulmuştur. Gazete 

haberleri gerçek haberlerden alınmış olup araştırmacılar tarafından kısmi değişiklikler 

yapılarak katılımcılara sunulmuştur. İlk gruba sola kayma yaratacağı beklenen gazete 

haberi gösterilmiştir. Bu gazete haberinde, hava kirliliği ve bunun kişilerde hangi 

hastalıklara yol açabileceğine dair risklerden bahsedilmiştir. İkinci gruba sağa kayma 

yaratacağı düşünülen gazete haberi gösterilmiştir ve bu gazete haberinde Türkiye’de 

2015-2016 yılları arasında yaşanan bombalı saldırılar hatırlatılmıştır. Üçüncü gazete 

haberinde besin alerjisinden bahsedilmiştir ve bu gazete haberi kontrol koşulu olarak 

kullanılmıştır.  

 Muhafazakârlık Ölçeği.  

 Muhafazakârlık Ölçeği, Sarıbay ve diğ.. (2017) tarafından oluşturulmuş 26 

maddelik 7’li Likert tipi (1: Hiç Katılmıyorum ve 7: Tamamen Katılıyorum) bir ölçektir. 

Ölçek, Toplumsal Değişime Direnme ve Toplumsal Eşitliğe Karşıtlık olmak üzere iki 

boyuttan oluşmaktadır ve ilk boyutun Cronbach alfa katsayısı .80, diğer boyutun ise .90 

olarak bulunmuştur. 

 Algılanan Tehdit Ölçeği.  

 Eadeh ve Chang (2020)’in çalışmasından alınıp araştırmacılar tarafından 

Türkçeye çevrilen 7’li Likert tipinde olan ölçek 14 maddeden oluşmaktadır. 5, 6, 7 ve 14. 

Maddeleri ters kodlanan ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .94 olarak bulunmuştur. 
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Demografik Form. 

 Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan ve içerisinde yaş, cinsiyet, 

sosyoekonomik durum, eğitim seviyesine dair sorular bulunan klasik bir demografik 

formdur. Formda ek olarak katılımcılardan 7’li Likert ölçeğinde (1: Sol ve 7: Sağ) politik 

görüşlerini tanımlamaları da istenmiştir. 

İşlem 

Katılımcılara Türkiye Araştırma Gönüllüleri Ağı ile ulaşılmıştır ve veriler çevrim 

içi ortamda Qualtrics aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılara sırasıyla Onam Formu, 

rastgele bir şekilde yer aldıkları gruptaki gazete haberi, Muhafazakârlık Ölçeği, Algılanan 

Tehdit Ölçeği ve Demografik Form gösterilmiştir. Ön kayıt formunda belirtildiği üzere 

önce manipülasyon kontrolü yapılmıştır. Bunun için Algılanan Tehdit Ölçeği’nden alınan 

toplam puanlarla 3 koşul için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. 

Sonrasında hipotez testi yapılmıştır. Bunun için Muhafazakârlık Ölçeği’nden alınan 

toplam puan oluşturulmuş ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. 

Bulgular 

Manipülasyon kontrolü için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

sonuçları manipülasyonun işe yaradığını ve gruplar arası anlamlı bir fark olduğunu 

göstermiştir (F(2,929) = 385, p < .001, η2= .34). Tukey post-hoc testinde ise, sağa kayma 

yaratacağı düşünülen (Ort. = 5.25, SS = 1.04) ve sola kayma yaratacağı düşünülen (Ort. = 

5.39, S = 1.01) gazete haberlerini okuyan katılımcıların kontrol koşuluna (Ort. = 3.18, SS 

= 1.22) göre anlamlı derecede daha çok tehdit altında hissettiği bulunmuştur. Sağa 

kayma ve sola kayma yaratması beklenen gazete haberlerini okuyan katılımcılar 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Hipotez testi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları grupların 

Muhafazakârlık Ölçeği’ne verdiği cevaplar açısından farklılaşmadıklarını (F(2,952) = 

1.96, p = .14, η2 = .004) ortaya koymuştur. 

Tartışma 

Bulguları, geçmiş modellerin sanıldığı kadar güvenilir olmadığı şeklinde 

yorumlamak mümkündür. Bu çalışmada Soruna Vakıflık Modeli için destek bulunamasa 

da geçmiş literatürdeki en baskın görüş, kişilerin tehdit altında sağa doğru bir kayma 

yaşayacaklarını öngörmekteydi, fakat sonuçlar bunu da desteklememiştir. Buna ek 

olarak, yapılan manipülasyon kontrolü manipülasyonumuzun işe yaradığını gösterse de 

politik ideoloji üzerindeki etkisini görmek için bu manipülasyon güçsüz kalmış olabilir. 

Gerçek hayatta karşılaştığımız toplumsal bir olayı tekrarlı olarak duyup yarattığı 

sonuçları görebilmemiz sebebiyle manipülasyon için gazete haberi kullanmak kişileri 

tehdit altında hissettirse de yarattığı etkinin gerçek hayattaki etkiden uzak olduğu 

söylenebilir.  
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Sonuç 

Bu çalışma ile Soruna Vakıflık Modeli ilk kez WEIRD (Batılı [Western]- Eğitimli 

[Educated]- Endüstriyel [Industrialized] -Zengin [Rich]- Demokratik [Democratic]) 

olmayan Türkiye örnekleminde denenmiştir. Türkiye’nin Amerika örnekleminden (ikili 

parti sistemi) daha karmaşık bir yapıya sahip olması sebebiyle gelecek çalışmalarda 

Türkiye’ye daha uygun politik ideoloji sorularının kullanılması önerilmektedir. Ek olarak 

çalışmada genel bir Muhafazakârlık Ölçeği kullanılmıştır fakat gelecek çalışmalarda 

verilen tehdit türüne yönelik spesifik soruların kullanılması planlanmaktadır. Gelecek 

çalışmalarda manipülasyon aracı olarak sadece gazete haberi ve fotoğraf değil 

mümkünse video gibi birden çok duyuya hizmet eden manipülasyon araçları 

kullanılması önerilmektedir. 
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Homoseksüelliğe Yönelik Olumsuz Tutumlarda Tiksinme Hassasiyetindeki Artışın 
Rolü 

 
The Role of Increasing Disgust on Negative Attitudes Toward Homosexuality 
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Özet 
Çalışmalara göre, kötü bir koku almak veya tiksindirici görüntülere maruz kalmak 
homoseksüellere yönelik tutumların daha olumsuz rapor edilmesine yol açabilir (Inbar ve diğ., 
2012). Bu iki durum arasındaki ilişkinin anlaşılması için, bu çalışmada Batı dışı bir örneklemle 
tiksinme ve homoseksüellere yönelik olumsuz tutumlar arasındaki ilişkiyi deneysel bir yöntemle 
incelemek amaçlanmıştır. Bunun için çevrim içi deneysel bir çalışma yürütülmüştür. 
Katılımcılardan edinilen demografik veriler cinsiyet, yaş ve eğitim bilgisini kapsamaktadır. 
Katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınlar (N = 83) oluşturmaktadır. Yaş aralığı 18-42 
arasındadır (Ort. = 24.53, S = 4.39). Katılımcıların büyük çoğunluğu üniversite öğrencisidir [1 = 
Üniversite öğrencisi (%53.6), 2 = Üniversite mezunu (%24.1), 3 = Lisansüstü öğrencisi (%13.4), 
4 = Lisansüstü mezunu (%8.9)]. Katılımcılar rastgele olarak iki farklı koşuldan birine (Ndeney grubu 
= 62 veya Nkontrol grubu = 50) atanmıştır. Deney grubundaki katılımcılar, tiksinti uyandıran bir 
video izlemiş (1996 yapımı Trainspotting filminin tuvalet sahnesi; Horberg, vd., 2009); kontrol 
grubundaki katılımcılar ise nötr bir video izlemişlerdir. Ardından katılımcılara bir madde ile 
tiksinme seviyesi sorusu ve Eşcinsellere İlişkin Tutumlar Ölçeği (Sakallı ve Ugurlu, 2002) 
sunulmuştur. Sonuçlara göre deney grubundaki katılımcıların tiksinme düzeyi (Ort. = 4.44, SS = 
1.75) kontrol grubundaki (Ort. = 1.20, SS = 0.73) katılımcılardan yüksektir, t(85.08) = -13.20, p < 
.001. Ancak tiksinme hassasiyetinin arttırılması anlamlı etkiye yol açmamaktadır. Dolayısıyla 
homoseksüellikle tiksinme arasındaki ilişki önceki birçok çalışmanın aksine bu çalışmada 
anlamsızdır. Sonuçların daha kapsamlı bir şekilde tartışılması için bu çalışmanın tekrar edilmesi 
önemlidir. İlerideki çalışmalarda muhafazacı ve liberal tutumların bu ilişkideki rolünü incelemek 
de değerli olacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: tiksinme hassasiyeti, homoseksüelliğe yönelik tutumlar, ahlaki duygular 
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Abstract 
It was shown that smelling a bad odor or being exposed to disgusting images might lead to 
reporting more negative attitudes towards homosexuality (Inbar, et al., 2012). Aiming to 
understand the relationship between disgust and negative attitudes toward homosexuality, we 
conducted an online, experimental design with a non-Western sample in this study. The majority 
of the participants were women (N = 83); age range was between 18-42 (M = 24.53, S = 4.39) 
and majority of the participants were university students [1 = University student (53.6%), 2 = 
University graduate (24.1%), 3 = Graduate student (13.4%), 4 = Graduate (8.9%)]. Participants 
were randomly assigned to one of two different conditions (Nexperimental grou= 62; Ncontrol group = 50). 
Individuals in the experimental group were exposed to a disgusting video (Horberg, et al., 2009; 
a toilet scene from Trainspotting movie, 1996), while others were exposed to a neutral video. 
Then, they were asked to respond to the Likert-type question about their disgust level and the 
Attitudes towards Homosexuals Scale (Sakallı & Ugurlu, 2001). Findings showed that the disgust 
level of the participants in the experimental group (M = 4.44, SD = 1.75) was higher than the 
participants in the control group, (M = 1.20, SD = 0.73), t(85.08) = -13.20, p < .001. However, 
reporting more disgust did not lead to reporting less or more negative attitudes toward 
homosexuality. Therefore, contrary to previous investigations, disgust did not display an 
important role in negative attitudes toward homosexuality. It would be very explicatory to 
replicate the existing findings and examine the role of conservative and liberal attitudes in this 
relationship. 
 
Keywords: disgust sensitivity, attitudes toward homosexuality, moral emotions 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
Güncel psikoloji literatüründe, zararlı yiyecekler ve patojenlerden korunmamız 

için evrimsel bir adaptasyon olduğu düşünülen tiksinme duygusunun, sosyal 

davranışlarımızı da şekillendirdiği ifade edilmektedir (Graham ve diğ., 2013; Haidt, 

2001; Haidt, 2012). Öyle ki Graham ve diğ. (2009) Ahlaki Temeller Kuramı’nda kişilerin 

ahlaki karar almalarının altında yatan motivasyonlardan bir tanesinin tiksinme 

hassasiyeti olduğunu öne sürmektedirler. Paralel olarak, insanların yalnızca yiyeceklere 

değil, sosyal norm ihlallerine (Tybur ve diğ., 2009) veya tabu olarak nitelendirilen ahlaki 

durumlara da tiksinme duygusunun eşlik edebildiği tespit edilmiştir (Gutierrez ve Giner-

Sorolla, 2007; Olatunji, 2008; Wang ve diğ., 2019). Tiksinmeye ilişkin bu ve benzeri 

bulgulardan hareketle, Schaller ve Duncan (2007) iç grup üyelerinin, dış grup üyelerine 

tercih edilmesinde tiksinme hassasiyetinin rolü olabileceği öne sürmüş ve sebebini ise 

dış gruptan bulaşacak patojenlerin bağışıklık sistemimiz için daha tehlikeli olabileceğine 

bağlayarak yorumlamıştır. Dolayısıyla, insanlar sadece bağışıklık sistemlerini doğrudan 

tehdit altına sokabilecek dışkı, zehirli yiyecekler veya bozuk gıdalar gibi fiziksel 

temaslara değil, dolaylı yoldan risk altına girebilecekleri sosyal temaslara da tiksinme 

yoluyla rasyonel bir düşünce sürecinin sonunda olmasa bile örtük bir şekilde olumsuz 

tutumlar beslemektedirler. Daha açık ifade etmek gerekirse, tiksinmenin ahlaki tutum ve 

kararlardaki önemli rolü, iç grup üyeleriyle temasımızdan bulaşacak olan patojenlere 

karşı bağışıklık sistemimizin antikor üretmiş olma ihtimalinin, dış grup üyeleriyle 

temastan bulaşabilecek patojenlere karşı antikor üretme ihtimalimizden daha yüksek 

olması ihtimali üzerinden temellendirilmektedir (Murray ve Schaller, 2016). Buna göre 

kişilerin kendi iç grup üyelerine karşı tiksinme duyması ihtimali daha düşük olacaktır 

zira dış gruptan gelebilecek patojenlere karşı bağışıklık sistemleri daha hassastır. Bu 

argümanla uyumlu olarak, tiksinme duygusundaki artışın, muhafazakârlıkla olumlu 

yönde ilişkili olduğu (Inbar ve diğ., 2009) ve genetiği değiştirilmiş organizmalar 

konusunda olumsuz tutumlar beyan etmeye (Clifford ve Wendell, 2016) eşlik ettiği 

tespit edilmiştir. Tiksinme hassasiyeti yükseldikçe, kişiler iç grup üyelerine daha olumlu, 

dış grup üyelerine yönelik ise daha olumsuz tutumlar rapor etmektedirler (Navarrete ve 

Fessler, 2006). Ayrıca tiksinme hassasiyetinin politik muhafazakârlıkla, evlilik öncesi 

cinsel deneyimler ve eşcinsel evlilik gibi konulara karşı olumsuz tutumlar rapor etmeyle 

bağlantılı olduğu bulunmuştur (Banks ve Valentino 2012; Brenner ve Inbar, 2014; Smith 

ve diğ., 2011).  

Bu çalışmaların bazılarında kötü bir koku verildiğinde (Inbar ve diğ., 2012) 

bazılarında ise senaryolar vasıtasıyla tiksinme duygusunda artış yaratılmış (Inbar ve 

diğ., 2009) ve sonucunda homoseksüellikle ilgili davranışların (kontrol grubuna göre) 

daha yanlış görüldüğü, Afrikalı Amerikalılar veya yaşlılara dair bildirimlerde ise anlamlı 

bir değişiklik olmadığı görülmüştür (Inbar ve diğ., 2012; ayrıca bkz. Cunningham ve diğ., 
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2013). Ayrıca örtük ve açık önyargı ölçümlerinde farklı sonuçlar elde edilmiştir (Inbar 

ve diğ., 2009). Örneğin, bir çalışmada örtük ölçümlerde katılımcılar homoseksüel 

davranışları yanlış bulma konusunda beyana dayalı rapor ettiklerinden daha yüksek 

skorlar almışlardır (Inbar ve diğ., 2009). Ancak bu çalışmaların Batılı olmayan 

örneklemlerle nadiren gerçekleştirildiği görülmektedir (fakat bkz. Wang ve diğ., 2019). 

Dolayısıyla farklı örneklemlerle gerçekleştirilecek incelemelere ihtiyaç vardır. 

Yöntem 

Literatürdeki bahsi geçen ihtiyaca cevap niteliğinde Türkiyeli örneklemle 

yürütülen bu çevrim içi deneysel çalışmanın katılım linki çeşitli sosyal medya mecraları 

(Instagram, Twitter ve Facebook) aracılığı ile duyurulmuştur. Katılımcılar onam formu 

aracılığıyla gönüllü katılımlarını onayladıktan sonra ilgili ölçekler katılımcıya 

sunulmuştur.  

Katılımcılar 

 Sosyal medya duyuruları vasıtasıyla çalışmada 182 kişiye ulaşılmış ancak 

verilerinin en az %50’si kayıp olan (N = 57) ve dikkat sorusunu geçemeyen (N = 13) 

kişilerin veri setinden çıkarılmasının sonucunda analizlere toplam 112 kişinin verileri 

dahil edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Eşcinsellere İlişkin Tutumlar Ölçeği. 

Türkçe adaptasyonu Sakallı ve Ugurlu (2002) tarafından yapılan ölçek 24 

maddeden (örnek madde: “Bir eşcinsel grubun içinde olmaktan rahatsızlık duyarım.”) 

oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 1’den (Hiç katılmıyorum) 5’e (Tamamen 

katılıyorum) kadar değişmektedir. Örnek maddedeki gibi olumsuz tutum içeren 

maddeler ters kodludur. Dolayısıyla yüksek puan alan katılımcıların eşcinsel bireylere 

ilişkin genel tutumlarının olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Ölçek güvenilir 

bulunmuştur (Cronbach alfa katsayısı = .95). 

Tiksinme Ölçeği-Revize Edilmiş Formu. 

Türkçe adaptasyonu İnözü ve Eremsoy (2013) tarafından yapılan ölçek 25 

maddeden (örnek madde: “Kusan birini görürsem midem bulanır.”) oluşmaktadır. Bu 

sorulardan bir tanesi dikkat sorusudur ve ölçek puanı hesaplamasına dahil 

edilmemektedir. Ölçek tek boyutlu olarak ele alınmıştır. Alınabilecek puanlar 1’den (Hiç 

geçerli değil) 5’e (Tamamen geçerli) kadar değişmektedir. Yüksek puan alan 

katılımcıların tiksinme hassasiyetinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Ölçek 

güvenilir bulunmuştur (Cronbach alfa katsayısı = .83).  

Demografik Form. 

Katılımcılardan edinilen demografik veriler cinsiyet, yaş ve eğitim bilgisini 

kapsamaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınlar (N = 83) oluşturmaktadır. 

Yaş aralığı 18-42 arasındadır (Ort. = 24.53, SS = 4.39). Katılımcıların büyük çoğunluğu 
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üniversite öğrencisidir [1 = Üniversite öğrencisi (%53.6), 2 = Üniversite mezunu 

(%24.1), 3 = Lisansüstü öğrencisi (%13.4), 4 = Lisansüstü mezunu (%8.9)]. 

İşlem 

Katılımcılar sosyal medyada yapılan duyurular vasıtasıyla çalışmaya çevrim içi 

olarak katılmıştır. Öncelikle Tiksinme Ölçeği-Revize Edilmiş Formu (TÖ-R; İnözü ve 

Eremsoy, 2013) sunulmuştur. Ardından katılımcılara ne derece kendilerini tiksinmiş 

hissettikleri sorulmuştur. Bu soruya verilen skorlar analize kontrol değişkeni olarak 

dahil edilmiştir. Sonrasında, her bir katılımcı rastgele olarak iki farklı koşuldan birine 

(Ndeney grubu = 62 veya Nkontrol grubu = 50) atanmıştır. Deney grubundaki katılımcılar, 

literatürde daha önce de tiksinme manipülasyonu için kullanılan (Horberg ve diğ., 2009) 

bir dakika yirmi saniyelik bir videoya maruz bırakılmışlardır (1996 yapımı 

Trainspotting filminin tuvalet sahnesi). Kontrol grubundaki katılımcılar ise aynı süre 

zarfında nötr olarak değerlendirilen başka bir videoya maruz bırakılmışlardır (alet 

yapımı videosu). Katılımcılara videodan sonra kendilerini ne derece tiksinmiş 

hissettikleri Likert tipi tek madde ile sorulmuştur. Bu sorunun amacı tiksinme 

duygusundaki artışın hedeflendiği manipülasyon uygulamasının çalışıp çalışmadığının 

test edilmesidir. Daha sonra tüm katılımcılara Eşcinsellere İlişkin Tutumlar Ölçeği 

(Sakallı ve Ugurlu, 2002) yöneltilmiştir. Son olarak, katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim 

durumu bilgisi alındıktan sonra katılım sonrası çalışmanın hedefleri ve konusu hakkında 

yazılı metinle bilgilendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. 

Bulgular 

Çalışmanın temel hipotezini test etmeden önce, manipülasyonun amacına ulaşıp 

ulaşmadığını incelemek amacıyla deney grubu ve kontrol grubundaki katılımcıların 

izledikleri videolar sonrası raporladıkları tiksinme düzeyleri bağımsız örneklemler t 

testi ile incelenmiştir. Buna göre, deney grubundaki katılımcıların video sonrası 

raporladıkları tiksinme düzeyi (Ort. = 4.44, SS = 1.75) kontrol grubundaki (Ort. = 1.20, SS 

= 0.73) katılımcılara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır, t(85.08) = -13.20, p < 

.001.1 Bu sonuçlar kullanılan manipülasyonun çalıştığına işaret etmektedir. 

Deney grubu ve kontrol grubunun bağımsız değişkenin düzeylerini oluşturduğu, 

eşcinsel bireylere karşı olan tutumların bağımlı değişken olduğu ve birçok ortak 

değişkenin (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, TÖ-R skorları ve TÖ-R sonrası raporlanan 

tiksinme düzeyi) analize dahil edildiği bir kovaryans analizi yapılmıştır. Levene testi 

sonuçlarına göre hata varyanslarının eşitliği varsayımında herhangi bir ihlal 

gözlenmemiştir, F(1,110) = 2.13, p = 0.15.2 Bununla beraber, bağımsız değişken (deney 

grubuna karşı kontrol grubu) ve ortak değişkenlerin hiçbirinin eşcinsel bireylere karşı 

olan tutumlar üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır (p değerleri > .05).  

 
1 Levene testi sonuçları incelendiğinde varyansın homojenliği varsayımının ihlal edildiği görülmüştür. Bu sebepten 
gruplar arası varyansın eşit varsayılmadığı durumdaki düzeltilmiş serbestlik derecesi raporlanmıştır. 
2 Kovaryans analizinin kritik varsayımlarından biri olan regresyon eğrilerinin homojenliği her bir ortak değişken için 
ayrı ayrı incelenmiştir. Ortak değişkenlerin hiçbiri için bu varsayımda bir ihlal olmadığı bulunmuştur. 



