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Ö NSÖ Z

Yeni İnsan ve İnsanlar, yirm ibeş yıllık İnsan ve İnsanlar’ın
güncelleştirilmiş revizyonudur. Epeyce bir zamandır yapmak istediğim
fakat bir türlü fırsat bulamadığım bu revizyonu gerçekleştirebilm iş
olmaktan mutluluk duyuyorum. İlk yayınlandığı 1976’dan beri Yeni İnsan
ve İnsanlar, Türkiye’de sosyal psikolojinin bir bilim olarak tanınmasına
ve yerleşmesine hizmet etmiştir. Çok sayıda üniversite öğrencisi, sosyal
psikolojiyle bu kitap sayesinde tanışmıştır. Bu, elbette bana hep gurur
vermiştir. Ancak, özellikle son yıllarda sosyal psikolojideki hızlı
gelişmeleri yeterince yansıtan değişmeleri kitapta yapamamış olmanın da
sıkıntısını yaşıyordum. İşte bu etraflı revizyona bu nedenle giriştim.
Temel başvuru ve ders kitapları ele aldıkları alanlardaki gelişmeleri
yansıtmak durumundadır. Ancak bu çok zahmetli bir iştir ve genelde bir
ekip çalışması gerektirir. Böyle bir ekipten mahrum olm akla birlikte, bu
etraflı revizyonu, öğrencim ve meslektaşım Ayşe Üskül’ün önemli katkı
sıyla gerçekleştirebildim. Ayşe’nin ciddi ve dikkatli çalışm ası, elinizdeki
kitabın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kendisine minnet borçluyum.
Bu güncelleştirme ve revizyona yaparken, temel bir ilkeyi gözettim. O
da yenilikleri yansıtırken, geçerli özü de koruyarak birikimli bir gelişmeyi
ortaya koyma gereğidir. İnsan bilim lerinde gelişme süreci birikimli olm a
lıdır. Yeni bulgu ve kuramların, var olanlardan yararlanarak, onların üstü
ne inşa edilmesi beklenir. Bu nedenle sadece moda olan güncel konulara
eğilip daha önce yapılanları göz ardı etmek, birikime katkı yapmaz.
Zaman içinde geçerliği saptanan bilgiler bilimin esasını oluşturur.
Bu nedenle İnsan ve İnsanlar’daki pek çok geçerliği olan bilgi Yeni
İnsan ve İnsanlar’da da muhafaza edilmiştir. Bu çerçevede sosyal
psikolojide artık klasik sayılan ve bugün için de geçerliği olan
araştırm alar, sırf epeyi bir süre önce yapılm ış oldukları için yadsınmamış,
korunmuştur. Böylece güncel kavram ve araştırm alarla klasik olanların
zaman içinde bütünleştirilm