 

78 

Tartışma 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre tiksinme duygusunu arttırmaya yönelik 

manipülasyon başarılı şekilde işlemektedir. Bu anlamda, bu çalışmada tiksinme 

manipülasyonu olarak çevrim içi bir çalışmada klip izletmenin kullanışlı bir yöntem 

olduğu görülmüştür. İlerideki çalışmalarda bu manipülasyonun çevrim içi olarak 

uygulanabilir olduğunu söylemek mümkün gözükmektedir. Ancak sonuçlar 

göstermektedir ki homoseksüellikle tiksinme arasındaki ilişki önceki birçok çalışmanın 

aksine anlamlı değildir. Anlamsız sonuçların daha kapsamlı bir şekilde tartışılması için 

bu çalışmanın tekrar edilmesi önemlidir. İlerideki çalışmalarda muhafazacı ve liberal 

tutumların bu ilişkideki rolünü incelemek değerli olacaktır. Örneğin, muhafazakârlığın 

düşük veya yüksek seviyelerinde tiksinme hassasiyetinin homoseksüellere yönelik 

olumsuz tutumlarla ilişkisinde anlamlı fark gözlenebilir. Daha önceki çalışmalarda 

tiksinmenin patojenlerle ilgili boyutunun, homoseksüel bireylerin ahlaki ihlallerinin 

(heteroseksüellere göre) daha yüksek seviyede yanlış olarak yorumlamayı öngördüğünü 

fakat ahlaki veya cinsel tiksinme boyutunun anlamlı bir yordayıcı olmadığını gösteren 

bulgular vardır (Olatunji ve diğ., 2017). Ancak bu çalışmada tiksinme boyutları ayrı ayrı 

ele alınarak analizlere dahil edilmemiştir. Oysa ileriki çalışmalarda farklı alt boyutların 

olası farklı sonuçlarını gözlemlemek elde ettiğimiz sonuçları daha detaylı bir şekilde 

yorumlayabilmemize olanak sağlayacaktır. Son olarak, COVID-19 pandemisi sürecinde 

veri toplamış olduğumuz bu çalışmada anlamsız bulgular kişilerin tiksinme 

hassasiyetinin COVID-19 tehdidiyle ilişkili olarak halihazırda yüksek olmasından 

kaynaklanmış da olabilir (Miłkowska ve diğ., 2021; Stevenson ve diğ., 2021). Bu sebeple 

pandemi sonrası alınan verilerle yapılan analizler sonucunda bulguların değişip 

değişmediğini incelemek de önemli katkı sunabilir. Yine de tüm bu açıklamaların ileride 

gerçekleştirilecek tekrar çalışmaları olmadan yalnızca spekülasyon olarak kalacağının 

altını çizmekte fayda vardır. İlerideki çalışmalarda muhafazakârlığın ve tiksinmenin 

farklı boyutlarının ele alındığı daha kapsamlı incelemeler gerçekleştirilmesi de elde 

edilen bulguların yorumlanmasını kolaylaştıracaktır. 
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Özet 
Bu çalışmada olumlu sosyal davranış olarak görülen iki davranışın, ahlaki cesaretin ve yardım 
etmenin, farklı benlik düzenleme stratejileri tarafından tetiklenebileceği sayıltısı ortaya 
atılmıştır. Koruma odaklı benlik düzenleme stratejisinin (ahlaki kayıp düşünce yapısı) daha fazla 
ahlaki cesaret davranışına, geliştirme odaklı benlik düzenleme stratejisinin (ahlaki kazanç 
düşünce yapısı) ise daha fazla yardım etme davranışına yol açacağı hipotezi deneysel bir 
çalışmayla test edilmiştir. Bağımlı değişkenler davranışa dair niyet üzerinden değil, gerçek 
davranışa daha yakın olacak şekilde kampanyalara katılım üzerinden ölçülmüştür. Bir 
davranışın ahlaki cesaret olarak değerlendirilmesi için risk içermesi gerektiğinden, 
kampanyalardan biri katılımcı açısından risk içerecek şekilde düzenlenmiştir (dilekçe 
kampanyası). Katılımcı kampanyaya katılma/katılmama kararı vermeden önce manipülasyon 
cümlelerine (ahlaki kayıp, ahlaki kazanç veya kontrol grubu) maruz bırakılmıştır. Suçluluk ve 
utanç duyguları da katılımcının kampanyaya katılmaması halinde söz konusu duyguları ne 
derece hissedeceği yönündeki sorularla ölçülmüştür. Çalışma grubu, Türkiye’nin Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversitenin lisans öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırma, Covid-19 
salgını nedeniyle çevrim içi deney olarak düzenlenmiştir. Deneyde 83 (yaş Ort.= 23.12, SS = 3.08; 
63 kadın) üniversite öğrencisi yer almıştır. Bulgular, ahlaki kayıp düşünce yapısının kontrol 
grubuna göre ahlaki cesaret üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca her 
iki davranışın da hem suçluluk hem de utanç duygusu ile pozitif yönde anlamlı ilişkilendiği 
görülmüştür. Elde edilen tüm bulgular ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır. 
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Abstract 
In this study, we assumed that two pro-social behaviors, i.e., moral courage and helping, will be 
triggered by different self-regulation strategies. Moral courage was assumed to be activated by 
prevention focused self-regulation strategy (moral loss mindset), whereas helping is assumed to 
be activated by promotion focused self-regulation strategy (moral gain mindset). To test this 
hypothesis an experiment was run. Dependent variables were measured not by intentions of 
participants, but by their actual-like behaviors, namely by observing their participation in 
campaigns. Since moral courage is differentiated from other pro-social behaviors in terms of 
perception of risk involvement, a petition campaign was designed in a sense that participants 
would perceive risk for their involvement in the action. Participants were exposed to one of the 
experimental conditions (moral loss, moral gain, control group) before they decided to take 
action. Guilt and shame were measured via questions that how much they would feel these 
emotions if they did not participate in the campaign. Participants consisted of undergraduate 
students from a university in the Southeastern Anatolia Region of Turkey, and experiment was 
carried out online due to Covid-19 pandemic. In the experiment, 83 (Mage = 23.12, SD = 3.08; 63 
women) university students were reached. The findings showed that moral loss mindset had a 
significant effect on moral courage compared to the control group. In addition, it was observed 
that both behaviors were positively and significantly correlated with guilt and shame. All 
findings were discussed in the light of the relevant literature. 
 
Keywords: moral courage, helping, guilt, shame, self-regulation strategies 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
Bu araştırmanın amacı, benlik düzenleme stratejilerinin ahlaki cesaret ve yardım 

etme davranışları üzerindeki etkilerini incelemektir. Literatürde olumlu sosyal davranış 

olarak değerlendirilen söz konusu iki davranış öncesinde bireylerin ödül-bedel 

muhakemesi yaptığı ve elde edilecek faydanın karşılaşılacak bedelden daha ağır basması 

durumunda davranışın sergilendiği ileri sürülmektedir (ör., Halmburger ve diğ., 2017). 

Bu araştırmada ödül-bedel muhakemesinin ötesine geçilerek, bu iki davranışın altında 

yatan benlik düzenleme motivasyonlarının farklı olduğu varsayımı ileri sürülmüştür. 

Bunun nedeni, yardım etmenin olumlu duygudurumla pozitif yönde ilişkili olması 

(Kayser ve diğ., 2010), ahlaki cesaretin ise benlik imajını koruma gibi güdüsel bir 

temelinin bulunmasıdır (Szekeres ve diğ., 2019). Nitekim benlik, koruma odaklı 

(prevention focus) ya da geliştirme odaklı (promotion focus) olmak üzere iki şekilde 

düzenlenmektedir (Higgins, 1998). Bu araştırmada koruma odaklı ahlaki benlik 

düzenleme stratejisinin (ahlaki kayıp düşünce yapısıyla değişimlenmiştir) ahlaki cesaret 

üzerinde, geliştirme odaklı ahlaki benlik düzenleme stratejisinin (ahlaki kazanç düğünce 

yapısı) ise yardım etmede etkili olacağı varsayılmıştır.  

Suçluluk ve utanç duyguları ise ahlaki duygular olarak ele alınmakta (Baumeister 

ve diğ., 1994; Tangney, 2002) özellikle suçluluk duygusunun hem yardım etmenin hem 

de ahlaki cesaret göstermenin önemli bir belirleyicisi olduğu ileri sürülmektedir (ör., 

Halmburger ve diğ., 2017). Utanç duygusunun ahlaki cesaret için önemli bir tetikleyici 

olabileceğini ileri süren sınırlı çalışmaya rağmen, söz konusu duygunun ahlaki cesaret 

üzerindeki etkisinin sınandığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu 

çalışmada suçluluk duygusunun yanı sıra utanç duygusunun da ele alınması gerekli 

görülmüş ve ahlaki kayıp düşünce yapısı koşulundaki katılımcıların utanç duygusunun 

ahlaki cesaret davranışını yordayacağı, buna karşın, ahlaki kazanç düşünce yapısı 

koşulundakilerin suçluluk duygusunun yardım etme davranışını yordayacağı 

varsayılmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışmanın deseni 3x1 (ahlaki kayıp/ahlaki kazanç/kontrol grubu) son test 

kontrol gruplu deneysel desendir. Ahlaki cesaret ve yardım etme davranışları bağımlı 

değişkenler olup, bağımsız değişkenin (benlik düzenleme stratejileri) etkilerini test 

etmek amacıyla MANOVA analizi uygulanmıştır.  

Katılımcılar ve İşlem 

Araştırmanının evreni Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir 

üniversitedir. Katılımcılar, kolay ulaşılabilirliğe dayalı örnekleme yöntemi ile seçilmiş, 

deney koşullarına ise rastgele atama yöntemi ile atanmıştır. Sosyoloji bölümü 
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öğrencilerinin yer aldığı deneyin katılımcı sayısı 83’tür (yaş Ort. = 23.12, S = 3.08; 63 

kadın).  

Araştırma, 2019-2020 eğitim öğretim yılında gönüllülük esası çerçevesinde 

gerçekleştirilmiş olup, Covid-19 salgını sebebiyle çevrim içi deney olarak yürütülmüştür. 

Bağımlı değişken ölçümleri, katılımcıların gerçek olduğunu düşünmeleri sağlanan 

hayali bir yardım kampanyasına (çağrı 1) ve dilekçe kampanyasına (katılımcı için risk 

içeren bir kampanya- çağrı 2) destek verip vermediği üzerinden elde edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

 Manipülasyonlar. 

 Koruma odaklı benlik düzenleme stratejisi, ahlaki kayıp düşünce yapısı ile 

manipüle edilmiştir. Kayıp koşulundaki katılımcılara, kampanyaya daha önce katılan 

kişilerin duygu ve düşüncelerini ifade eden cümleler (6 cümle) verilmiştir. Bu cümleler 

ahlaki kayıp düşünce yapısını içeren cümlelerdir (örn: “Yardım etmeseydim/dilekçe 

göndermeseydim kendime olan saygım azalırdı.”). Katılımcılara, başkalarına ait bu 

duygu ve düşünceleri ne derece hissettikleri de sorulmuştur. Geliştirme odaklı benlik 

düzenleme stratejisi ise ahlaki kazanç düşünce yapısı ile manipüle edilmiş ve yine 

başkalarına ait olduğu söylenen cümlelere (6 cümle) yer verilmiştir (örn: “Kampanyaya 

katılarak iyi yönlerimi ortaya çıkarabileceğimi düşündüm.”). 

Yardım Etme. 

 Yardım etme davranışını ölçmek amacıyla hayali bir yardım kampanyasının çağrı 

metni verilmiştir. Bu metne göre gönüllülerden uygun oldukları zamanlarda koruma ve 

bakım altındaki çocuklara çevrim içi akademik destek verilmesi istenmiştir. 

Kampanyaya katılmak isteyen katılımcıların e-posta adreslerinin İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne gönderileceği bildirilmiştir. Katılımı kabul edenlerin haftada kaç saatini bu 

çalışmaya ayırabilecekleri sorulmuştur. Katılımcının ayırmayı planladığı haftalık saat, 

Likert tipi ölçüm (hiç = “0”, bir saatten az = “1”, 6 saat = “7”) olarak değerlendirilmiştir. 

Ahlaki Cesaret. 

Norm ihlali yapan bir fail (polis) hakkında yasal işlem yapılması adına sosyal 

medyada başlatılan bir dilekçe kampanyasından bahsedilmiştir. Bu kampanyaya dilekçe 

göndererek katılmak isteyenler ilgili resmi kurumun (6 resmi kurum, ör., İç İşleri 

Bakanlığı) adının önündeki kutucuğu tıklayarak katılmışlardır. Böylece katılımcının 

imzaladığı dilekçe sayısı 0’dan (“hiç”) 6’ya (“tümü”) kadar uzanan 7’li Likert tipinde 

ölçek üzerinden elde edilmiştir.  

Suçluluk ve Utanç. 

Yardım ve dilekçe gönderme çağrı metinlerinden sonra katılımcılara yardım 

etmemeleri/dilekçe göndermemeleri durumunda ne hissedecekleri sorulmuştur. 

Derecelendirmeleri istenen duygular suçluluk, utanç ve diğer (belirtiniz) şeklinde olup 

7’li Likert tipi ölçekler (0 = “hiç”, 6 = “çok fazla”) üzerinden alınmıştır. 
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Bulgular 

Yapılan MANOVA sonucuna göre ahlaki düşünce yapısı ahlaki cesaret üzerinde 

marjinal düzeyde anlamlı bir etki gösterirken (Wilks λ = .067, F(2, 80) = 2.81, p = .06, ɳ2p = 

.06) yardım davranışı üzerinde anlamlı düzeyde bir etki bulunamamıştır (p > .10). Ahlaki 

kayıp koşulundaki katılımcıların dilekçe sayısı (N= 28; Ort. = 3.39, SS = 2.57), kontrol 

grubundaki katılımcıların dilekçe sayısından (N= 29; Ort. = 1.80, SS = 2.63) anlamlı 

düzeyde daha yüksektir (p = .02, %95 CI = [.24; 2.95]). 

Suçluluk ve utanç duyguları deney koşullarına göre anlamlı bir fark 

göstermemiştir. Dolayısıyla ilgili hipotezler deney koşulları özelinde değil tüm koşullar 

üzerinden test edilmiştir. Basit doğrusal regresyon analizi bulgularına göre, utanç ve 

suçluluk duygusu ahlaki cesaret davranışını anlamlı düzeyde yordamıştır (utanç için 

F(1,81) = 11.32, p = .00, R2 = .12, %95 CI = [.19; .74]; suçluluk için, F(1,81) = 11.37, p = .00, R2 

= .12, %95 CI = [.22; .78]). Yardım etmeye yönelik suçluluk ve utanç duygularının da 

yardım davranışını anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir (suçluluk için F(1, 81) = 

15.10, p = .00, R2 = .16, %95 CI = [.29; .67]; utanç için F(1, 81) = 16.61, p = .00, R2 = .17, %95 

CI = [.26; .67]).  

Tartışma 

Koruma odaklı benlik düzenlemenin ahlaki cesaret üzerindeki anlamlı etkisi 

bireylerin ahlaki cesaret gösterirken benlik değerlerini korumaya çalıştıkları yönünde 

önemli ipuçları vermektedir. Bu bulgu, benlik düzenlemenin farklı ahlaki ve politik 

davranışlar üzerindeki etkisinin ele alındığı diğer araştırma bulgularıyla örtüşmektedir 

(ör., Janoff-Bulman ve diğ., 2014). Diğer taraftan, insanların olumlu duygu 

durumundayken daha fazla yardım etme eğilimi göstermesine yönelik çalışmalar (ör., 

Kayser ve diğ., 2010) dikkate alındığında, geliştirme odaklı ahlaki benlik düzenleme 

stratejisinin yardım etme üzerinde anlamlı bir etki göstermemiş olması, beklenen bir 

bulgu olmamakla birlikte anlaşılırdır. Bu çalışmada Covid-19 pandemisi döneminde veri 

toplandığı göz önünde bulundurulduğunda, bireylerin olumlu duygu durumunda 

olmamaları yüksek bir ihtimaldir. Söz konusu bulgunun olası bir diğer sebebi ise yardım 

davranışının ölçümünde katılımcılardan beklenen enerjinin, ahlaki cesaret için harcanan 

enerjiden daha fazla olması olabilir. Yardım etme davranışı ile ahlaki benlik düzenleme 

stratejileri bağlamında herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması konu ile ilgili 

tartışmayı sınırlandıran bir unsurdur.  

Suçluluk duygusunun yardım etme ile korelasyon göstermiş olması ve yardımı 

yordaması literatürle uyumlu bir bulgudur (ör., De Hooge ve diğ., 2007). Utanç 

duygusunun ise azalan olumlu sosyal davranışları yordadığı bilinmektedir (Roos ve diğ., 

2014). Bu çalışmada ise katılımcılar aktif bir utanç duygusu içinde olmadan, yaşanması 

muhtemel olan bir duygu olarak utancı değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla aktif olmayan 

ancak yaşanması olası olan utanç duygusunun, suçluluk duygusu gibi kişide olumlu 

sosyal davranışlara yol açabileceği de bu çalışma ile gündeme gelmiştir. Suçluluğun 
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ahlaki cesaretle anlamlı düzeyde korelasyon göstermiş olması ve ahlaki cesareti 

yordaması literatürle (Halmburger ve diğ., 2015) uyumlu bir bulgudur. Utanç 

duygusunun ise kavramsal olarak ahlaki cesaretle ilişkili olabileceğine yönelik literatür 

bilgisi (Halmburger ve diğ., 2017) bu çalışma ile görgül olarak desteklenmiştir. Utanç 

duygusunun ahlaki cesareti yordamış olması da söz konusu duygunun ahlaki cesareti 

tetikleyici bir duygu olduğunu düşündürmektedir.  

Sonuç 

Gelecekteki çalışmalarda her iki olumlu sosyal davranışın ölçümünde, eşit 

derecede enerji ve zaman gerektiren ölçümlerin yapılmasının önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ahlaki cesaret ve yardım davranışının kavramsal açıdan 

karşılaştırılacağı çalışmalarda suçluluk ve utanç duygularının yanı sıra diğer ahlaki 

duyguların da (empati, vicdan gibi) ele alınması literatüre katkısı bağlamında faydalı 

olacaktır.  
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Özet 

Bu çalışmada hilekârlık yapmış kişilerin ahlaki olarak değerlendirilmesinde fiziksel çekiciliğin 
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma iki ön uygulama ve ana çalışmadan 
oluşmaktadır. İlk ön uygulamada 114, ikinci ön uygulamada 120, ana çalışmada 18-30 yaş 
arasında, üniversite öğrencisi 314 katılımcıdan eşlenik örneklem kullanılarak, sınıf ortamında 
veri toplanmıştır. Ön uygulamalarda kullanılacak olan 6 farklı hilekârlık hikâyesi ile üç farklı 
çekicilik düzeyine sahip 3 kadın, 3 erkek oyuncu seçilmiştir. Seçilen oyuncu ve hilekârlık 
hikâyeleri düzeylerine ve cinsiyetlere göre eşleştirilmiş ardından hikâyeler oyunculara 
anlattırılarak video kaydına alınmıştır. Videolar katılımcılara izletildikten sonra, 
araştırmacıların oluşturduğu, Hilekârlık Değerlendirme Formu ile videodaki oyuncular 
katılımcılar tarafından 7’li Likert ile derecelendirilmiş sorular ile ahlaki açıdan 
değerlendirilmiştir. Ana uygulama verilerinin analizi için bağımsız örneklemler t-testi ve 
bağımlı örneklemler t-testi kullanılmıştır. Çalışmada yüksek düzeyde çekici kadın ve erkek, 
düşük düzeydekilere göre anlamlı derecede daha ahlaklı bulunmuştur. Tüm oyuncular aynı 
hikâyeleri anlatmalarına rağmen katılımcılar, kadınları, erkeklere göre daha ahlaksız 
bulmuştur. Ayrıca kadın katılımcılar, erkeklere göre oyuncuları daha ahlaksız bulmuştur. 
Çalışma sonuçları Ahlaki Temeller Kuramı doğrultusunda tartışılmıştır. Bireyler, fiziksel olarak 
çekici kişilere, çekici olmayanlara göre daha hoşgörülü yaklaşmış olabilirler. Ayrıca erkeklerin 
yaptıkları hilekârlıklar kabul edilebilir bulunurken, erkeklerle aynı hilekârlığı yapan kadınların 
daha ahlaksız olarak nitelendirilmeleri, toplumsal önyargıyla kadınların daha namuslu 
olmalarının beklenmesinden kaynaklanıyor olabilir. 
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Abstract 

In this study, it is aimed to examine the effect of physical attraction on the moral evaluation of 

people who have committed fraud. The research consists of two pre-applications and a main 

study. In the main study, data were collected from 314 university students between the ages of 

18-30 using a conjugated sample and all applications were carried out in the classroom 

environment. In the first pre-application, the stories to be used were determined according to 

their moral level. In the second pre-application, 3 female and 3 male actors at high, medium 

and low attractiveness levels were selected. The selected actors and stories were matched 

according to their levels and genders, and the stories were told to the actors and has been 

recorded on video. After the videos were shown to the participants, the videos were evaluated 

by the participants with the Moral Assessment of Fraud Form developed by the researchers. 

Independent samples t-test and dependent samples t-test were used for analysis. In the study, 

highly attractive men and women were found to be significantly more moral than low-level 

ones. Although all the actors told the same stories, women were found to be more immoral 

than men by the participants. 

 
Keywords: Moral Foundations Theory, fraudulency, physical attractiveness 
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Uzun Özet 

 
Giriş 

Bu çalışmada hilekârlık yapmış kişilerin ahlaki olarak değerlendirilmesinde 

fiziksel çekiciliğin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İnsanları ahlaki olarak 

değerlendirmede hangi kriterlerden etkilendiğimiz ile ilgili araştırmalarımız neticesinde 

merak ettiğimiz soru şu oldu: Bizler insanları ahlaki olarak değerlendirirken 

çekiciliklerinden ne ölçüde etkileniyoruz? Örneğin, aynı hilekârlığı yapmış olmasına 

rağmen, daha çekici olanı daha adaletli mi buluyoruz?  

Bu sorulara yanıt aramak için çalışmada kuramsal zemin, kültürel ve demografik 

farklılıkların ahlaki değerlendirmede etkili olduğunu belirten, ahlakın farklı boyutları 

olduğunu ileri süren ve güncel bir kuram olan Ahlaki Temeller Kuramı doğrultusunda 

oluşturuldu. Bu kuram ahlakı, Bakım/zarar verme, Kutsallık/yozlaşma, Sadakat/ihanet, 

Otorite/yıkım ve Adalet/hilekârlık temellerine dayanarak açıklamaktadır (Haidt ve 

Graham, 2007). Bu çalışmada ise ahlaki ihlaller, adalet temelinin ihlal edilmesi olarak ele 

alınmıştır. 

Çekicilik konusunda ise birçok sosyal bilimcinin farklı değerlendirmeleri 

bulunmaktadır. Ancak bilim insanlarının kısmen görüş birliği sağladığı nokta, 

hipotezimizi de destekleyecek şekilde, çekici insanların diğerleri tarafından daha olumlu 

değerlendirildiği noktasıdır. Freedman, Sears ve Carlsmith’e (2003) göre, diğer her şey 

eşit olmak şartıyla, fiziksel olarak çekici olduğu düşünülen kişiler, çekici olduğu 

düşünülmeyenlerden daha fazla sevilmektedirler. Kişinin fiziksel çekiciliği, nasıl 

algılandığı konusunda temel bir rol oynamaktadır. Bir araştırmaya göre katılımcılar, 

çekici bireylerin genellikle daha sıcak ve dostane eğilimlere sahip olduklarını 

söylemişlerdir (Fiske ve diğ., 1999). Örneğin fiziksel olarak çekici bulunan kişiler, 

genellikle diğerlerinden daha fazla yardım ve iş birliği görmekte, yasal bir zorlukta daha 

hoşgörülü bir muameleyle karşılaşmakta ve işe alınma durumunda daha yüksek olasılık 

taşımaktadırlar (Pompitakpan, 2012).  

Bu çalışmada, çekici kişilerin olumlu bir şekilde değerlendirilmesinin, çekici 

kişiler ahlaki ihlallerde bulunduğunda da devam edip etmeyeceği üzerine bir araştırma 

yürütülmüştür. Çalışmanın hipotezi, Ahlaki Temeller Kuramının adalet temeli 

çerçevesinde değerlendirildiğinde yüksek düzeyde çekici bir kişi, düşük düzeyde çekici 

bulunan kişilere göre daha ahlaklı olarak değerlendirilecektir şeklinde belirlenmiştir. 

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırma iki ön uygulama ve ana çalışmadan oluşmaktadır. Ön uygulamalarda 

katılımcılar basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmişlerdir. İlk ön 

uygulamada 114 (69 Kadın, 45 Erkek), ikinci ön uygulamada 120 (68 Kadın, 52 Erkek), 

ana çalışmada ise 18-30 yaş arasında, üniversite öğrencisi olan 314 (186 Kadın, 128 
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Erkek) katılımcı eşlenik örneklem kullanılarak seçilmiştir. Katılımcılar çalışmaya 

gönüllü olarak katılmışlardır.  

Veri Toplama Araçları 

 Demografik Bilgi Formu.  

 Bu formda katılımcılardan cinsiyet, yaş ve e-posta gibi bilgiler alınmıştır.  

Hilekârlığı Ahlaki Olarak Değerlendirme Formu.  

 Bu form araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup formda karakterin 

davranışının ahlaki açıdan değerlendirilmesi ile ilgili sorular yer almaktadır. Her bir 

soru için 7’li Likert tipi ölçek kullanılmış olup katılımcılar 0 ile 6 arasında puanlama 

yapmaktadırlar. Her bir hikâyedeki karakterin aldığı puan 6’ya yaklaştıkça karakterin 

daha adaletli, 0’a yaklaştıkça daha adaletsiz bulunduğu şeklinde yorumlanır.  

İşlem 

Bu çalışma iki ön uygulama ve bir ana uygulamadan oluşmaktadır. İlk ön 

çalışmada kadın ve erkek karakterlerin çekicilik düzeyleri belirlenmiş olup bunun için 

18-30 yaş aralığında 16 (8 E, 8 K) gönüllü seçilmiştir. Bu videoda karakterler kendi 

fiziksel özelliklerinden söz etmişlerdir. 10 saniye süren bu videolar 114 (69 K, 45 E) 

katılımcıya sınıf ortamında gösterilmiştir. Katılımcılardan her videonun ardından 

karakterleri fiziksel çekicilik açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Ortalama puanlar 

dikkate alınarak karakterlerin çekicilik düzeyleri belirlenmiştir. 

İkinci ön çalışmada ise adalet temeline uygun düşecek hikâyeler araştırmacılar 

tarafından oluşturulmuştur. 120 (68 K, 52 E) katılımcıya 16 hikâyenin (12 adalet 

temelinde ve 4 karıştırıcı hikâye) yer aldığı anketler sınıf ortamında uygulanmıştır. 

Katılımcılardan hikâyeleri ahlaka uygunluk açısından değerlendirmeleri istenmiştir ve 

yapılan analiz sonuçlarına göre aralarında anlamlı fark olmayan 6 hikâye belirlenmiştir. 

Ardından ana çalışmada kullanılacak videolar çekilmiştir. Aynı çekicilik 

düzeyindeki karakterler aynı hikâyeleri anlatmışlardır. Ayrıca hikâye içeriklerinin bir 

karıştırıcı değişken olmaması adına her karakter iki farklı hikâye anlatmıştır. Çekimler 

aynı makine ile aynı ortamda yapılmıştır. Her video yaklaşık olarak 30-45 saniye 

sürmüştür. 

Ana çalışmada ise farklı bölümlerdeki 314 (186 K, 128 E) katılımcıya videolar 

sınıf ortamında toplu olarak izletilmiştir. İzleme sırası değiştirilerek dengeleme 

yapılmıştır. Ardından Hilekârlığı Ahlaki Olarak Değerlendirme Formu uygulanmış olup 

yaklaşık olarak 25 dakika sürmüştür. Tüm uygulamalarda aynı cihazlar ve ışıklandırma 

kullanılmıştır.  

Bulgular 

Analizler için SPPS 22 kullanılmıştır. Çalışmada Bağımlı Örneklemler T-testi ve 

Bağımsız Örneklemler T-testi analizleri yapılmıştır. Analizlere göre, tüm katılımcıların 

yüksek düzeyde çekici karakterleri (Ort. = 4.37, SS = 1.24) düşük düzeydekilere (Ort. = 
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4.56, SS = 1.29) göre daha adil buldukları görülmektedir (t (314) = -3,338, p < .001). Aynı 

zamanda orta düzeyde çekici karakterler (Ort. = 4.27, SS = 1.33) de düşük düzeydekilere 

(Ort. = 4.56, SS = 1.29) göre daha adaletli bulunmuştur (t (314) = -3,538, p < .000). Bu 

bulgular araştırma hipotezini destekler niteliktedir.  

 Yüksek düzeyde çekici erkeğin (Ort. = 4.08, SS = 1.69) düşük düzeydekilere (Ort. 

= 4.67, SS = 1.62) göre daha adil bulunduğu görülmektedir (t (314) = 6,622, p < .000). 

Orta düzeyde çekici erkek (Ort. = 3.97, SS = 1.83) de düşük düzeydekine (Ort. = 4.67, SS = 

1.62) göre daha adil bulunmuştur (t (314) = 5,383, p < .000). Ancak kadınlar söz konusu 

olduğunda erkeklerin aksine düşük düzeyde çekici kadın (Ort. = 4.45, SS = 1.79) yüksek 

düzeydekine (Ort. = 4.67, SS = 1.52) göre daha adil bulunmuştur (t (314) = 2,465, p < 

.05).  

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise, katılımcıların yüksek düzeyde çekici erkeği 

(Ort. = 4.08, SS = 1.69) yüksek düzeyde çekici kadına (Ort. = 4.67, SS = 1.52) göre daha 

adil bulmuş olmasıdır (t (314) = 5,046 , p < .000). Aynı şekilde orta düzeyde çekici erkek 

(Ort. = 3.97, SS = 1.83), orta düzeyde çekici kadına (Ort. = 4.57, SS = 1.48) göre daha adil 

bulunmuştur (t (314) = 5,347, p < .000) fakat bu fark, düşük düzeydeki kadın (Ort. = 

4,45, SS = 1.79)-erkek (Ort. = 4.67, SS = 1.62) karşılaştırmasında görülmemiştir (t (314) 

= 1,689, p > .05). 

Tartışma 

Çalışmanın analiz sonuçları tüm katılımcıların yüksek düzeyde çekici olan 

karakterleri düşük düzeyde çekici olanlara göre daha adil bulduklarını göstermektedir. 

Aynı zamanda orta düzeyde çekici karakterler de düşük düzeydekilere göre daha 

adaletli bulunmuştur. Bir kişinin dış görünümü, o kişiye karşı oluşacak tepkileri 

belirlemede etkili olmaktadır (Caballero ve Solomon, 1984). Nitekim bireyler, fiziksel 

olarak çekici kişileri, daha düşük düzeyde çekici olanlara göre daha sevilebilir bulmakta 

ve fiziksel olarak çekici kişilere daha hoşgörülü yaklaşmaktadırlar (Fiske ve diğ., 1999; 

Pompitakpan, 2012). Bizim çalışmamızda da kişinin fiziksel çekicilik seviyesi yaptığı 

hilekârlığın değerlendirilmesinde etkili olmuştur. Katılımcıların güzel olanı iyi olmakla 

özdeşleştirmiş olmaları, yaptıkları ahlaki değerlendirmeyi etkilemiş olabilir. 

Çalışmanın bulguları hem yüksek hem orta düzeyde çekici erkeğin düşük 

düzeydekine göre daha adil bulunduğunu göstermektedir. Katılımcılara göre yüksek 

düzeyde çekici erkeğin, düşük düzeydekine göre daha adil olarak değerlendirilmesi 

hipotezimizi doğrulamaktadır. Ancak beklentimizin aksine düşük düzeyde çekici kadın, 

yüksek düzeydekine göre daha adil bulunmuştur. Erkeklerde çekicilik seviyesi arttığında 

kişinin ahlaki olarak doğru bulunması, “Güzel olan iyidir.” algısıyla açıklanabilir. 

Kadınlarda ise çekicilik seviyesi arttıkça kişinin ahlaki olarak daha yanlış bir davranışta 

bulunduğu yönünde bir değerlendirme ile karşılaşmaktayız. Bu durum, kadının 

hilekârlık yapmasının “namussuzluk,” “yozlaşma,” ve kadını meta olarak değerlendiren 
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geleneksel ataerkil bir anlayışla “etiketlenmesi” ile açıklanabilir (Akbaş ve Sakallı 

Uğurlu, 2013).  

Katılımcıların erkek karakterleri kadın karakterlere göre daha adil bulduğu 

görülmektedir. Aynı çekicilik düzeyindeki kadın ve erkekler aynı hikâyeleri anlatmasına 

rağmen kadınlar erkeklere göre daha hilekâr bulunmuştur. Katılımcıların yaptığı ahlaki 

değerlendirmelerin kadınlar ve erkekler için farklı sonuçlar vermesi toplumsal cinsiyet 

stereotiplerinden kaynaklanıyor olabilir. Ahlaklı/ahlaksız kadın/erkek tanımlamalarının 

da toplumsal cinsiyet rollerinden etkilendiği düşünülebilir (Cesur ve diğ., 2020). 

Dolayısıyla bir davranışın olumlu ya da olumsuz olarak algılanması cinsiyete göre 

farklılaşabilmektedir. Örneğin; saldırgan ve kavgacı olmak olumsuz özelliklerdir, fakat 

bu davranışları sergileyen erkekler olduğunda hoş karşılanmakta ve erkekle 

özdeşleştirilen özellikler olduğundan olumlu karşılanmaktadır. Ancak aynı özellikleri 

kadınlar sergilediğinde olumsuz değerlendirilmektedir (Sakallı Uğurlu ve Türkoğlu, 

2016). Katılımcılar kadınların, toplumsal bir yargıyla daha ahlaklı olmasını 

beklediklerinden, bu davranışlarını adaletsiz olarak değerlendirmiş ve erkeklerin 

yaptıklarını ise evrimsel bir güdüyle (Demirtaş Madran, 2020), düzenin açığını yakalayıp 

akıllıca bir hamlede bulunarak herkesin arasından sıyrılmayı sağlayan bir eylem olarak 

düşünmüş olabilir. 
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 Ahlakın Nesnel Olmadığı İnancı İnsanların Öç Almacı Cezalandırma Niyetlerini 
 Etkiliyor mu?

Does Belief that Morality Is Not Objective Affect People's Intentions on Retributive 
 Punishment?
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Özet 
Meta etik inançların ahlaki yargılar ve gruplar arası ilişkiler gibi alanlarla olan ilişkisi geçmiş 
literatürde incelenmiştir (örn. Yılmaz ve Bahçekapılı, 2015, 2018). Bu deneyde farklı meta etik 
inançlarını (öznel ve nesnel ahlak) deneysel olarak aktive etmenin ahlaki sorumluluk hissiyle 
yakından ilişkili olduğu düşünülen öç almacı cezalandırma (retributive punishment) niyetleri 
üzerindeki etkisini incelenmiştir. Meta etik inancı manipüle etmek için Yılmaz’ın (2019) 
kullandığı nesnel ve öznel ahlak manipülasyonlarını kullanılmıştır. Bu yöntemde katılımcılara ya 
öznel ahlakı (öznel ahlak grubu) ya da nesnel ahlakı savunan (nesnel ahlak grubu) ya da nötr bir 
konudan (kontrol grubu) bahseden metinler verilmiştir. Çevrim içi olarak veri topladığımız 
katılımcılar (N = 1246), bir suç içeren hikâye (vignette) üzerinden hikâyedeki suçu işleyen 
kişinin hak ettiği ceza sürelerine karar vermişlerdir. Yaptığımız Tek Yönlü Varyans Analizi 
sonucunda öznel ahlak, nesnel ahlak ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. 
Ahlaki iddiaların nesnel olarak doğru olamayacağını savunan öznel ahlak manipülasyonunu alan 
katılımcıların kontrol grubuna göre hikâyedeki suçluya daha fazla ceza atfettiği gözlenmiştir. 
Nesnel ahlak manipülasyonunun cezalandırma tutumlarına bir etki etmediği saptanmıştır. 
Sonuçlar, insanların çoğunluğunun nesnel ahlak görüşüne sahip olmasından dolayı, ancak öznel 
ahlakı deneysel olarak aktive etmenin insanlarda bir biliş değişikliğine yol açarak ahlaki 
yargılarında bir değişikliğe sebep olabileceğini gösteren geçmiş çalışmalarla (ör., Yılmaz ve 
Bahçekapılı, 2015) uyumludur.  
 
Anahtar sözcükler: öç almacı cezalandırma, meta etik, öznel ahlak, nesnel ahlak  
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Abstract 
The relationship of meta-ethical beliefs with fields such as moral judgments and intergroup 
relations has been studied in the past literature (e.g., Yılmaz, & Bahçekapılı, 2015, 2018). This 
experiment examined the effect of experimentally activating different meta-ethical beliefs on 
retributive punishment intentions, which are thought to be closely related with a sense of moral 
responsibility. We used objective and subjective morality manipulations used by Yılmaz (2019) 
to manipulate the meta-ethical stance. Participants were given texts that either defended 
subjective morality or objective morality or about a neutral topic (control group). We collected 
data from 1246 participants in an online setting. Participants decided on the penalty periods of a 
person who committed a crime in the vignette that we gave in the experiment as the dependent 
variable. An ANOVA was conducted to see the differences in punishment levels among between-
subject conditions. We found that individuals who took the subjective morality manipulation 
attributed significantly more punishment toward the transgressor. However, objective morality 
manipulation did not affect the punishment. The results are in line with previous studies (e.g., 
Yılmaz, & Bahçekapılı, 2015) showing that, since the majority of people have an objective view of 
morality, experimentally activating subjective morality can lead to a change in people’s 
cognition, resulting in a change in their moral judgments. 
 
Keywords: retribution, punishment, meta-ethic, objective morality, subjective morality 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
Meta etik iddiaların epistemolojik, metafiziksel ve anlamsal boyutlarıyla ilgilenir. 

Bu manada meta etiğin ele aldığı sorulardan biri de ahlak için nesnel (objektif veya 

evrensel) veya öznel (sübjektif veya göreceli) doğrulardan söz edebilir miyizdir. Nesnel 

ahlaki iddialardan kasıt ahlakın göreceli olmayan ve evrensel kapsayıcılığı olmasıdır. 

Öznel ahlaksa göreceli ve evrensel kapsayıcılığı olmayan yani herkes için geçerliliği ve 

doğruluğu olan ahlaki yasaların bulunamayacağını öne sürer. Yani öznel veya nesnel 

ahlaki tutumlara sahip olanlar farklı durumlarda veya herhangi bir olayı 

değerlendirirken birbirinden tutum olarak ayrışabilir ve farklı türde tutumlar 

sergileyebilir (Rose ve Nichols, 2019). Bununla alakalı olarak Nichols (2004) Amerika’da 

yaptığı çalışmada ahlaki ihlallerin yaşandığı durumlara göre öğrencilerin öznel veya 

nesnel bir ahlakı benimseyebildiğini göstermiştir. Buna ek olarak, Goodwin ve Darley 

(2008) insanlara etikle alakalı sorular ve genel bilgi soruları sorulduğunda nesnel fakat 

sosyal sözleşmeler ve kişisel zevkler hakkında soru sorulduğunda nesnel (objektif) 

olmadıklarını gözlemlemiştir. Bu anlamda insanların etik üzerinde verdikleri cevapların 

nesnel ahlaki anlayışı desteklemesinin ceza verme davranışı üzerine etkisi olabileceğini 

düşündük. Öç almacı cezalandırma suç işleyenin işlediği suç karşısında 

cezalandırılmasını normatif ahlak ilkelerince evrensel normlardaki mütekabiliyet ve 

adilliğe dayandırır. Yani zarar verenin zarar görmesi gerektiğini söyler. Başka bir değişle 

öç almacı cezalandırma suç işleyenin hak ettiği cezayı alması gerektiğini çünkü suçun 

cezasız olamayacağını söyler. Dolayısıyla, öç almacı cezalandırmanın faydacı bir kökene 

sahip olan rehabilitasyon ve caydırıcı cezalandırma türleri ile çelişir (Shariff ve diğ., 

2014). Bu deneyde farklı meta etik inançlarını (öznel ve nesnel ahlak) deneysel olarak 

aktive etmenin ahlaki sorumluluk hissiyle yakından ilişkili olduğu düşünülen öç almacı 

cezalandırma niyetleri üzerindeki etkisini inceledik.  

Yöntem 

Katılımcılar 

Bu alanda daha önce yapılan çalışmalar temel alınarak 600 katılımcıya gerek 

olduğu belirlenmiştir. PsyToolkit üzerinden hazırladığımız deneye internet üzerinden 

yaydığımız katılım linklerinden 821 katılımcıdan veri toplanmıştır. Bu katılımcılardan 

210 tanesi hiçbir anketi çözmediği veya dikkat sorularına yanlış cevap verdikleri için 

veri setinden çıkarılmış, toplamda 621 katılımcının verisi analizlere dahil edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Meta etik Manipülasyonları. 

Nesnel etik anlayışı manipülasyonu. Katılımcılara nesnel meta etik anlayışı 

kavrayabilmeleri ve bu anlayışı benimsemeleri için bir paragraf okutulmuştur. Bu 

paragrafta ahlakın nesnel olduğu ve ahlakın evrensel doğru ve yanlışları olduğunu 
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anlatmaktadır. Bu manipülasyona ek olarak katılımcılara 5’li Likert ölçeği (1 = Kesinlikle 

katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum) üzerinden verilen paragrafa ne ölçüde 

katıldıkları sorulmuştur. 

Öznel etik manipülasyonu. Katılımcılara öznel meta etik anlayışı 

kavrayabilmeleri ve bu anlayışı benimsemeleri için bir paragraf okutulmuştur. Bu 

paragrafta ahlakın öznel olduğu ve ahlakın öznel doğruları veya yanlışları olduğunu 

anlatmaktadır. Yani ahlaki iddiaların çevre ve yetiştirmeden etkilendiği ve evrensel 

ahlaki gerçeklerin olmadığı açıklanmaktadır. Bu manipülasyona ek olarak katılımcılara 

5’li Likert ölçeği (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum) üzerinden 

verilen paragrafa ne ölçüde katıldıkları sorulmuştur. 

Kontrol grubu. Kontrol olarak katılımcılara deneyin içeriğinden bağımsız olarak 

online çalışmaların yararı ile alakalı bir metin okutulmuştur. Bu manipülasyona ek 

olarak katılımcılara 5’li Likert ölçeği (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle 

katılıyorum) üzerinden verilen paragrafa ne ölçüde katıldıkları sorulmuştur. 

 Öç Almacı Ceza ölçümü. 

 Bağımlı değişken olarak Shariff ve diğ. (2014) tarafından kullanılan öç almacı 

cezalandırma ölçümü kullanılmıştır. Bu ölçümde katılımcılar öncelikle bir saldırganın 

ceza alması gereken bir durum hakkında hikâye okudular. Bu hikâyenin içinde 

saldırganın işlediği suç devamında rehabilitasyon alıp iki senede iyileşebileceği ve bu iki 

senelik rehabilitasyonla topluma bir daha zarar vermeyecek bir birey olacağına dair bir 

ceza yolu anlatılmaktadır. Hikâyenin devamındaysa bu suçlunun rehabilitasyonda 

geçireceği iki seneye ek ceza alıp almaması konusunda bir tartışma olduğundan 

bahsedilmiştir. Hikâyeyi okuduktan sonra katılımcılara tek soru ile “Eğer siz bu 

hikâyedeki ceza süresine karar veren mahkeme jürisinde olsaydınız ne ceza verirdiniz?” 

sorusu sorulmuştur. Cevap şıkları kademeli olarak ceza seviyesini arttıracak şekilde 

verilmiştir: Hapis cezası yok (suçlu hapse girmiyor), sadece rehabilitasyon tedavisi, 2 yıl 

hapis cezası ve sonrasında rehabilitasyon tedavisi, 5 yıl hapis cezası ve sonrasında 

rehabilitasyon tedavisi, 10 yıl hapis cezası ve sonrasında rehabilitasyon tedavisi, 25 yıl 

hapis cezası ve sonrasında rehabilitasyon tedavisi (15 yıldan sonra şartlı tahliye şansı 

var), 25 yıl hapis cezası ve sonrasında rehabilitasyon tedavisi (şartlı tahliye şansı yok), 

ömür boyu hapis (şartlı tahliye şansı yok). 

Demografik Form. 

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sosyoekonomik durum ve politik yönelimin 

öğrenilmesi amacıyla yürütücü tarafından oluşturulmuş klasik bir demografik form 

araştırmanın son bölümünde katılımcılara verilmiştir. 

İşlem 

 Veri toplama işlemi online mecralardan yapılmış olmakla beraber PsyToolkit’ten 

hazırlanan deneyin internet linki WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal 

medya uygulamalarından yayılmıştır. Deneyde üç grup bulunmaktadır: Öznel ahlak, 
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nesnel ahlak ve kontrol grubu. Çalışmaya katılanlar bu gruplara rasgele bir şekilde 

dağıtılmış olup katılımları anonimdir.  

Bulgular 

Deney için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Deneyde denekler 

arası ölçüm ANOVA kullanılarak ölçülmüştür buna ek olarak gruplar arası farkları 

İlişkisiz Gruplar Testi ile karşılaştırılmıştır.  

Ceza verme tutumu için yapılan ANOVA’da gruplar arası anlamlı bir farka 

rastlanmıştır, F(2,618) = 4.80, p = .009,  = .015. Gruplar arası değişimi gözlemlemek içi 

2 tane t-test yapılmıştır. İlk olarak, nesnel ahlakın (Ort. = 2.74, SS = 1.57) kontrol 

grubundan (Ort.= 2.57, SS = 1.58) anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı gözlemlenmiştir 

t(385) = -1.04, p = .298, d = -.105. Öte yandan öznel ahlak manipülasyonunu (Ort.= 3.05, 

SS = 1.64) alan grubun kontrol grubundan (Ort.= 2.57, SS = 1.58) anlamlı bir şekilde fazla 

ceza verdiği gözlemlenmiştir, t(397) = -2.99, p = .003, d = -.297.  

Bu anlamda öznel ahlak manipülasyonu alan grubun ceza verme davranışında 

anlamlı bir artış gözlemlenirken nesnel ahlak manipülasyonu alan grup kontrol 

grubundan anlamlı bir şekilde farklı bir ceza verme davranışı göstermemiştir.  

Tartışma 

Sonuçlar, insanların çoğunluğunun nesnel ahlak görüşüne sahip olmasından 

dolayı, ancak öznel ahlakı deneysel olarak aktive etmenin insanlarda bir biliş 

değişikliğine yol açarak ahlaki yargılarında bir değişikliğe sebep olabileceğini gösteren 

geçmiş çalışmalarla uyumludur (Yılmaz ve Bahçekapılı, 2015). İnsanların genel anlamda 

nesnel veya evrensel bir etiği kabul ettiği anlayışı her ne kadar mevcut olsa da bu etik 

iddiaların değerlendirmelerinde kullanılan yöntemdeki senaryolar başka sonuçlar 

çıkmasına sebep olabilir. Örneğin Wright ve diğ.. (2014) yaptıkları deneyde insanların 

ırkçılık karşısında evrensel bir ahlaki tutum gösterdiğini ama kürtaj ve ötenazi hakkında 

aynı evrensel ahlaki tutumdan uzak durduklarını göstermiştir. Aynı şekilde ölüm cezası 

da evrensel olarak kabul edilmeyen ahlaki tutumlardan biridir (Wright vd., 2014). Bu 

sonuçlardan yola çıkarak öznel ahlak manipülasyonuna maruz kalan katılımcıların, 

hâlihazırda evrensel bir ahlaki bütünlüğün olmadığı cezalandırma konusunda, daha fazla 

cezalandırma davranışlarının öznel ahlak anlayışının pekiştirilmesi ile olduğu şeklinde 

açıklanabilir.  

Sonuç 

Alanyazında meta etik inançları ve ceza verme davranışını bir araya getiren 

çalışmamız bu anlamda yapılan ilk çalışmalardan biridir. Deneyden yola çıkarak öznel 

başka bir deyişle göreceli bir ahlak anlayışının benimsenmesi sonucunda kişilerin öç 

almacı cezalandırma niyetlerinde artış olduğu söylenebilir. Her çalışmada olduğu gibi 

bizim çalışmamızda da sınırlılıklar vardır. İlk olarak ceza verme davranışı ve meta etik 

inançlar arasındaki bağlantılar belirsizdir. Her ne kadar literatürde insanların öç almacı 
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cezaya diğer ceza türlerine göre daha yakın olduğu gösterilse bile meta etik inançların ve 

cezalandırma davranışının arasındaki ilişki hâlâ net değildir bu yüzden ileride yapılacak 

olan çalışmaların bu ilişkiyi açıklaması alanyazına katkı sağlayacaktır (Keller ve diğ., 

2010). Ayrıca, deneyde manipülasyon kontrolü olarak kullanılan ölçüm, 

manipülasyonların etkisini ölçememiştir. Bu sebeple ilerideki çalışmalarda 

manipülasyonların etkisini ölçmek için daha iyi bir meta etik kontrol ölçümü kullanması 

faydalı olacaktır. Son olarak kullanılan bağımlı değişkendeki hikâye ülkemizin hukuk 

sisteminde bulunmayan ama Amerika’da bulunan jüri sistemini barındırmaktadır. İleriki 

çalışmaların bağımlı değişkendeki bu kültürel farklılığı dikkate alıp hikâyeyi Türk hukuk 

sistemine uygun hâle getirmesi faydalı olacaktır. 
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Özet 
Ahlaki kanaat (AK), doğru ve yanlış konusunda bireylerin sahip olduğu belirgin tutumlardır. Bu 
çalışmada, AK ölçümün geçerlik ve güvenilirliği ile birlikte, AK’ın temel ilkeleri, yüreklilik ve 
adalete duyarlılık arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Beş yüz yirmi bir üniversite öğrencisinden, 
AK, yüreklilik ve adalete duyarlılık ölçekleriyle birlikte demografik bilgiler toplanmıştır. 
Bulgular, AK ölçümünün geçerli ve güvenilir olduğuna işaret etmiş; AK’ın temel ilkeleriyle ilişkili 
olduğunu, yüreklilik ve mağdur bakış açısından adalete duyarlılıktaki artışla beraber AK’ın da 
arttığını göstermiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, yazında önerilen tarafsızlık ve 
evrensellik ilkesiyle birlikte, bu çalışmada öne sürülen güvenlik ve risk ilkelerinin de AK’ın bir 
bileşeni olduğu gösterilmiştir. Bulgular, olumsuz sonuçlara rağmen değerlerini ifade etme olarak 
belirtilen ahlaki yürekliliğin, güçlü bir tutum olduğu için uç davranışlar gösterme ile 
ilişkilendirilen AK’ın bir yordayıcısı olduğuna işaret etmiştir. AK’ın mağdur duyarlılığı ile olan 
ilişkisi ahlakın genel tanımından farklı olarak, AK sahibi olmanın benlikle doğrudan ilişkisi 
olduğunu düşündürmektedir.  
 
Anahtar sözcükler: ahlak, ahlaki kanaat, yüreklilik, adalete duyarlılık 
 
 

Abstract 
Moral conviction (MC) is individuals’ salient attitudes about right and wrong. In this study, we 
examined the validity and reliability of MC scale along with the basic principles of MC, courage, 
and justice sensitivity. Five hundred and twenty-one university students responded questions 
about demographical variables, scales of moral conviction, courage, and justice sensitivity. The 
findings indicated that the MC scale was valid and reliable; and related to the basic principles of 
MC. Results also revealed that with the increase in courage and justice sensitivity from the 
perspective of the victim, MC also increases. In general, it has been shown that the principles of 
objectivity and universality proposed in the literature, along with the principles of security and 
risk suggested in this study, are also components of MC. Moral courage, defined as expressing 
one's values despite negative consequences, is a predictor of MC, which is associated with 
extreme behaviors. The relationship of MC with victim sensitivity suggests that, unlike the 
general definition of morality, having an MC has a direct relationship with the self. 
 
Keywords: morality, moral conviction, courage, justice sensitivity 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
Günlük hayatımızdaki tartışmalı konular, aslında doğru-yanlış ilkelerimize 

dayanır ve insanlar arasındaki görüş farklılıklarının temelini oluşturur. Doğru ve yanlış 

hakkındaki bu ilkeleri anlamanın bir yolu olarak, ahlaki kanaat (AK) yaklaşımı ileri 

sürülmüştür (Skitka ve diğ., 2005). Bu yaklaşımda, geçmiş kuramsal yaklaşımlarda 

gözlenen ve araştırmacının değer sistemine dayanan ahlakla ilgili varsayımlar en aza 

indirgenmiştir (örneğin, klasik tren sorusunda hayat kurtarmanın ahlaki bir davranış 

olduğu varsayılmıştır (Foot, 1967). AK yaklaşımında, bireyin herhangi bir konudaki 

(Bauman ve Skitka, 2009) tutumunun yönüne bakılmaksızın var olan tutumunun ahlaki 

ilkeleriyle ilişkisinin gücü sorulmaktadır (Skitka ve diğ., 2005; Skitka ve diğ., 2009), 

böylece kişinin ahlaki tutumunun ne olduğuna dair bir varsayım oluşturmadan, ahlaki 

tutum hakkında bilgi edinilmektedir.  

AK’lar güçlü tutumlar olsa da (Skitka ve diğ., 2005) her güçlü tutum AK olarak 

değerlendirilmez çünkü AK’lar; bilimsel bir gerçek gibi, tarafsız bir şekilde doğru 

(tarafsızlık ilkesi) ve evrensel olarak uygulanabilir (evrensellik ilkesi) algılanır (Skitka, 

2010). Örneğin, idam cezası yanlısı (ya da karşıtı) AK’a sahip bir insan, idam cezasının 

gerekliliğini (yanlışlığını) doğal bir gerçek (tarafsızlık) gibi görmekte ve ülke ya da 

zamandan bağımsız olarak (evrensellik) bu cezanın verilmesi (verilmemesi) gerektiğini 

düşünmektedir.  

AK’ların tarafsızlık ve evrensellik ilkelerine ek olarak, risk ve güvenlik ilkelerinin 

de olması mümkündür. Ahlakla ilgili bazı çalışmalar, ahlaki olarak yanlış bulunan 

davranışlarda daha fazla risk algılandığını göstermiştir. Örneğin, toplum; ebeveynlerin 

çocuklarını park, bahçe gibi ortamlarda yalnız bırakmasını ahlaki görmemekte (daha az 

risk) ve daha fazla eleştirmekte, ancak çocuklarının araba kullanmalarına izin 

vermelerini (daha yüksek risk) ahlakla ilişkilendirmeyip daha az eleştirmektedir 

(Thomas ve diğ., 2016). Benzer şekilde, zararla sonuçlanan durumlarda ahlaki bir ilke de 

çiğnenmişse daha suçlayıcı bir tavır alınmaktadır (Alicke, 1992). Her ne kadar iki olay 

eşit şekilde zarar doğursa da bilerek yapılanın kasıtsız yapılandan daha fazla zarar 

verdiği düşünülmektedir (Ames ve Fiske, 2012). Tüm bu bulgular, doğru/yanlış 

algılarımız ve risk-güvenlik algılarımız arasında bir bağlantı olabileceğine işaret 

etmektedir.  

AK’ların katı doğası onları değişim, ikna, uzlaşmaya karşı dirençli hale getirir; 

otoriteden bağımsız / otoriteye baş kaldırıcı olmaya; grup içinde uyum göstermemeye 

neden olur (Skitka ve diğ., 2009; Skitka ve Morgan, 2014). Eğer bir AK harekete 

geçmişse, insanlar dış kaynaklardan ziyade kendi ideallerine odaklanmaktadır (Skitka ve 

diğ., 2009). Ayrıca, AK’lara sahip olmak, Oscar Schindler veya Gandi örneklerinde olduğu 

gibi kahramanca veya yürekli davranışlarla (Skitka, 2012; Skitka ve Houston, 2001) 

ilişkilidir. Bu tip davranışlar, ahlaki yüreklilik olarak adlandırılmıştır. Ahlaki yüreklilik 

muhalefetin varlığına, potansiyel onaylanmamaya, dışlanmaya ya da şiddete maruz 

kalma ihtimaline rağmen, değerlerini kelimeler veya davranışlarla ifade etme yürekliliği 

olarak tanımlanmıştır (Staub, 2005).  
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AK’lara sahip olmakla ilişkili olabilecek bir diğer özellik de adalete duyarlılıktır 

(AD) (Schmitt ve diğ., 1995). Bir bireyin adaletsiz bir durumda gösterdiği duyarlılığı dört 

paydaşın bakış açısı ile incelemek mümkündür (Schmitt ve diğ., 2005; Schmitt ve diğ., 

2010): adaletsizliğe uğrayan bir mağdur, adaletsizliğe tanık olan bir gözlemci, 

adaletsizlikten fayda sağlayan bir yararlanıcı ve bizzat adaletsizliğe neden olan bir suçlu. 

Bu dört bakış açısında bazı belirgin farklar mevcuttur. Mağdur duyarlılığı bireyin 

kendisinin uğrayacağı adaletsizlikler ve kullanılma/sömürülme korkusuyla ilgilidir, bu 

nedenle bencildir. Ahlaki bir yönü olabileceği gibi kendisini korumaya da yöneliktir 

(Schmitt ve diğ., 2005). Kişilik özelliklerinden nevrotiklik ve düşmanlıkla bağlantılı 

olduğu görülmüştür (Schmitt ve diğ., 2010). Diğer bakış açıları, özellikle gözlemci ve 

yararlanıcı, diğerleri için samimi bir adalet endişesi duymakla ilgilidir. Aynı zamanda, 

toplumsal sorumluluklar, uyumluluk, empati ile ilişkilidir; gözlemci duyarlılığı diğer 

türlerden farklı olarak girişkenlik ile ilişkidir (Schmitt ve diğ., 2005; Schmitt ve diğ., 

2010). Adalete duyarlılığın, ahlaki değişkenleri yordayabileceği az sayıda çalışma ile 

gösterilmiştir. Örneğin, hırsızlık durumunda, mağdur duyarlılığı fazla olanların suçlu 

duyarlılığı fazla olanlardan farklı şekilde ahlaki uzaklaşma yaşadığı görülmüştür 

(Baumert ve diğ., 2013). Yararlanıcı duyarlılığı, olaya müdahale etme isteğinde güçlü bir 

yordayıcı olmuştur.  

Çalışmamızda AK ile ilişkili olduğu belirtilen tarafsızlık ve evrensellik ilkeleri ile 

birlikte AK ile ilişkili olmasını beklediğimiz risk ve güvenlik ilkelerinin ilişkisini öğrenci 

örnekleminde incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca, AK’ın yordayıcısı olmasını beklediğimiz 

yüreklilik ve AD ile AK arasındaki ilişki de incelenmiştir.  

Yöntem 

Katılımcılar 

 Veri hem kâğıt-kalem (101 kişi) hem de çevrim içi (453 kişi) olarak toplam 554 

kişiden toplanmıştır. Öğrenci olmadığı anlaşılan 31 kişi ve dikkatli doldurmadığı fark 

edilen 2 kişi veriden çıkarılmış; analizler, 521 kişi (393 kadın, 126 erkek, 2 eksik veri) 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaşları 18 ve 48 arasında değişmiştir (Ort. = 

21.2, S = 2.29, MD = 21). Öğrencilerin çoğunluğu (511 kişi) lisans düzeyinde eğitim 

almakta olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar hayatlarının çoğunu geçirdikleri yer olarak 

genellikle şehir ve büyükşehirleri belirtmiştir (%94.40). Katılımcıların bir kısmı teşvik 

karşılığında diğerleri ise kartopu tekniği ile herhangi bir teşvik olmadan çalışmaya 

katılmaya gönüllü olmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

 Demografik Bilgi Formu.  

 Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim gördüğü üniversite, yaşamının çoğunu geçirdiği 

yer gibi soruların bulunduğu kısa demografik bilgi formu kullanılmıştır. 

Ahlaki Kanaat. 

 Yazında AK ölçümü için, veri toplanan batı toplumlarının gündeminde olan idam 

cezası, kürtaj, aynı cinsle evlilik, sivillerin silah sahibi olması gibi konular kullanılmıştır. 

Çalışmamızda, verilerin toplandığı dönemde hangi tutumların AK olabileceğini anlamak 

için gazeteler ve sosyal medyada gündemde öne çıkan konular taranmıştır. Bu şekilde 
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belirlenen başlıca birkaç konu yaklaşık elli kişilik bir gruba sunulmuştur (benzer bir 

ölçüm için, bkz. Skitka ve diğ., 2005). En sık bahsedilen problemin eğitim sisteminde 

yapılan değişiklikler olduğu görülmüş ve bunun uygun bir AK olgusu olduğuna karar 

verilmiştir. Yazına uygun olarak, bu konudaki AK’ı ölçmek için iki adet 5’li 

derecelendirme (1: hiç ilgili değil, 5: çok ilgili) tipi soru kullanılmıştır (ör., “Eğitim 

sistemindeki değişikliklerle ilgili hisleriniz, temel ahlaki inanç ve kanaatlerinizle ne 

kadar ilgilidir, onları ne kadar yansıtmaktadır?”). İki madde arasında gözlenen yüksek 

pozitif korelasyon (r = .62, p <.001) güvenilir ölçüm aldığımıza işaret etmiştir.  

Yazında daha önce doğrudan ölçülmemiş olan, ahlaki kanaatin tarafsızlık 

(“Varsayalım biri sizinle bu konuda aynı fikirde değil. Ne ölçüde bu kişinin kesinlikle 

yanıldığı sonucuna varırsınız?”) ve evrensellik (“Eğitim sistemindeki değişikliklerle ilgili 

bakış açınız başka bir kültürde ya da ülkede ne derece doğru olurdu?”) ilkeleri birer 

soruyla ölçülmüştür. Son olarak, ahlaki kanaatle ilgili güvenlik-risk hipotezini test etmek 

için, 5’li derecelendirme tipiyle birer soru eklenmiştir (sırasıyla, “Eğitim sistemindeki 

değişiklikler sizin kendinizi güvende hissetmenizi ne derece etkiliyor?”; 1: hiç 

etkilemiyor, 5: çok etkiliyor ve “Eğitim sistemindeki değişikliklerle ilgili fikirleriniz 

uygulanmazsa ortaya çıkacak riskin düzeyi nedir?”; 1: en güvenli/en düşük risk, en 

tehlikeli/en yüksek risk).  

Eğitim Sistemindeki Değişikliklere (ED) İlişkin Görüşler.  

ED hakkında bu değişikliklerin desteklenme (destek) ve adaletli bulunma 

derecesi (adalet) ile bu değişikliklere yönelik duruşun kişinin kim olduğunu 

belirlemedeki derecesi (kimlik) birer soruyla sorulmuştur.  

Yüreklilik.  

 Yüreklilik Ölçeği (Yalçındağ, 2009) bir tutum ölçeği olarak geliştirilmiştir, 

sonrasında maddeler bir davranışı sıklık cinsinden ölçecek şekilde değiştirilmiştir 

(Yalçındağ ve Özkan, 2011). Ölçek altılı (1: Hiçbir zaman, 6: Neredeyse her zaman) 

derecelendirme tipi 11 maddeden oluşmaktadır (ör., “Ait olunan grubun güvenliği gibi 

bir durum söz konusu olduğunda, tereddütsüz elinden geleni yapmak”). Yüksek puanlar 

yürekli davranış sıklığını göstermektedir. Mevcut çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 

.88 bulunmuştur (Ort. = 3.48, SS = .82). Madde-toplam korelasyonları .29 ile .73 arasında 

değişmiştir.  

Adalete Duyarlılık.  

 AD ölçeği, adaletsizlik durumlarında mağdur, gözlemci, yararlanıcı ve suçlu bakış 

açılarıyla adaletsizliğe duyulan tepkiyi ölçen 40 maddelik bir ölçek olarak geliştirilmiştir 

(Schmitt ve diğ., 2010). Ölçek, Baumert ve diğ. (2014) tarafından her bir bakış açısı için 

iki madde kullanılacak şekilde kısaltılmıştır (1: tamamen karşıyım, 6: tamamen 

katılıyorum, ör., “Başkalarının kolayca elde ettiği şeyler için çok çalışmak zorunda 

kalmak beni üzer.”, AD-Mağdur).  

Çoklar (2014), AD-Mağdur formunu Türkçeye uyarlamış ve ölçeğin güvenilirlik 

ve geçerliliğinin kabul edilebilir olduğunu bulgulamıştır. Mevcut çalışmada, Baumert ve 

diğerlerinin (2014) kısa formu, Çoklar’ın (2014) uyarlaması temel alınarak Türkçeye 

çevrilmiş ve kullanılmıştır. Mağdur, gözlemci, yararlanıcı ve suçlu alt ölçeklerinin iç 
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tutarlılık katsayıları sırasıyla .83, .81, .80, .83’tür (sırasıyla Ort.Mağdur = 3.04, SS = 1.56, 

Ort.Gözlemci = 3.51, SS = 1.31, Ort.Yararlanıcı = 2.46, SS = 1.46, Ort.suçlu = 3.55, SS = 1.48).  

İşlem 

 Nicel türdeki bu araştırmada yukarıda belirtilen ölçekler katılımcılara 

sunulmadan önce etik kurul izni alınmıştır (Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşerî 

Bilimler Etik Kurulu, 31.10.2017, başvuru no:48). Ardından veri, 31.10.2017-30.04.2018 

tarihleri arasında toplanmıştır. Analizi yürütmek için Jamovi kullanılmıştır. 

Bulgular 

AK ve AK konusuyla ilgili tutumlar ile AK’ın ilkeleri arasındaki korelasyonlar 

Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre, bireylerin ED’i bir AK olarak tanımlamaları, bu 

değişikliklere verilen destekle ve bu değişiklikleri adaletli bulup bulmamakla ilgili 

değildir. Öte yandan, bireyler ED’i destekledikçe bu değişiklikleri adaletli bulma puanları 

da artmıştır. ED hakkındaki ahlaki kanaatin kimlikle güçlü pozitif bir ilişkisi 

bulunmuştur. Öte yandan AK’ın tarafsızlık ve evrensellik ilkelerinin yanı sıra güvenlik ve 

risk ile pozitif yönde ilişkisi gözlenmiştir.  

 

Tablo 1. 

AK ve İlgili Değişkenler Arası Korelasyonlar 

 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 
1. AK -       
2. Destek -.04 -      
3. Adalet -.00 .68*** -     
4. Kimlik .56*** -.05 -.03 -    
5. Tarafsızlık .13** -.15*** -.18*** .10* -   
6. Evrensellik .29*** .01 .01 .23*** .24*** -  
7. Güvenlik .35*** -.06 -.10* .28*** .21*** .07 - 
8. Risk .30*** -.29*** -.28*** .33*** .35*** .20*** .37*** 
Not. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. AK: Ahlaki kanaat, Destek: eğitim sisteminde yapılan değişikliklere 
verilen destek, Adalet: eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin adaletli bulmak, Kimlik: eğitim sisteminde 
yapılan değişikliklerle ilgili duruşun kişiyi ne kadar tanımladığı. 

 

AK’ın tarafsızlık, evrensellik, risk ve güvenlikle olan korelasyonları 

karşılaştırıldığında, AK – Tarafsızlık arasındaki korelasyonun, AK – Güvenlik, AK– Risk 

ve AK – Evrensellik arasındaki korelasyondan anlamlı şekilde düşük (sırasıyla z = -4.18, 

z = -3.51, z = -3.06 p < .001) olduğu görülmüştür (karşılaştırma için bkz., Lenhard ve 

Lenhard, 2014). 

AK ile yürekli davranış ve AD-Mağdur arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur 

(sırasıyla r = .20, p < .001 ve r = .12, p < .001). Yürekliliğin ise adalete duyarlılık 

türlerinin hepsiyle (mağdur, gözlemci, yararlanıcı ve suçlu) pozitif ilişkisi olduğu 

görülmüştür (sırasıyla r = .10, p < .05; r = .28, r = .19, r = .30, p < .001).  

Yüreklik ve adalete duyarlılığın AK’ı yordamadaki tek başına katkısını anlamak 

için yüreklilik ilk basamak yordayıcısı olmak üzere iki hiyerarşik regresyon yapılmıştır 

(Tablo 2). İlk basamakta yüreklilik AK’ı anlamlı bir şekilde yordamış, ikinci basamakta 
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da yordamaya devam etmiştir. Buna karşılık, birinci modelde test edilen mağdur 

duyarlılığı modelde anlamlı bir değişime neden olurken, ikinci modelde test edilmiş olan 

gözlemci, yararlanıcı ve suçlu duyarlılıkları modelde anlamlı bir değişime neden 

olmamıştır. Birinci modelde, yüreklilik tek başına %4.20’lik bir varyans, AD-mağdur ile 

birlikte de toplam %5.10’lik bir varyans açıklanmıştır.  

 

Tablo 2. 

AK’ı Yordayan İki Regresyon Modeli  

Not. * p < .05. AK: Ahlaki kanaat, AD: Adalete duyarlılık.  

 

Tartışma 

Daha önce çoğunlukla batı toplumlarında sınanmış olan AK kuramına yönelik 

(Çin’deki istisnai çalışma için bkz., Skitka ve diğ., 2012) Türkiye’deki ilk çalışmalardan 

biri olan çalışmamızda, AK’ın temelini oluşturan ilkelerle korelasyonlarını ve AK ile 

ilişkili olduğu düşünülen Yüreklilik ve AD’nin AK’ı ne derece yordadığını incelemek 

amaçlanmıştır. Bulgular genel olarak incelendiğinde, yazın ile uyumlu şekilde, AK’a sahip 

olma derecesinin tutumun yönüyle (bu çalışmada destek ve adalet) ilişkili olmadığı 

görülmüştür. Ayrıca, ilgili konudaki tutumunun kişinin kendi dünya görüşüyle ilişkili 

olma düzeyinin (kimlik) bu konuda AK’a sahip olma derecesiyle ilişkili olduğu 

görülmüştür. Söz konusu bulgular, AK ölçümünün geçerliliğine yönelik bir destek 

sağlamıştır. 

Yazında AK’ın tarafsızlık ve evrensellik ilkesiyle ilişkili olduğu belirtilmiş olsa da 

bu ilişki doğrudan çalışılmamıştır. Çalışmamızda, tarafsızlık ve evrensellik ilkelerinin 

ahlaki kanaatle pozitif ilişkili olduğu, ancak özellikle tarafsızlık ilkesinin AK ile ilişkisinin 

görece zayıf olduğu görülmüştür. Ayrıca, güvenlik ve risk ilkelerinin de AK ile pozitif 

yönde ilişkisi olduğu bulunmuştur. Söz konusu bulgu, güvenlik ve riskin, bu çalışmada 

önerildiği gibi potansiyel birer ilke olabileceğini göstermiştir. Genel olarak bakıldığında 

bulgular, AK’a sahip olan kişilerin tutumlarının tarafsız ve evrensel olduğuna inandığına, 

ayrıca bu inançlarla birlikte AK’ın güvenlik ve risk konuları çerçevesinde kurgulandığına 

Birinci Analiz β B (SE) %95 GA t p R2 ΔR2 

Blok        
1      .042  

Yüreklilik .20 .27 (.06) .16, .38 4.67 <.001   
2      .051 .01 (*) 

Yüreklilik .19 .25 (.06) .14, .37 7.98 <.001   
AD-Mağdur .10 .07 (.03) .01, .13 2.33 <.020   

İkinci Analiz        

Blok        
1      .042  

Yüreklilik .20 .27 (.06) .16, .38 4.67 <.001   
2      .042 .003. 

Yüreklilik .20 .26 (.06) .14, .38 4.20 <.001   
AD- Gözlemci -.06 -.05 (.04) -.13, .04 -1.07 .29   
AD- Yararlanıcı .02 .01 (.04) -.06, .09 .36 .72   
AD- Suçlu .04 .03 (.04) -.05, .11 .70 .48   
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işaret etmektedir. İleriki çalışmalar bu ilkelerin ahlaki kanaat bileşeni olma özelliğini 

test etmeye devam etmelidir. 

AK’lar hakkında oluşmuş yazın, bir AK’a sahip olmakla bazı uç davranışlar 

arasında pozitif ilişkiler olduğunu göstermiştir. AK’ın söz konusu ilkeler ile ilişkisi, bir 

AK’a sahip olma derecesinin Yüreklilik ve AD ile ilişkili olabileceğini düşündürmüştür. 

Yürütülen analizler de AK ile Yürekliliğin ve AD-Mağdurun ilişkili olduğuna işaret 

etmiştir. Söz konusu bulgu, tarafsızlık, evrensellik ve güvenlik/risk çerçevesinde 

oluşturulan AK’ın, kişinin otoriteden bağımsız bir şekilde ve olası olumsuz sonuçlara 

rağmen yürekli davranış gösterme eğilimiyle şekillendiğini, ayrıca görece daha bencil 

olduğu kabul edilen AD-Mağdur perspektifinin de AK oluşturmaya katkıda bulunduğuna 

işaret etmiştir.  

Adalete duyarlılığın sadece mağdur bakış açısından AK ile ilişkili olması 

beklenmedik bir bulgudur. Sosyal hayatı mümkün kılan önemli bir olgu olan ahlak 

konusunda ben-diğerleri ayrımı anlamlı olabilir. Ahlak, yüksek seviyede sosyal amaçlar 

için organize olarak, “ben” ile ilgili kaygıları geri plana atmak ve diğerlerinin iyiliğini ön 

plana çıkarmak konusunda bir ortam sağlıyor olabilir. Bu bağlamda, adalete duyarlılığın 

dört paydaşından “mağdur” dışındakilerin ahlakla daha ilgili olduğu düşünülebilir. Öte 

yandan, ahlaka AK açısından bakıldığında, ahlakın son derece bireysel bir olgu olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, adalete duyarlılık paydaşlarından sadece “mağdur” bakış 

açısının AK’ın yordayıcısı olması, ahlakla ilgili varsayımlarımızı benlikten ayırmamamız 

gerektiğine işaret etmiştir.  

Mevcut çalışmada; Türkiye koşullarında, etik onay sürecinde sorun yaşamamak 

adına katılımcılara politik görüşleri sorulmamıştır. Oysa ahlaki kanaat olgusunda politik 

yönelim de anlamlı bir değişken olup genellikle kontrol değişkeni olarak 

kullanılmaktadır (ör., Skitka ve diğ., 2005); ayrıca politik bağlanma da ahlaki kanaat için 

önemli bir açıklayıcı değişken olabilir (Skitka ve Bauman, 2008). Bu nedenle, örneğin 

ED’e ilişkin tutumları anlamak için, bireylerin politik yönelimleri ve bağlanımlarını 

bilmek AK’ın öncülleri ve doğurgularını yordamak açısından önem kazanacaktır.  

Son olarak, durumsal bir değişken olan AK, mevcut çalışmada bireysel farklılık 

olduğu düşünülen yüreklilik ve adalete duyarlılık gibi değişkenlerle çalışılmıştır. İleriki 

çalışmalarda bireysel fark değişkenleri, durumsal özellikler kazandırılarak 

dönüştürüldüğünde AK’ların çalışma ilkelerine dair yordama gücü daha yüksek bilgiler 

edinilebilir.  

Sonuç 

Mevcut çalışma, AK’ın geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğuna dair bulgular 

sunmuştur. Kuramsal olarak sahip olduğu varsayılan ilkelerinin AK’la ilişkili olduğu 

ayrıca bu ilkeler arasında güvenlik ve riskin de katılmasının anlamlı olabileceği 

gösterilmiştir. Son olarak, AK’ın yüreklilik ve mağdur perspektifinden adalete 

duyarlılıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir.  
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Investigation of the Effects of Witness’ Moral Disengagement and Victim’s Social 
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Özet 
Dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelen ve okul şiddetinin en yaygın biçimlerinden biri olan 
akran zorbalığı sürecinde çocuklar zorba veya kurban dışında çeşitli roller sergileyebilmektedir. 
Bu çalışmada kurbanı savunma ve seyirci kalma rollerine odaklanılmış olup, saldırganlık 
çalışmalarında önemi gösterilen bireylerin ahlaki uzaklaşma düzeyinin söz konusu bağımlı 
değişkenler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun yanında, akran zorbalığı araştırmalarında 
yeterince ele alınmamış olan kurbanın sosyal grup üyeliğinin, seyirci kalma veya kurbanı 
savunma davranışları üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Gruplararası desenin kullanıldığı 
deneysel çalışmada, kurbanın sosyal grup üyeliğinin bilgisi (yerli, sığınmacı, kontrol grubu) 
vinyetler kullanılarak değişimlenmiştir. Bu amaçla, kolayda örnekleme tekniği kullanılarak 
ulaşılan ortaöğrenim öğrencileri (N = 118, 63 erkek; yaş Ort. = 12.89, SS = .54) deneysel 
koşullara seçkisizleştirme işlemi uygulanarak atanmıştır. Çalışmanın bulguları 2 (ahlaki 
uzaklaşma: yüksek, düşük) x 3 (kurbanın sosyal grubu: yerli, sığınmacı, kontrol) MANCOVA ile 
analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, varsayıldığı üzere, anlamlı bir ortak etki elde edilmiştir: 
Ahlaki uzaklaşma düzeyi yüksek olan katılımcıların düşük olanlara kıyasla kurbanı savunma 
eğilimini daha az sergilediği; bunun yanında, söz konusu katılımcılar sosyal grup üyeliğine dair 
bilgilendirildiğinde, kurbanın yerli olduğu bilgisini alanların kurbanın sığınmacı olduğu bilgisini 
alanlara kıyasla kurbanı savunma eğiliminin arttığı gözlenmiştir. Zorbalığa seyirci kalma 
açısından ise deneyde yer alan gruplar açısından anlamlı herhangi bir fark elde edilmemiştir. 
Sonuçlar, ergenlerin ahlaki davranışlarının ele alındığı araştırmalarda gruplararası bağlamın 
önemine işaret ettiği gibi, içgrup kayırmacılığı konusundaki alanyazına da içgrup üyelerinin 
zorbaya karşı daha fazla savunulması bağlamında, görgül bir destek sunmaktadır.  
 
Anahtar sözcükler: akran zorbalığı, ahlaki uzaklaşma, sosyal grup üyeliği, zorbalığa seyirci 
kalma, kurbanı savunma 
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Abstract 
Peer bullying as one of the common forms of school violence has become a serious problem 
worldwide. In the process of peer bullying children can perform various roles other than bully or 
victim. In this study, we focused on bystander behavior and defending of victim. Moreover, 
effects of social psychological variables as moral disengagement and victim’s social group 
membership were tested on the above-mentioned dependent variables. In an experimental 
study, which has a between-subjects design, social group membership of the victim (local, 
refugee and control group) was manipulated by vignettes. In addition, level of moral 
disengagement of participants was examined. For this purpose, students at secondary school 
level were reached by using convenience sampling technique (N = 118, 63 boys; Mage = 12.89, SD 
= .54), and participants were assigned randomly to experimental conditions. The data were 
analyzed by 2 (moral disengagement: high, low) x 3 (victim’s social group membership: local, 
refugee, control) MANCOVA. Results revealed, as assumed, a significant interaction effect: 
Participants’ defense of victim differed when participants have high level of moral 
disengagement and when social group membership was made salient to them. In the ingroup 
condition, where victim was depicted as a local member, participants’ endorsement to victim 
defense increased. In terms of bystander behavior, no difference between experimental 
conditions was obtained. Findings show importance of intergroup context in studying moral 
behaviors of adolescences, also, provide an empirical support for ingroup favoritism literature in 
the context of defending ingroup members against bully. 
 
Keywords: peer bullying, moral disengagement, social group membership, bystander behavior, 
defending victim 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
Başkalarına zarar vermek gibi ahlaki temelleri ihlal eden (Graham ve diğ., 2011) ve 

toplumsal olarak yasaklanan edimler (proscriptive morality; Janoff-Bulman ve diğ., 

2009) çeşitli sosyo-bilişsel mekanizmalar vasıtasıyla meşrulaştırılmaktadır (Bandura ve 

diğ., 1996). Örneğin okul şiddetinin en yaygın biçimlerinden biri olan akran zorbalığı, 

önleyici eğitim programlarına (Palmer ve Abbott, 2018) rağmen dünya genelinde ciddi 

bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir. Ahlaki olmayan bir davranışın 

meşrulaştırılması olarak tanımlanan ahlaki uzaklaşmanın zorbalık yanlısı davranışlarla 

pozitif yönde (ör., Pozzoli ve diğ., 2012), kurbanı savunucu davranışlarla ise negatif 

yönde (ör., Thornberg ve Jungert, 2014) ilişkiye sahip olduğu farklı kültürlerde yapılan 

çalışmalarla ortaya konmaktadır. Ayrıca, zorbalıkla ilgili araştırmalar zorbalık sürecinde 

zorba veya kurban dışında kişilerin kurbanı savunma ve seyirci kalma rollerini sıklıkla 

benimsediğini göstermektedir (Salmivalli ve diğ., 1998; Ergül Topçu ve Dönmez, 2015). 

Buradan hareketle, bu çalışmada bu iki role dair tutumlara odaklanılmış ve ahlaki 

uzaklaşma düzeyinin söz konusu rolleri sergileme eğilimi üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Buna ek olarak, akran zorbalığı araştırmalarında yeterince ele alınmamış 

olan kurbanın sosyal grup üyeliğinin (istisnalar için bkz. Gini, 2006, 2007) bu roller 

üzerindeki rolü incelenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen deneysel çalışmada söz konusu 

iki değişken arasındaki ortak etki test edilmiştir. Araştırmanın ana hipotezi, zorbalığın 

kurbanı olan kişinin sosyal grup üyeliğinin ve zorbalığa tanık olan kişinin ahlaki 

uzaklaşma düzeyinin zorbalığa karşı gösterilecek tepkiler üzerinde anlamlı bir ortak etki 

göstereceği şeklindedir. Başka bir anlatımla, ahlaki uzaklaşma düzeyi yüksek olan ve 

zorbalığa tanık olan kişilerin zorbalığa maruz kalan kurbanın iç grup üyesi olduğu 

durumda kurbanı savunma davranışını daha fazla sergileyeceği, buna karşın, kurbanın 

dış grup üyesi olduğu durumda zorbalığa daha fazla seyirci kalacağı beklenmektedir. 

Araştırma, 2 (ahlaki uzaklaşma: yüksek, düşük) x 3 (sosyal grup üyeliği: iç grup, dış grup, 

kontrol) denekler arası desene sahiptir.  

Yöntem 

Katılımcılar ve İşlem  

 Ortak etki büyüklüğü (ƒ = .50) ve .95 power için katılımcı sayısı 107 olarak 

hesaplanmıştır. Katılımcılara ulaşmak için kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu 

amaçla Kırşehir’de bir ortaokulda 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören 131 öğrenciye 

ulaşılmıştır. Bu öğrenciler arasından dikkat sorularına ve manipülasyon kontrol 

sorularına doğru yanıt veren 118 öğrencinin verisi analizlere dahil edilmiştir. Uygulama 

öncesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul onayı 

alınmıştır (Protokol No. 2016/174). Uygulamada katılımcılar seçkisiz olarak üç koşula 

(deney grubu 1, deney grubu 2 ve kontrol grubu) atanmıştır. Esas çalışmadan önce 42 

katılımcıyla bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir.  
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Veri Toplama Araçları 

 Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği. 

 Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği (Moral Disengagement Scale), Bandura ve diğerleri 

tarafından (1996) geliştirilmiş olup, bireylerin ahlaki uzaklaşma mekanizmalarına ne 

sıklıkla başvurduğunu ölçmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Gezici Yalçın 

ve diğerleri (2016) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .80 

bulunmuştur. 

 Sosyal Grup Üyeliği Manipülasyonu ve Kontrolü. 

Manipülasyon için sözel ve fiziksel zorbalığı içeren kısa bir vaka öyküsü 

oluşturulmuştur. Öyküde zorbalığa mağduru öğrencinin sosyal grup üyeliği şu şekilde 

değişimlenmiştir: “Bir grup öğrenci okul bahçesinde öğle yemeğini yemekte olan A.’nın 

yanına gelerek elindeki yemeği vermesini istemiştir. A. söyleneni yapmamıştır. Bunun 

üzerine öğrenciler A.’yı itip kakarak elindeki yemeği almış ve hakaret ederek diğer 

öğrenciler karşısında küçük düşürmüştür.” Deney gruplarından birinde zorbalık 

mağdurunun Suriyeli (dış grup üyesi) diğerinde ise Kırşehirli (iç grup üyesi) olduğu 

bilgisi verilirken kontrol grubunda mağdurun sosyal kimliği hakkında herhangi bir bilgi 

verilmemiştir. Manipülasyon sonrasında manipülasyon kontrol sorularına (gözünde ne 

derece canlandırabildiği ve daha önce benzer bir davranış yaşayıp yaşamadığı) yer 

verilmiştir. 

Kurbanla Empati. 

Gezici Yalçın ve diğerlerinin (2021) çalışmalarında kullandığı 11’li Likert tipinde 

(0 = “Hiç”, 10 = “Çok fazla”) derecelendirmeye sahip iki madde kullanılmıştır (r = .61, p < 

.01).  

Aşağıdaki ölçeklerin tamamı bu araştırma için araştırmacı tarafından 

oluşturulmuştur. 

Kurbanı Savunma. 

Üç maddeyle kurbanı savunma düzeyi ölçülmüştür. Ölçümler, 5’li Likert 

tipindedir (0 = “Hiç katılmıyorum”, 4 = “Tamamen katılıyorum”;  = .81).  

Seyirci Kalma. 

Üç maddeyle katılımcıların zorbalığa seyirci kalma eğilimi ölçülmüştür. Ölçüm, 

5’li Likert tipinde derecelendirmelere sahip ölçek üzerinden elde edilmiştir ( = .64).  

Hazır Olma Düzeyi. 

Katılımcıların Suriyelilere yardım etme konusunda hazır bulunma düzeyini 

ölçmek amacıyla 5’li Likert tipinde derecelendirmelere sahip bir ölçek üzerinden iki 

soru sorulmuştur (r = .64, p < .01). 

Algılanan Teşvik Edici Norm – Aile. 

Sığınmacılara yardım etme tutumu üzerinde ailenin algılanan normatif etkisini 

ölçmek amacıyla 5’li Likert tipinde derecelendirmeleri olan iki madde kullanılmıştır (r = 

.63, p <.01).  



 

116 

Algılanan Teşvik Edici Norm – Öğretmenler. 

Sığınmacılara yardım etme tutumu üzerinde öğretmenlerin normatif etkisini 

ölçmek amacıyla 5’li Likert tipinde derecelere sahip olan iki madde kullanılmıştır (r = 

.63, p < .01). 

Bulgular 

Manipülasyon kontrol sorularıyla ilgili analizlere göre, olayı gözünde 

canlandırma açısından gruplar arasında herhangi bir anlamlı fark bulunmamaktadır, 

F(2, 115) = 1.13, p = .326. Katılımcıların büyük bir kısmı olayı gözünde iyi bir şekilde 

canlandırabilmiştir (Ort. = 7.79, ss = 2.30). Benzer bir olayı daha önce yaşayıp 

yaşamadığı şeklindeki soruya katılımcıların verdiği yanıt açısından da gruplar arasında 

herhangi bir anlamlı fark bulunmamaktadır, F(2, 115) = .47, p = .95.  

Analiz sonuçlarına göre ahlaki uzaklaşma ile seyirci kalma eğilimi arasında pozitif 

yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r = .35, p < .01). Ahlaki uzaklaşma 

ile kurbanı savunma arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r = -.11, p > .05). 

Katılımcıların ahlaki uzaklaşma düzeyi medyana göre yüksek ve düşük olarak iki gruba 

ayrıldıktan sonra yapılan 2 (ahlaki uzaklaşma: düşük, yüksek) x 3 (sosyal grup bilgisi: iç 

grup, dış grup, kontrol) ANCOVA analizine göre, katılımcıların ahlaki uzaklaşma düzeyi 

ve kurbanın sosyal grup üyeliği bilgisinin kurbanı savunma üzerindeki ortak etkisi 

anlamlıdır, F(2,108) = 4.17, p = .018, 2p = .07. Söz konusu analizde katılımcıların 

kurbanla empati düzeyi, olaya müdahale etmeye hazır olma düzeyi ve aile ile 

öğretmenlerin davranış üzerinde algılanan normatif etkileri kontrol değişkenleri olarak 

analize dahil edilmiştir ve analiz 1000 örneklem üzerinden tekrar edilmiştir 

(bootstraping). Ahlaki uzaklaşma düzeyi yüksek olan katılımcılar, kurbanın iç grup üyesi 

olduğu (Kırşehirli; Ort. = 3.51, %95 güven aralığında alt ve üst kesme noktaları: 3.09-

3.91) bilgisini aldıklarında, dış grup üyesi (Suriyeli; Ort. = 3.28, %95 güven aralığında alt 

ve üst kesme noktaları: 2.87-3.64) olduğu koşula kıyasla kurbanı daha fazla savunma 

eğilimi göstermektedir. Zorbalığa seyirci kalma açısından değişkenler arasında anlamlı 

bir ortak etki gözlenmemiştir. 

Tartışma 

Alanyazında ergenlerin iç grup yanlılığı gösterdiğini ortaya koyan çalışmalar 

(Brewer, 1999; Brooke ve diğ., 2021) bulunsa da akran zorbalığı bağlamında iç grup 

yanlılığının ele alındığı az sayıda çalışma mevcuttur. Söz konusu araştırmalarda 

ergenlerin kendi iç grubundan kurbanlar söz konusu olduğunda onları daha az suçlama, 

daha fazla basketbol sahasını kullanma hakkı verme ve daha az ceza verme gibi iç grup 

yanlılıkları sergiledikleri gösterilmiştir (Gini, 2006, 2007). Kurbanın sosyal grup 

üyeliğinin kurbanı zorbaya karşı savunma davranışı üzerindeki etkisini inceleyen bir 

çalışmaya ise rastlanamamıştır. Bu açıdan bu çalışmanın bulgusunun alanyazına katkı 

sunması beklenmektedir. Öte yandan, bu çalışmada elde edilen ahlaki uzaklaşma düzeyi 

ile seyirci kalma arasında gözlenen pozitif yöndeki anlamlı ilişki alanyazınla tutarlıdır 
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(ör., Pozzoli ve diğ., 2012). Bunun dışında, bu çalışmada kurbanın grup üyeliği bilgisi, 

bağımlı değişkenler üzerinde tek başına anlamlı bir fark yaratmamış, yüksek ahlaki 

uzaklaşma düzeyi ile birlikte kurbanı savunma eğilimini artırmıştır. Söz konusu anlamlı 

ortak etkinin farklı kültürlerde çeşitli sosyal gruplarla yapılan çalışmalarla test edilmesi 

önerilmektedir. Gelecekte hem zorbanın ve kurbanın sosyal kimliğinin farklı şekillerde 

değişimlendiği, hem de ahlaklı bulunmayan davranışların ve buna karşı gösterilen 

tepkilerin farklı şekillerde ele alındığı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  
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Haksızlıktan Kaçınmada Varsayımsal ve Davranışsal Farkların İncelenmesi 
 

Exploring the Differences in Hypothetical and Behavioral Inequity Avoidance  
 

Büşra Aktaş1 
 
 

Özet 
Haksızlıktan Kaçınma Modeline (Fehr ve Schmidt, 1999) göre insanlar diğerlerinden daha azına 
(dezavantajlı haksızlıktan kaçınma; DHK) veya diğerlerinden daha fazlasına sahip olmaktan 
kaçınmakta (avantajlı haksızlıktan kaçınma; AHK); bunun yerine kararlarında adil, eşitlikçi ve 
rasyonel değerlendirmeleri bir arada gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmalarda çoğunlukla 
ekonomi oyunları kullanılmakta ve tepeden inme (windfall; emek sarf edilmeksizin kazanılan) 
para dağılımlarının iki oyuncu arasında nasıl dağıldığı ele alınmaktadır (Camerer, 2003; Engel, 
2011). Ancak çalışmalar özellikle kişilerin maddi kazanım sağladığı durumlarda hipotetik olarak 
beyan ettiklerinden daha az kaçınmacı davranabildiklerini göstermektedir (FeldmanHall, ve diğ., 
2012; Larrick ve Blount, 1997). Ahlaki ikiyüzlülük literatürü kapsamında ele alınan bu 
çalışmalar, nadiren haksızlıktan kaçınma davranışı özelinde gerçekleştirilmiştir. Buna paralel 
olarak bu incelemede, haksızlıktan kaçınma davranışının sergilenmesinde beyana dayalı 
bildirimler ile davranışların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bunun için Haksızlık Oyununun 
(Blake ve McAuliffe, 2011) yetişkinlere uyarlanarak kullanıldığı bu çalışmada, üç ayrı sosyal 
bağlama ilişkin senaryolar sunulmuş ve katılımcılara bu senaryolardaki durumda nasıl tepki 
verecekleri, çevrim içi anketler vasıtasıyla sorulmuştur (N = 208). Ardından aynı senaryolara 
birebir mutabık kalınmış ancak bu defa gerçek para dağılımları kullanılarak (farklı 
katılımcılarla) ikinci çalışma gerçekleştirilmiştir (N = 269). Bulgular, hipotezime uyumlu olarak, 
kişilerin maddi kazanım sağladığı durumlarda (Ort. = 2.70, SS = 2.79), hipotetik olarak beyan 
edilenden (Ort. = 4.24, SS = 3.03) anlamlı olarak daha az AHK sergilediklerini göstermektedir, 
t(475) = -5.74, p < .001, %95 GA [-2.064, -1.012]. Bu sonuçlar beyanlar ile davranışlar arasındaki 
uyumsuzluğun ahlaki psikoloji literatüründe göz önünde bulundurulması gereken bir konu 
olduğuna işaret etmektedir.  
 
Anahtar sözcükler: haksızlıktan kaçınma davranışı, ahlaki ikiyüzlülük, ahlaki karar alma, adalet 
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Abstract 
According to the inequity aversion model (Fehr & Schmidt, 1999), people display avoidance of 
getting less (disadvantageous inequity aversion, DIA) and more than others (advantageous 
inequity aversion, AIA); and they consider fairness, equality, and rationality, together in 
economic decisions. In these studies, mostly it is preferred to use economical games, and include 
how windfall resources would be distributed between two players (Camerer, 2003; Engel, 
2011). However, previous findings demonstrated that people can display less IA than reported 
in hypothetical scenarios, especially in the situations when they have financial gains 
(FeldmanHall, et al., 2012; Larrick & Blount, 1997). Previous research in the moral hypocrisy 
literature has rarely been focused on the context of inequity avoidance behavior. In parallel, this 
study aimed to compare the differences based on behavioral and self-report measurement of IA. 
Thus, in the first study, three different social contexts were presented to participants with 
hypothetical scenarios and asked how they would react to them, through online questionnaires 
(N = 208) by using Inequity Game (Blake & McAuliffe, 2011). After, in the second study, exactly 
the same scenarios were asked to (different) participants, using real money allocations in a 
behavioral task (N = 269). In parallel to the hypothesis, the findings showed that participants (M 
= 2.70, SD = 2.79), displayed less AIA in the study that they can have financial gains, rather than 
hypothetical scenarios (M = 4.24, SD = 3.03), t(475) = -5.74, p < .001, 95% CI [-2.064, -1.012]. 
These results reveal the inconsistency between self-report and behavioral results in inequity 
avoidance, which needed to be considered in the moral psychology literature. 
 
Keywords: inequity avoidance behavior, moral hypocrisy, moral decision making, fairness 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
Adil olanlar ve olmayanlar arasındaki farkların neler olduğu, kimlerin diğerlerine 

göre daha adil kararlar aldığı ve hangi koşulların adil davranmayı arttırdığına ilişkin 

araştırma soruları ahlaki psikoloji literatüründeki çalışmaların sıkça ele aldığı 

sorulardır. Fehr ve Schmidt (1999) klasik ekonomideki temel varsayımın aksine, 

Haksızlıktan Kaçınma Modelinde, bireylerin kaynak bölüşümleri sırasında karar alırken 

karşılıklılık ve adalet hassasiyetlerini de göz önünde bulundurduklarını, yalnızca 

rasyonel veya maddi çıkarlarına odaklanarak karar almadıklarını öne sürdüler. Bunun 

üzerine gerçekleştirilen bir dizi çalışmada, Fehr ve Schmidt’in (1999) argümanlarına 

paralel olarak, kişilerin hiçbir maddi kayıpla karşılaşmayacaklarını bilseler de tepeden 

inme bir kaynağın tamamını kendilerine almak yerine, anonim bir başka kişiyle de 

bölüştürdükleri görüldü (Engel, 2011). Bu sonuçlardan hareketle, kişilerin iki farklı 

durum karşısında haksızlıktan kaçınma davranışı sergiledikleri ileri sürüldü. Birincisi, 

kişiler diğerlerinden daha azına sahip olmaktan kaçındılar ki bu davranış dezavantajlı 

haksızlıktan kaçınma olarak isimlendirildi. İkincisi, kişiler diğerlerinden daha fazlasına 

sahip olmaktan kaçındılar ki bu davranış ise avantajlı haksızlıktan kaçınma olarak 

isimlendirildi. 

Araştırmacılar ilgili soruları incelemek için en genel anlamda iki ayrı yönteme 

başvururlar: ölçekler veya senaryolar kullanırlar veya davranışsal gözlemler yaparlar. 

Birincisi, ölçekler veya senaryolar vasıtasıyla, diğer bir deyişle, kişilerin beyanına dayalı 

bildirimler yoluyla (Graham ve diğ., 2013; Curry ve diğ., 2019; Kohlberg, 1973; Piaget, 

1932/1968; Damon, 1981) alınan verilerde kişilere bir dizi anket sorusu vasıtasıyla veya 

hipotetik ikilemlerle olası durumlarda nasıl davranacaklarına ilişkin beyanları istenir. 

İkincisi, kişilerin bir miktar emek verilmeden edinilmiş, tepeden inme (windfall) 

kaynağın dağılımına ilişkin kararları veya ekonomi oyunlarındaki atanan rollerindeki 

sergiledikleri davranışlar gözlemlenir (Camerer, 2003; Engel, 2011; Fehr ve Schmidt, 

1999). Her iki tür ölçüm aracının da avantajlı ve dezavantajlı tarafları vardır. Beyana 

dayalı bildirimlerin eleştirilmesinde, argümanlar genellikle davranışı yordama gücünün 

zayıflığı üstünde yoğunlaşırken, ekonomi oyunlarının kullanımını eleştirenler ise dışsal 

geçerliliğinin düşük olmasını önemli bir dezavantaj olarak belirtirler (Larrick ve Blount, 

1997; Pisor ve diğ., 2020; Teper ve diğ., 2011). Öte yandan ekonomi oyunları içsel 

tutarlığı yüksek ölçümler olması nedeniyle adalet hassasiyetlerinin incelenmesi için 

kullanışlı görülür.  

Literatürdeki bu tartışmalar, iki farklı ölçüm yönteminden alınan bilgilerin 

birbiriyle ne kadar tutarlı olduğu sorusunu da gündeme getirir. Kişiler adalete ilişkin 

konular gündeme geldiğinde, beyan ettikleri gibi davranırlar mı? Eğer davranırlarsa 

davranışları ve beyanları arasında ne ölçüde bir tutarlılık vardır? Bununla ilgili 

gerçekleştirilen önceki çalışmalarda kişilerin maddi kazanım sağlayacakları durumlarda 



 

122 

veya maddi kazanımlarını kaybetme ihtimalleri bulunan durumlarda, öncesinde beyan 

ettiklerinden daha az adil davranabildikleri görülmektedir (Batson ve diğ., 1997; Batson 

ve diğ., 1999; Graham ve diğ., 2015; FeldmanHall ve diğ., 2012; Larrick ve Blount, 1997). 

Dolayısıyla, ekonomi oyunlarındaki davranışlar, kişilerin beyanlarıyla 

karşılaştırıldığında tutarsızlık ortaya çıkabilir. Bu durum akla sosyal psikolojide sıkça 

tartışılan bir konu olan ahlaki ikiyüzlülüğü getirir. Ahlaki ikiyüzlülük, kişilerin ahlaki 

gözükmekle ilgili motivasyonlarının var olması fakat bedel ödemek gereken durumlarda 

bildirilen davranışların ortaya çıkmaması olarak tarif edilmektedir (Batson ve diğ., 

2002). Birincisi, ahlaki gözükmek kişilere çıkar sağlıyor olabileceğinden, ikincisi ise 

kişilerin gereken durumlarda bedel ödemeye yeterli kaynağının olmamasından dolayı 

ahlaki ikiyüzlülük ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda ise her iki sebep de etkili olabilir. 

Bu çalışmada, kişilerin katıldıkları ekonomi oyununda ve senaryolarda verilen 

cevapları arasındaki olası farklar, haksızlıktan kaçınma davranışları özelinde 

incelenecektir. Buna göre, kişilerin, Haksızlık Oyunu (Blake ve McAuliffe, 2011) isimli 

ekonomi oyununda, hipotetik senaryolarda beyan ettiklerinden, anlamlı olarak daha az 

haksızlıktan kaçınma davranışı sergileyecekleri hipotez edilmektedir. Bunun için bu 

çalışmada birebir aynı işlem (farklı) katılımcılara hem gerçek bir ekonomi oyununda 

uygulanmış hem de senaryolar vasıtasıyla hipotetik olarak cevaplandırmaları 

istenmiştir.  

Yöntem 

Katılımcılara ulaşmak için yürütülen bu çevrim içi iki ayrı çalışmanın duyuruları 

sosyal medyada ve İstanbul’daki farklı vakıf üniversitelerindeki psikoloji derslerinde 

gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışmaya katılmayı kabul eden kişiler katılım linkine 

tıklayarak senaryolara ulaşmışlardır. Katılımcılardan ilk olarak onam formunu 

okumaları ve gönüllü olarak katılım sağlayacaklarını beyan ettikten sonra ilgili 

senaryoları (Qualtrics vasıtasıyla) yanıtlandırmaları istenmiştir. Katılımları karşılığında 

İstanbul’daki çeşitli vakıf üniversitelerindeki öğrencilere teşekkür olarak dersleri için 1 

puanlık kredi verilmiştir. İkinci çalışmada ise duyurular hem İstanbul’daki çeşitli vakıf 

üniversitelerinde hem de sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. İkinci 

çalışmadaki katılımcılarla Haksızlık Oyunu için PsychoPy v3.0 kullanılmış; çevrim içi 

görüşmeler ise katılımcıların tercihine göre Zoom, Skype veya Hangouts aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. İkinci çalışmada katılımları karşılığında teşekkür olarak eşit şekilde 

15 Türk Lirası banka hesaplarına çalışma tamamen sona erdikten sonra transfer 

edilmiştir. 

Katılımcılar 

Birinci çalışmada toplam 208 kişinin verileri analiz edilmiştir: 65 kişi (Nkadın = 38, 

Nerkek = 25) birinci deney grubu; 74 kişi (Nkadın = 55, Nerkek = 18) kinci deney grubu; 69 

kişi (Nkadın = 54, Nerkek = 15) kontrol grubuna katılım sağlamıştır. Birinci çalışmadaki 

katılımcıların ortalama yaşı 24.37 (SS = 7.68); çoğunluğu üniversite öğrencisi (N = 157) 
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ve kadın (N = 147) iken, ikinci çalışmadaki katılımcıların da benzer şekilde çoğunluğu 

üniversite öğrencisi (N = 191), kadın (N = 196) ve ortalama yaşı 22.43’tür (SS = 2.85). 

İkinci çalışmanın analizleri 269 katılımcının verileri ile gerçekleştirilmiştir: 90 (Nkadın = 

63, Nerkek = 22) kişi birinci deney grubu, 91 (Nkadın = 68, Nerkek = 17) kişi ikinci deney 

grubu, 88 (Nkadın = 65, Nerkek = 21) kişi kontrol grubunda yer almıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Haksızlık Oyunu ve Senaryolar. 

Blake ve McAuliffe (2011) tarafından öne sürülen Haksızlık Oyununda, bir miktar 

kaynak daha önceden belirlenmiş oranlarda iki oyuncu arasında bölüştürülür ve aktör 

rolündeki katılımcılardan bu oranları kabul edip etmediklerini cevaplandırmaları 

istenir. Kabul edilen miktardaki kaynaklar oyun sonunda iki oyuncuya da tahsis edilir. 

Kabul edilmeyen dağılımlardan her iki oyuncu da hiçbir kazanç sağlamaz. Bu çalışmada 

Haksızlık Oyununda kaynak dağılımı için 10 Türk Lirasının farklı oranlarda ve eşit 

olmayan şekilde bölüşümü gerçekleştirilmiştir (örneğin, 1 TL’ye 9 TL, 2 TL’ye 8 TL, vb.) 

ve katılımcılar her koşulda 8 farklı para dağılımını yanıtlamışlardır. Orijinal oyundan 

farklı olarak, bu çalışmada yalnızca aktör rolünde katılımcılar yer almışlardır. 

Katılımcılara diğer oyuncunun deneyin kuralları gereği birbirlerini tanımamaları için 

davet edilmediği fakat aldıkları kararlardan ikinci oyuncuların da etkileneceği beyan 

edilmiştir. Ancak gerçekte çalışmada ikinci oyuncunun olmadığı, katılımcılara 

çalışmanın sonunda çalışma sonrası bilgilendirme formu vasıtasıyla bildirilmiştir1.  

Bu çalışmada denekler-arası desen kullanılmıştır. Oyunda üç farklı grupta farklı 

katılımcılar yer almıştır. Birinci deney grubunda katılımcılar iki ayrı koşula katılım 

sağlamışlardır. Birinci koşulda katılımcılara daha az miktarda para düşerken, diğer 

oyuncuya daha fazla kaynak dağıtılmıştır. İkinci koşulda ise katılımcılara daha fazla, 

diğer oyuncuya daha az kaynak dağıtılmıştır. Böylece katılımcıların hem dezavantajlı 

haksızlıktan kaçınma (DHK) hem de avantajlı haksızlıktan kaçınma (AHK) skorları 

oluşturulmuştur. İkinci gruptaki katılımcılara birinci koşulda diğer oyuncudan daha az 

kaynak sunulmuştur fakat bu koşulda katılımcıların dağılımları reddetme imkânı 

bulunmadığı, kabul etmek zorunda oldukları bildirilmiştir. İkinci koşulda ise (birinci 

grubun ikinci koşuluyla birebir aynı şekilde) katılımcılara diğer oyuncudan daha fazla 

kaynak sunulmuştur. Son grupta (kontrol grubu) ise AHK temel oranını anlayabilmek 

için katılımcılar yalnızca diğer oyuncudan daha fazla sunulan 8 dağılımı 

cevaplandırmışlardır. Bu prosedürün tamamı birinci çalışma için senaryolaştırılmış, 

katılımcıların deneyde maruz kaldığı her aşama senaryolarda aynı şekilde katılımcılara 

sunulmuştur. 

 

 
1 Ayrıca çalışma öncesinde katılımcılara kabul ettikleri tüm dağılımların toplamı kadar para miktarını alabilecekleri 
söylenmiş ancak çalışmanın sonunda tüm katılımcılara eşit şekilde 15 Türk Lirası ile teşekkür edilmiştir. Bu 
kandırmanın gerekçesi çalışma sonunda katılımcılara açıklanmıştır. 
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Analiz Stratejisi ve Sonuçlar 

Analizler SPSS 21 aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. İki çalışmadaki farklı 

katılımcıların DHK ve AHK skorları toplam puan alınarak analize dahil edilmiştir. Buna 

göre, haksız dağılımı reddetmek 1 puan, kabul etmek ise 0 puan olarak hesaplanmıştır. 

Katılımcıların birinci çalışmada (hipotetik senaryolarda) beyan ettikleri AHK ile ikinci 

çalışmadaki (gerçek para dağılımları) AHK skorlarını karşılaştırmak için bağımsız 

örneklem t testi gerçekleştirilmiştir. Beklenildiği gibi, kişilerin hipotetik senaryolarda, 

gerçek deneydekine göre, anlamlı olarak daha yüksek AHK rapor ettikleri görülmüştür, 

t(475) = -5.74, p < .001, %95 GA [-2.,064, -1.012]. Bağımsız örneklem t testi sonucunda 

DHK skorlarının anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür (p > .05). Keşifsel olarak 

grup koşulları ile çalışmanın türü arasında anlamlı bir etkileşim olup olmadığı 

incelenmiştir. Sonuçta, grup koşulları ve çalışma türünün anlamlı etkileşim ortaya 

koymadığı ve grup koşulları arasındaki sonuçların anlamlı olarak farklılaşmadığı 

bulunmuştur (p > .05). 

Tartışma 

 Çalışmanın sonuçlarına göre kişiler hipotetik durumlarda gerçekte olduğundan 

daha fazla adil davranacaklarını beyan ediyor olabilirler. Bununla ilgili sebeplerden 

birisi, daha önce de belirtildiği gibi kişilerin maddi kazanım sağlama ihtimalleri olan 

bağlamlarda, kazanımlarından vazgeçmelerinin daha zor olması ve tutumlarının 

etkisinin daha düşük bir güçle ortaya çıkıyor olması olabilir. Bu da adalete ilişkin 

çalışmalarda tutumlarla davranışların ne denli birbiriyle tutarlı olduğu sorusunu akla 

getirmektedir. Bu soru bağlamında, ekonomi oyunları dışsal geçerlilik açısından 

sorgulanırken, senaryolar ve anketler ise davranışı ne ölçüde yordadığı açısından 

sorgulanmaktadır ve ekonomi oyunlarının dışsal geçerliğini arttırmak için bir dizi öneri 

sunulmaktadır (Pisor ve diğ., 2020). Bununla ilgili ilerideki çalışmalarda ekonomi 

oyunlarının gündelik hayatı daha iyi temsil etmesi için güncellemeler yapmak, ilgili 

literatüre önemli katkı sunabilir. Son olarak, bu çalışmada iki ayrı çalışmada farklı 

katılımcıların yer alması önemli bir sınırlılık olduğundan, çalışmanın ileride aynı 

katılımcılarla (denek-içi desenle) yeniden gerçekleştirilmesi bu konuda daha güçlü 

yorumlar yapmamıza olanak sağlayacaktır. 
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Özet 
Bu ön kayıtlı (preregistered) çalışmada özgür irade ve determinizme dair inancın, zihnin ikili 
işlem modeli (the dual-process model of the mind) kullanılarak deneysel olarak araştırılması 
hedeflenmiştir. Türkiye’de yürütülen çalışmada gruplar arası bir deneysel tasarım kullanılmış; 
sezgisel ve analitik düşünme manipüle edilerek, bunun özgür irade ve determinizmin kabul 
edilmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir (N = 747). Deneyde katılımcılar dört gruba ayrılmıştır: 
Zaman baskısı (sezgisel düşünme), analitik düşünme eğitimi (analitik düşünme), duyguları 
tetikleme (sezgisel düşünme) ve kontrol grubu. Özgür irade ve determinizm inançlarının bilişsel 
kökenlerini anlamak adına iki temel hipotez öne sürülmüştür: Analitik düşünmeyi deneysel 
olarak aktive etmenin kontrol grubuna göre bilimsel determinizm inançlarını arttırıp özgür 
iradeye inancı azaltması beklenmiştir. Aynı şekilde sezgisel düşünme süreçleri deneysel olarak 
aktive edilen grubun kontrol grubuna göre özgür irade inançlarında bir artış, determinizm 
inançlarında ise bir azalış beklenmiştir. Bulgular, denekler arası manipülasyonların özgür irade 
ve determinizm inançları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Analitik düşünme eğitimi özgür 
iradeye inancı azaltmış ancak determinizm üzerinde etkili olmamıştır. Beklendiği gibi zaman 
baskısı grubunda özgür iradeye inançta bir artış, determinizme inançta ise anlamlı bir azalış 
gözlenmiştir. Ancak hipotezimizin tersine, duyguları tetikleme manipülasyonunun anlamlı bir 
etkisi bulunmamıştır. Sonuçlar, özgür iradenin sezgisel, determinizm inançlarının ise analitik 
düşünme süreçlerinden daha çok etkilendiği argümanıyla kısmen uyumludur. 
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Abstract 
 
This preregistered study aimed to experimentally investigate the belief in free will and 
determinism using the dual-process model of the mind. In an experiment using Turkish 
participants (N = 747), where reliance on intuition and reflection was manipulated in a between-
subjects design, we tried to estimate whether reflection or intuition increases or decreases the 
endorsement of free will and scientific determinism. In the experiment, there were four groups: 
time-pressure (intuition), debiasing training (reflection), emotion induction (intuition), and 
control group. Our hypothesis posits that reflection would increase the endorsement of scientific 
determinism and decrease the endorsement of free will. On the other hand, we expect intuition 
to decrease scientific determinism and increase endorsement of free will. Results indicated that 
between-subjects manipulations significantly affected belief in free will and determinism. 
Debiasing training diminished belief in free will but did not affect determinism beliefs. Time-
pressure condition increased the endorsement of belief in free will and decreased determinism. 
Unlike time-pressure, emotion induction manipulation had no significant effect on free will and 
determinism. The results partially support the view that intuition favors the belief in free will 
and impedes determinism. 
 
Keywords: free will, determinism, compatibilism, incompatibilism, intuition, reflection 
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Uzun Özet 
 

Giriş 

Özgür irade ve belirlenimcilik inançlarının insan hayatına olan etkileri 

alanyazında birçok defa gösterilmiştir (Protzko ve diğ.,2016). Alanyazında özgür iradeye 

olan inancın sezgisel olduğu ve insanların sezgisel olarak özgür iradeye inandıkları farklı 

şekillerde ifade edilmiştir (Nahmias ve diğ., 2005). Alanyazında şimdiye kadar özgür 

irade ve belirlenimcilik fikirlerinin bilişsel kökenleri araştırılmamıştır. Yani alanyazında 

bahsi geçtiği halde özgür iradenin sezgisel olarak desteklendiğini sosyal-bilişsel psikoloji 

perspektifinden gösteren bir çalışma yoktur. Araştırmamızda özgür irade ve 

belirlenimcilik kavramlarının sezgisel ve analitik düşünmeye dayanan kökenleri 

araştırılmıştır. 

Bu anlamda özgür irade alanyazınında daha önce pek kullanılamayan ama bilişsel 

psikoloji alanında kullanılan zihnin ikili işlem modelini kullanarak özgür irade ve 

belirlenimciliğin ampirik olarak araştırılması hedeflenmiştir. Zihnin ikili işlem modeli 

(Evans, 2003), zihnin iki mekanizma tarafından yürütüldüğünü savunur, bunlar tip 1 

(sezgisel) ve tip 2 (analitik) mekanizmalardır. Bu mekanizmaların kullanılışına göre 

insanların kararlarında farklılıklar oluştuğuna dair geniş bir literatür bulunmaktadır. 

Buradan yola çıkarak çift süreçli zihin modelinin mekanizmaları olan tip 1 ve tip 2’nin 

kullanımının özür irade ve bilimsel determinizme olan tutumları arttırma veya 

azaltmada farklılıklara yol açabileceği düşünülmüştür. 

Hipotezler: 

(H1) Sezginin, özgür iradeye olan inancın onayını artırmasını ve bilimsel determinizme 

olan inancı azaltması beklendi. 

(H2) Analitik düşünmemenin, bilimsel determinizmin onaylanmasını arttıracağını fakat 

özgür iradeye olan inancı azaltacağı beklendi. 

Yöntem 

Örneklem 

Deney için karışık-tasarım ANOVA kullanılmıştır. Bu alanda daha önce yapılan bir 

çalışma olmadığı için katılımcı sayısını belirlemek için etki büyüklüğü f = 0,10, güç ,95 ve 

ölçümler arası korelasyon (özgür irade ve determinizm alt ölçekleri arası) ,29’ye göre 

(Yilmaz ve diğ., 2018) dört grup bulunan karışık-tasarım ANOVA için 612 katılımcıya 

gerek olduğu belirlenmiştir. “Qualtrics” üzerinden, çevrim içi olarak katılımcı 

topladığımız deneye 747 katılımcı katılmıştır, bunlardan 670’i analiz için kullanılabilir 

veri sağlamıştır. Katılımcılar çalışmaya katılımları karşılığında hediye çeki çekilişine 

katılmaya hak kazanmıştır. Veri toplama öncesi çalışma ön kaydedilmiştir 

(https://osf.io/p7gnz/). 
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Veri Toplama Araçları 

Sezgisel ve analitik düşünmeyi aktifleştiren manipülasyonlar.  

Deneysel manipülasyon olarak sezgisel düşünmeyi aktif hale getiren zaman 

baskısı ve duygu hazırlama ve analitik düşünmeyi aktif hale getirmek içinse analitik 

düşünme manipülasyonu kullanılmıştır. Bunlara ek olarak hiçbir manipülasyonun 

verilmediği kontrol grubu bulunmaktadır.  

Zaman baskısı manipülasyonu. Katılımcılara verilen bağımlı değişkendeki 

ölçeğin her bir sorusunu çözmek için kısıtlı bir zaman verilmiştir (5 saniye). Bu kısıtlı 

sürede sorulara cevap vermenin sezgisel düşünceyi aktive etmesi beklenmiştir (Yılmaz 

ve İşler, 2019).  

Duygu hazırlama manipülasyonu. Katılımcılara duygularla karar vermenin en 

doğru yol olduğuna dair kısa bir metin verilmiştir. Bu yöntemin sezgisel cevaplar 

vermeye yönelteceği beklenmiştir (Levine ve diğ., 2018).  

Analitik düşünme manipülasyonu. Katılımcılar üç çeşit bilişsel yanılsama 

hakkında sorulara tabi tutulacaktır. Bu bilişsel yanılgılar anlamsal illüzyonlar, taban 

oran yanılgısı ve kullanılabilirlik önyargısıdır. Katılımcılara bu konular hakkında üç soru 

sorulmuştur ve sorular cevaplandırıldıktan sonra soruların nasıl çözüldükleri 

katılımcılara sunulmuştur. Bu yolla katılımcılarda analitik düşüncenin etkin hale gelmesi 

öngörülmüştür (İşler ve diğ., 2021).  

 Özgür İrade ve Determinizm + Ölçeği (ÖİD+). 

 Bağımlı değişken olan Özgür İrade ve Determinizm ölçeği Paulhus ve Carey 

(2011) tarafında geliştirilmiş ve insanların özgür irade ve determinizme yönelik 

inançlarını ölçmeyi amaçlar. Ölçeğin özgür irade ve determinizm alt ölçeklerini 

barındıran 14 sorusu kullanılmıştır (α = .76). Duygu hazırlama, kontrol ve analitik 

düşünme eğitiminden sonra katılımcılara ölçek verilmiştir ancak zaman baskısında 

manipülasyon soru başına uygulanmıştır. Dolayısıyla her soru için bir zaman limiti olup 

cevaplama o zaman limiti süresinde gerçekleştirilmiştir.  

İşlem 

Deney için gereken etik izinler (İnsan Araştırmaları Etik Kurulu, E-82741295-

604.01.01-6762) Kadir Has Üniversitesi insani araştırmalar etik kurulu tarafından 

alınmıştır. 4 (manipülasyonlar: zaman baskısı, analitik düşünme eğitimi, duygu 

hazırlama ve kontrol) x 2 (özgür irade ve bilimsel determinizm alt ölçekleri) tasarıma 

sahip olan deneyin doğrulayıcı analizleri için Karışık-Tasarım ANOVA kullanılmıştır. 

Deneyde denekler arası ölçümler ANOVA kullanılarak iki ayrı alt ölçek için (özgür irade 

ve determinizm) ayrı ayrı ölçülmüştür. Buna ek olarak gruplar arası farklar için İlişkisiz 

Gruplar Testi kullanılmıştır.  
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Bulgular 

Özgür irade alt ölçeği için yapılan ANOVA’da gruplar arası anlamlı bir farka 

rastlanmıştır, F(3,664) = 21.2, p < .001,  = .090. Yapılan t-testte analitik düşünme 

manipülasyonun (Ort. = 2.80, SS = .632; %95 GA [2.70, 2.91]) kontrol grubundan anlamlı 

bir şekilde özgür iradeyi desteklemede az olduğu gözlemlenmiştir (Ort.= 3.02, SS = .709; 

%95 GA [2.91, 3.13]), t(309) = -2.84, p = .005, d = -.323. Duyguları hazırlama 

manipülasyonu (Ort.= 3.03, SS = .642; %95 GA [2.94, 3.13]) kontrol grubundan (Ort.= 

3.02, SS = .709; %95 GA [2.91, 3.13]) anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı gözlemlenmiştir, 

t(339) = .149, p = .882, d = .016. Zaman baskısı manipülasyonu (Ort.= 3.35, SS = .530; 

%95 GA [3.27, 3.43]) ise kontrol grubundan (Ort.= 3.02, SS = .709; %95 GA [2.91, 3.13]) 

özgür iradeyi destekleme anlamında anlamlı bir şekilde fazla çıkmıştır, t(350) = 4.94, p < 

.001, d = .528.  

Determinizm alt ölçeği için yapılan ANOVA’da gruplar arası anlamlı bir farka 

rastlanmıştır, F(3,666) = 3.61, p = .013,  = .016. Yapılan t-testlerde analitik düşünme 

manipülasyonun (Ort. = 3.19, SS = .568; %95 GA [3.10, 3.29]) determinizmi 

desteklemede kontrol grubundan anlamlı bir şekilde daha az olduğu gözlemlenmiştir 

(Ort. = 3.37, SS = .564; %95 GA [3.29, 3.46]), t(309) = -2.75, p = .006, d = -.312. Duyguları 

hazırlama manipülasyonu (Ort. = 3.30, SS = .548; %95 GA [3.22, 3.38]) kontrol 

grubundan (Ort. = 3.37, SS = .564; %95 GA [3.29, 3.46]) anlamlı bir şekilde 

farklılaşmadığı gözlemlenmiştir, t(339) = -1.206, p = .228, d = -.130. Zaman baskısı 

manipülasyonun (Ort. = 3.21, SS = .570; %95 GA [3.12, 3.29]) determinizmi destekleme 

anlamında kontrol grubundan (Ort. = 3.37, SS = .564; %95 GA [3.29, 3.46]) anlamlı bir 

şekilde daha az olduğu gösterilmiştir, t(352) = -2.73, p = .007, d = -.290. 

Sonuçlardan yola çıkarak zaman baskısında özgür iradenin artması ve 

determinizmin azalması, sezgisel kökenlerin özgür iradeyi arttırdığı hipotezimiz 

desteklenmiştir. Öte yandan analitik düşünmeyi arttırması beklenen analitik düşünme 

eğitimi özgür iradeye olan desteği azaltırken bilimsel determinizmi de azalttığı 

gözlemlenmiştir.  

Tartışma 

Hipotezlerimizden ilki sadece zaman baskısı manipülasyonunda desteklenmiştir 

ama duyguları uyandırma manipülasyonu için desteklenememiştir. İkinci ise kısmen 

desteklenmiştir çünkü analitik düşünce sadece özgür iradeye olan inancı azaltmakla 

kalmadı determinizme olan inancı da azaltmıştır.  

Kullandığımız ÖİD+ ölçeği sabit tutumları ölçen ve doğası gereği basit ve düz 

sorulara sahip bir ölçektir. Ölçeğin basit ve düz olması manipülasyonların etkili 

olmasında bazı sorunlara sebep olmuş olabilir. Bu anlamda analitik düşünme 

manipülasyonun etkisi istediğimiz şekilde ortaya çıkmadı. Çünkü analitik düşünmeyi 

kullanabilmek için gereken düşünme ortamı ve derinliği verilen sorularda mevcut 

değildi.  
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Kullanılan ölçek ile alakalı bir başka eleştiriyse ölçeğin sabit tutumları 

ölçmesinden kaynaklanıyor. Durumsal ölçümlerde (hikâye veya senaryo şeklinde 

sorular) sorulan sorular belli bir duruma dayandığı için somutlaştırması daha kolay ve 

sezgisel veya analitik düşünmeyi daha iyi manipüle edilebilir hale getirebilir. Durumsal 

ölçekleri kullanmak ileride yapılacak benzer çalışmalar bu alanyazına farklı bir bakış 

açısı kazandırabilir.  

Duyguları hazırlama manipülasyonu için etki bulunamamasını bu 

manipülasyonun iş birliği alanyazınından çıkmış olmasına yorduk. Dolayısıyla duyguları 

hazırlama manipülasyonu iş birliği çalışmaları haricinde sezgisel düşünmeyi aktive 

etmiyor olabilir. İleriki çalışmalarda bu manipülasyonun tekrarının yapılması faydalı 

olacaktır. 

Sonuç 

Araştırmamız alanyazında yapılan daha önceki çalışmalardan farklı olarak özgür 

iradenin sezgisel olduğu inancını bilişsel psikoloji açısından incelemiştir. Daha önceki 

yapılan çalışmalarda özgür irade inancının sezgisel olduğu söylenmesine rağmen özgür 

iradenin bilişsel kökeni üzerine yapılan çalışmalar ya tam olarak bu konuya değinmiştir 

(Protzko ve diğ., 2016) ya da deneysel bir şekilde incelememiştir (Hannikainen ve diğ., 

2019). Bununla birlikte ileriki çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar 

bulunmaktadır. Özgür irade alanında yapılan çalışmaların birçoğu batı temellidir ve 

kültürler arası farklılıklar özgür irade inancı içinde mevcuttur. Bu manada Türkiye’de 

yapılacak çalışmalar kültürel farklılıkları anlamak için faydalı olacaktır. 
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Özet 
Literatürde yapılmış çalışmalarda insanların hangi tür normatif ahlak görüşünü benimsediğinin 
belirlenmesinde çok sayıda insanın hayatının kurtulması için az sayıda insanın hayatının feda 
edilmesinin ahlaki açıdan uygun olup olmadığını soran ahlaki ikilemler kullanılmakta ve uygun 
olduğunu düşünenlerin faydacı, uygun görmeyenlerin ise deontolojik ahlak görüşünü 
benimsediklerin sonucuna varılmaktadır (Greene ve diğ., 2001). Literatür bulguları dindarlık 
düzeyi yüksek kişilerin faydacı ahlak görüşünü daha az benimsediklerini göstermektedir 
(McPhetres ve diğ., 2018). Ek olarak, geçmiş araştırmalarda analitik düşünme eğiliminin hem 
dindarlıkla hem de normatif ahlak görüşleriyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (Pennycook ve diğ., 
2012; Patil ve diğ., 2021). Genellikle bulunan sonuç analitik düşünme eğiliminin daha yüksek 
düzeyde olduğu insanların daha az dindar ve daha çok faydacı olduğu yönündedir. Bu çalışmada 
ise, faydacılık klasik ahlaki ikilem sorularına verilen cevaplarla değil, Oxford Faydacılık Ölçeği ile 
ölçülmüştür. Bu ölçekte faydacılık araçsal zarar ve tarafsız iyilik adlarında iki alt boyut halinde 
ele alınmıştır. Ek olarak dindarlık iç yönelimli, dış yönelimli ve sorgulayıcı olarak üç boyutta ele 
alınmıştır. Daha önceki çalışmalarda iç ve dış yönelimli dindarlık analitik düşünce ile negatif, 
sorgulayıcı dindarlık ise pozitif ilişkili görülmüştür (Bahçekapılı ve Yılmaz, 2017). Var olan 
çalışmada faydacılığın iki boyutu, üç dindarlık yönelimi ve analitik düşüncenin ilişkilerine 
bakılmıştır. 335 üniversite öğrencisine Derin Düşünme Testi 1-2, Oxford Faydacılık Ölçeği, Dini 
Yönelimler Skalası ve demografik form verilmiştir. Sonuç olarak, analitik düşünce ile faydacılığın 
araçsal zarar alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür; r = .12, p = .025. Analitik 
düşünce ek olarak iç yönelimli ve dış yönelimli dindarlık ile negatif ilişkili bulunmuştur; r = -.17, 
p = .001 ve r = -.16, p = .02. Faydacılığın alt boyutları ile ilgili ise araçsal zarar ve tarafsız iyilik 
arasında pozitif anlamlı bir ilişki görülmüştür; r = .31, p = .000. Tarafsız iyilik alt boyutu hem dış 
hem de iç yönelimli dindarlık ile pozitif ilişkili bulunmuştur; r = .22, p = .000 ve r = .19, p = .000. 
Sorgulayıcı dindarlığın ise faydacılığın alt boyutları ile anlamlı bir ilişkisi çıkmamıştır. Bulgular 
faydacılığın iki boyutlu olarak görülmesinin literatürde yeni açılımlar yaratma potansiyeli olan 
anlamlı bir kavramsallaştırma olduğu fikrini desteklemektedir. 
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Abstract 
In the literature, sacrificial moral dilemmas have been used to determine whether people 
embrace deontological or utilitarian ethics. If people endorse causing harm to one person to save 
others; they are thought to adopt utilitarianism (Green et al., 2001). Previous research showed 
that higher levels of religiosity was correlated with lower levels of utilitarianism (McPhetres et 
al., 2018). Furthermore, analytic thinking was found to have negative correlations with both 
religiosity and utilitarianism (Pennycook et al., 2012; Patil et al., 2021). In the current research, 
utilitarianism was measured with Oxford Utilitarianism Scale rather than moral dilemmas. In 
this scale, utilitarianism is conceptualized to be comprised of two dimensions: impartial 
beneficence and instrumental harm. In addition, three religiosity orientations were separately 
assessed: intrinsic, extrinsic and quest. Previous literature suggests that while analytic thinking 
is negatively correlated with intrinsic and extrinsic religiosity, it has positive correlations with 
quest religiosity (Bahçekapılı, & Yılmaz, 2017). Therefore, in the current study correlations were 
computed among the two dimensions of utilitarianism, the three religiosity orientations and 
analytic thinking. 335 university students were given the Cognitive Reflection Test 1-2, Oxford 
Utilitarianism Scale, Religiosity Orientation Scale and a demographic form. Firstly, it was found 
that analytic thinking and instrumental harm dimensions of utilitarianism have a positive 
correlation; r = .12, p = .025. In addition, analytic thinking was negatively correlated with both 
intrinsic and extrinsic religiosity; r = -.17, p = .001 and r = -.16, p = .02. Regarding the two 
dimensions of utilitarianism, impartial beneficence and instrumental harm were found to be 
positively correlated; r = .31, p = .000. Impartial beneficence was positively related with both 
extrinsic and intrinsic religiosity; r = .22, p = .000 and r = .19, p = .000. On the other hand, quest 
religiosity was found uncorrelated with the two dimensions of utilitarianism. The findings 
suggest that the two-dimensional conceptualization of utilitarianism is a meaningful construct 
that has potential to lead novel findings. 
 
Keywords: utilitarianism, religiosity, analytic thinking 
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Özet 
Büyük bir toplum sağlığı krizi haline gelen COVID-19 salgını, 2020 senesinin mart ayından beri 
dünyaya yayılmasıyla herkesin yaşamını etkiledi. Bu süreçte virüsten korunmanın tek yoluysa 
COVID-19’dan kaçınma davranışlarını benimsemek oldu (ör. maske takmak). Ahlak psikologları, 
COVID-19’dan kaçınma davranışlarını toplum yanlısı davranış (ya da iş birliğine yatkınlık) 
olarak ele alıp bunun ahlaki karar ve davranış süreçlerini etkileyen birçok faktörle de ilişkili 
olduğunu göstermiştir. Örneğin, birçok çalışma endişe ve korku gibi bireysel kaygıların; empati, 
ilişkisel ihtiyaçlar, milli benlik duygusu gibi sosyo-ilişkisel motivasyonların ve bilimsel tutum, 
komplo teorilerine inanç gibi tutumların; bireylerin COVID-19’dan kaçınma davranışlarını 
etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmanın amacı tüm bu faktörlerin rasyonel ve sezgisel düşünen 
bireylerde COVID-19’dan kaçınma davranışını öngörmede nasıl bir rol oynadığını incelemektir. 
Bu araştırmada veri, Türkiye’den (N = 420) kolaycı örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. 
Sonuçlara göre yüksek seviyedeki korku ve milli benlik duygusu hem rasyonel hem de sezgisel 
düşünen bireylerin COVID-19’dan kaçınma davranışları ile ilişkili çıkmıştır. Bununla beraber 
inanç konusunda bilimsel kriteri benimsemek rasyonel bireylerin, korunmasız insanlara karşı 
yüksek empati seviyesi de sezgisel bireylerin COVID-19’dan kaçınma davranışları ile ilişkili 
çıkmıştır. Araştırmanın sonuçları, toplum sağlığı krizi ya da toplum davranışını yönlendirmenin 
gerektiği süreçlerde hangi psikolojik faktörlerin hangi tip bireylerde etkili olabileceğine yönelik 
bir bakış açısı sunmaktadır.  
 
Anahtar sözcükler: COVID-19, sezgisellik, rasyonellik, toplum yanlısı davranış, sosyo-ilişkisel 
motivasyonlar 
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Abstract 
The COVID-19 pandemic has affected every individual’s lives as it spiraled into a vital health 
crisis all around the world since March 2020. The only way to avoid getting infected by the 
COVID-19 virus was engaging in COVID-19 containment behaviors (e.g., wearing a mask). 
Morality psychologists have studied COVID-19 containment behaviors as prosocial behavior (or 
predisposition for cooperation) and shown that it is related to many factors effecting moral 
decision-making and behavior processes. For example, several studies have shown that self-
concerns (such as fear, anxiety), socio-relational motivations (such as empathy, relational needs, 
national identity), attitudes (such as belief in science versus conspiracy theories) affect 
individuals’ COVID-19 containment behaviors. This study aims to explore how all these factors 
play a role in predicting COVID-19 containment behaviors among intuitive and deliberative 
individuals. Data was collected in Turkey (N = 420) using the convenient sampling method. 
Results revealed that while high levels of fear and high national identity promote both 
deliberative and intuitive individuals’ COVID-19 containment behaviors, adopting scientific 
criteria for belief increases deliberative individuals’ COVID-19 containment behaviors; and high 
rates of empathy towards vulnerable people increases intuitive individuals’ COVID-19 
containment behaviors. The results of the study provide insight for situations where either a 
public health crisis is at play, or a need to manage public behavior arises, by demonstrating 
which psychological processes are affective in which types of individuals. 
 
Keywords: COVID-19, intuitiveness, deliberativeness, prosocial behavior, relational needs 
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Uzun Özet 
 

Giriş 
COVID-19 pandemisinin dünyada önlenemez şekilde yayılmasıyla hayati bir halk 

sağlığı krizi olduğundan beri, aşıların geliştirilmesinden bu yana ve aşıların olmasına 

rağmen fiziksel mesafeyi korumak, kişisel hijyen ve maske takmak gibi alınan kişisel 

önemler salgının yayılmasını engellemede önemli rol oynamaktadır. Ancak ne yazık ki 

herkes bu önlemlere uymamaktadır.  

Bu çalışmada, bireylerin kendi-odaklı ilgilerinin (anksiyete, stres gibi), başkası-

odaklı ilgilerinin (empati, ulusal kimlik gibi) ve bireysel tutum/inançlarının (aşıya 

yönelik pozitif tutum, bilimsel inanç, saf iyiliğe/kötülüğe inanç, komplo teorilerine inanç 

gibi) bireylerin COVID-19’dan kaçınma davranışlarını (örn. maske takmak, mesafeye 

dikkat etmek) öngörmedeki etkilerini, bu değişkenlerin sezgisel/analitik düşünme 

eğilimleriyle ilişkisi üzerinden incelemek amaçlandı. 

Sezgisellik ve prososyal davranış ilişkisine bakıldığında araştırmalar, prososyal 

davranışın otomatik ve sezgisel bir süreç olduğunu ve hatta analitik düşüncenin 

prososyal davranışı azalttığını önermektedir (Bear ve Rand, 2016; Everett, ve diğ., 2017; 

Lotz, 2015). Hatta, analitik düşünen bireylerin prososyal davranış gösterebilmeleri için 

kendilerine yönelik kişisel kaygılarının söz konusu olması gerekebilir (ayrıca bkz. Rand, 

2016). Bu çalışmalardan yola çıkarak, bu çalışmada pandemi döneminde bireylerin 

sezgisel/analitik düşünme eğilimlerinin onların COVID-19 kaçınma davranışı 

göstermelerinde etkili olabileceği fakat bu süreçte analitik düşünme eğilimi yüksek olan 

bireyler için farklı motivasyonların etkili olabileceği düşünüldü. Ön kaydı (pre-

registered) yapılan bu çalışmada birden fazla değişkenin rolü incelense de , bu raporda 

bu değişkenlerden sadece, kaygı ve aşıya karşı pozitif tutum ele alınmış ve bu ikisinin 

bireylerin COVID-19’dan kaçınma davranışını yordamadaki etkisi, bireylerin analitik 

düşünme eğilimleri seviyeleri üzerinden incelenmiştir. Pandeminin durdurulmasında 

toplumsal işbirliği gerekli olduğundan, COVID-19 kaçınma davranışı, prososyal davranış 

olarak ele alınmaktadır.  

Aşı tutumu, COVID-19 döneminde insanlar aşıya karşı oldukça, bilimsel akıl 

yürütmenin azalmakta olduğu (Čavojova ve diğ, 2020), daha az analitik yeteneğe sahip 

olmanın aşı olmayı reddetmek veya aşı konusunda emin olmamakla ilgili olduğu 

(Murphy ve diğ., 2021) ve bireyler sezgilerine güvendikçe aşıya ilişkin tutumların daha 

az olumlu hale geldiği (Schindler ve diğ., 2020) gösterilmiştir. Zhang ve diğ. (2021) ise 

kişisel COVID-19 önleyici tedbirlere daha fazla uyma ile COVID-19 aşısını olma istekliliği 

arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Hepsi ele alındığında, analitik düşünen bireylerin 

pozitif aşı tutumuna sahip olmalarının COVID-19 önlemlerini daha fazla almaları ile 

ilişkili olacağını öngörülmektedir. 

Kaygı ile ilgili olarak, bazı çalışmalar kendi-odaklı kaygıların, başkası-odaklı 

kaygılara kıyasla COVID-19’dan kaçınma davranışlarını pozitif yönde yordadığını 
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gösterirken (ayrıca bkz. Zirenko, ve diğ., 2021), bazı çalışmalarda ise tam tersi, kendi-

odaklı kaygılardansa başkası-odaklı kaygıların COVID-19 davranışlarını yordamada 

daha etkili olduğu bulunmuştur (ayrıca bkz. Christner, ve diğ., 2020). Dolayısıyla 

alanyazındaki bu farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmada evrimsel 

psikoloji perspektifinden prososyal davranışın farklı bilişsel düzeylerde değişkenlik 

gösterebileceği düşüncesi ile bireylerin analitik düşünme eğilimlerinin kendine yönelik 

kaygı ile COVID-19 kaçınma davranışı arasındaki ilişkide düzenleyici bir rolü 

(moderatör) olabileceği öngörülmektedir. 

Yöntem 

Katılımcılar 

Ön kaydı (pre-registered) yapılan bu keşifsel çalışmada 

(https://aspredicted.org/j2tn3.pdf) toplam 420 katılımcıdan veri toplanmıştır ve 

katılımcılar İstanbul’da okuyan üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi çalışmaya katılma karşılığında ek kredi alan ve çalışmaya sosyal medya 

platformlarından ulaşıp gönüllü katılan öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma çevrim içi 

olduğundan ankette yedi puanlık derecelendirme ölçekli 2 adet, eğer bu maddeyi 

okuyorsan lütfen iki/beşi seçiniz dikkat sorusu kullanılmıştır. Yanlış cevap veren ve iki 

dikkat sorusundan birisini atlayan 122 katılımcı örneklemden çıkarılmıştır ve toplam 

298 katılımcı kalmıştır (Ortyaş = 21.93, SS = 4.22; % 69.8 kadın).  

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu. 

Tüm veri toplama araçlarına dair detaylı bilgi ön kayıtta mevcuttur. Katılımcıların 

yaşı, cinsiyeti, eğitim derecesi, yaşadığı ülke, çalışma durumu ve COVID-19 virüsüne 

yakalanma durumu ya da yakınının yakalanma durumu hakkında demografik 

sorulardan oluşmaktadır.  

Bilişsel Yansıma Testi. 

Üç farklı soru tipinden oluşan ve kişilerin analitik/sezgisel düşünme eğilimlerini 

ölçen bir ölçümdür (Frederick, 2005). Yılmaz ve Sarbay (2016) tarafından kullanılan 

Türkçe versiyonu bu çalışmada kullanılmıştır. Katılımcların üç soruya verdikleri doğru 

yanıtlar (1), yanlış yanıtlar (0) olarak değerlendirilmiş ve 1’den 3’e doğru 

analitik/sezgisel düşünme eğilimi (yüksek puan analitik düşünme eğilimini işaret 

etmektedir) elde edilmiştir. Bu çalışmadaki ölçeğin güvenirlik katsayısı, α = 0.76’dır. 

Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Ölçeği.  

Katılımcılar akılcı ve sezgisel karar verme eğilimlerini ölçen bir ölçümdür 

(Hamilton ve diğ., 2016). Bu çalışmada, Yakup ve diğ., (2020) tarafından Akılcı ve Sezgisel 

Karar Verme Stilleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmış hali kullanılmıştır. Bu çalışmadaki 

ölçeğin güvenirlik katsayısı, α = 0.84’tür. 
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Koronavirüs Anksiyete Ölçeği. 

Katılımcıların COVID-19 karşısında kaygı hissedip hissetmediğini ölçmek için 

kullanılan ölçektir (Lee, 2020). Biçer ve diğ., (2020) tarafından ele alınan Türkçe 

versiyonu kullanılmıştır. Bu çalışmadaki ölçeğin güvenirlik katsayısı, α = 0.77’dir. Ayrıca 

tek soru ile COVID-19 virüsü hakkında katılımcıların ne kadar endişeli olduğuna yönelik 

COVID-19 temelli endişe eğilimlerinin 1’den (hiç endişeli değilim), 7’ye (oldukça 

endişeliyim) kadar değerlendirilmesi amaçlandı. 

Aşı Tutum Ölçeği. 

Yazarlar tarafından geliştirilmiş ve katılımcıların aşıya karşı pozitif ya da negatif 

yöndeki tutumlarını ölçmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmadaki ölçeğin güvenirlik katsayısı, 

α = 0.89’dur. 

COVID-19’dan Kaçınma Davranışları. 

Tepe ve Aydınlı-Karakulak (2021) tarafından geliştirilen ve kullanılan ölçek bu 

çalışmada da kullanılmıştır. Bu çalışmadaki ölçeğin güvenirlik katsayısı, α = 0.88’dir.  

İşlem 

Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’na başvurulmuş 

ve 06.07.2021 tarihli, E-20021704-604.01.02-11192 protokol numaralı etik onayı 

alınmıştır. Qualtrics kullanılarak çevrim içi anket ile veriler toplanmıştır. Onam formu 

verilip onay alındıktan sonra katılanlara doldurması için ölçekler verilmiştir. 

Bulgular 

Bilişsel Yansıma Testi sonucunun geçerliliğini test etmek amacıyla bireylerin 

rasyonel ve sezgisel karar stillerini değerlendiren bir başka ölçüm aracı daha 

kullanılmıştır. Sonuçlara göre bilişsel yansıma testinde yüksek seviyede analitik 

düşünme eğilimi gösteren katılımcılar, aynı zamanda rasyonel karar verme stili de 

göstermektedir, r = .13, p =.02.  

Bireylerin analitik düşünme eğilimleri arttıkça, COVID-19’dan kaçınma 

davranışları azalmakta, yani daha az prososyal davranış göstermektedirler, R2=-19. F(1, 

293) = 11.05, p < .001.  

Ayrıca, tüm bahsi geçen değişkenlerin “tahmin edici” değişken olarak bulunduğu 

ve COVID-19’dan kaçınma davranışının “tahmin edilen” değişken olarak ele alındığı ve 

bireylerin analitik düşüme eğilimlerinin moderatör değişken olarak eklendiği, Kim’in 

(2021) geliştirdiği Exploratory Only uygulaması ile sınanan modellerde, sadece 

hissedilen kaygı ve aşıya yönelik pozitif tutumda analitik eğilimin moderatör etkisi 

gözlemlenmiştir. Analizler standardize edilmiş Z-skor ile gerçekleştirilmiştir. COVID-

19’dan kaçınma davranışı ile kaygı arasındaki ilişkinin analitik eğilim düşük olduğunda 

anlamsız olduğu (β = .11, % 95 GA =[-.04, .25], , t = 1.44, p = .15), analitik eğilim orta 

düzeyde olduğunda (β = .20, % 95 GA=[.10, .32], t = 3.49, p = .0006) ve yüksek düzeyde 

olduğunda ise (β = .30, % 95 GA =[.12, .49], t = 3.27, p = .0012) anlamlı olduğu 

görülmüştür, R2=.08, F (3, 288) = 8.10, p < .001 (bkz. Şekil 1).Ayrıca COVID-19 temelli 
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endişe üzerinden aynı moderator analiz gerçekleştiğinde ise COVID-19’dan kaçınma 

davranışı ile kişilerin endişe düzeyleri arasındaki ilişkinin, analitik eğilim düşük 

olduğunda olduğunda (β = .45, %95 GA =[.33, .58], t = 6.88, p < .001), orta düzeyde 

olduğunda (β = .58, %95 GA =[.49, .67], t = 12.45, p < .001) ve yüksek olduğunda (β = .70, 

%95 GA =[.60, .83], t = 10.56, p < .001), kısaca her düzeyde anlamlı olduğu görülmüştür, 

R2=.38, F (3, 291) = 59.50, p < .001 (bkz. Şekil 1). İlaveten pozitif aşı tutumu ve COVID-

19’dan kaçınma davranışı arasındaki ilişkinin, analitik eğilim orta düzeyde olduğunda 

sınırda anlamlı olduğu (β = .11, %95 GA =[-.02, .23], z = 1.90, p = .06), analitik eğilim 

yüksek olduğunda anlamlı olduğu (β = .22, %95 GA =[.04, .39], t = 2.46, p = .01) analitik 

eğilim düşük olduğunda anlamlı olmadığı (β = .00, %95 GA =[-.14, .15], t = 0.05, p = .96), 

R2=.06, F (3, 291) = 5.75, p < .001 (bkz. Şekil 1) görülmüştür. 

 

Şekil 1.  

Genel endişe, Covid-19 temelli endişe ve aşıya karşı pozitif tutumun bireylerin Covid-19 

kaçınma davranışlarını, bireylerin analitik düşünme seviyelerine göre, yordama etkilerini 

gösteren moderatör analiz sonuçları 

 

 

 

Tartışma 
Bu çalışmada analitik sezgisel düşünmenin moderatör etkisi ile beraber 

bireylerin aşı tutumlarının, kaygılarının ve COVID-19 temelli endişelerinin COVID-

19'dan kaçınma davranışları ile değişen seviyelerde ilişkili olduğu bulunmuştur. COVID-

19’un yayılmasını engellemenin tek yolu toplum düzeyinde belirli kısıtlamalara uymak 

olsa da, uyum davranışlarının bireysel farklılıklar gösterdiği görüldü. Bu çalışmada 

bireylerin analitik düşünce eğilimleri arttıkça COVID-19 kaçınma davranışı 

göstermekten uzaklaştıklarına yönelik korelasyonel bir ilişki bulunmuştur. Yani 

bireylerin analitik düşünce eğilimleri arttıkça, COVID-19 bağlamında daha az prososyal 

davranış gösterdikleri görülmüştür. Bu çalışmanın aksine, Alper ve diğ. (2020) sezgisel 

düşüncenin önleyici tedbirlerin bir yordayıcısı olmadığını bulmuştur. Fakat bu ilişki 

başka değişkenler göz önüne alındığında değişmektedir; analitik düşünme eğilimleri 

yüksek olan bireylerin, kişisel kaygıları arttıkça ve aşıya yönelik pozitif tutum 
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geliştirdikçe COVID-19 kaçınma davranışlarını gösterme eğilimlerinin arttığı 

bulunmuştur. Oral ve Günlü (2021) ise kaygının COVID-19 kaçınma davranışlarını 

azalttığını bulgulamıştır. Bu çalışmanın katkısı, kaygının bir değişken olarak etkili 

olabileceğidir fakat farklı kişilerde farklı şekilde ve aynı şekilde analitik düşünme eğilimi 

tek başına COVID-19’dan kaçınma davranışını negatif yönde yordayabilir fakat analitik 

düşünen bireyler kaygı hissettikçe bu onların COVID-19 kaçınma davranışlarını pozitif 

yönde etkilemektedir. Rand’ın (2016) bulguladığı gibi, analitik düşünen bireyler 

kendilerine yönelik endişeleri arttıkça daha prososyal davranmaya eğilimli 

olmaktadırlar. Daha sezgisel düşünme eğiliminde olanlarda ise, kaygının rolü daha azdır. 

Kaygı ve analitik düşünme ile ilgili bulgular alanyazında farklılaşsa da aşıya yönelik 

pozitif tutum ile COVID-19 kaçınma davranışları arasındaki pozitif ilişkinin varlığı ve 

analitik düşünme eğilimleri yüksek olarak bireylerde bu ilişkinin daha kuvvetli olması 

literatür ile paralel gitmektedir.  

Sonuç 

Araştırmamızın dünya çapındaki bu krizi önleme ve prososyal davranışı anlama 

konusunda tek bir açıklamadan ziyade belirli faktörlerin bir arada olmasının insan 

davranışı üzerinde çoklu açıklamalar sunduğunu, bunun da toplu davranış 

dönüşümünde atılacak adımlara katkı sağlayabileceğini gösterdiğini düşünüyoruz. 

Araştırmanın kısıtlarından biri verinin yalnızca Türkiye üniversite öğrencilerinden 

toplanmasıdır. Gelecekte araştırma daha çeşitli bir örneklem ile incelenebilir. Ayrıca, bu 

çalışmanın tüm bulgularının korelasyonel analizlere tabi olduğunu belirtmekte fayda 

vardır, tüm bu bulgular yalnızca ilişkiyi ve bunun yönünü göstermektedir, sebep sonuç 

çıkarımı yapılamaz. Gelecek çalışmaların deneysel yöntemlerle bu değişkenleri ölçmesi 

ile alanyazına daha fazla katkı yapılabileceğini belirtmek gerekir. Araştırma düzenleyici 

değişkenler ile konuyu ele aldığından konu üzerine daha açıklayıcı bilgiler sağlamış 

olabilir, bu da araştırmanın güçlü yanlarından biridir. 
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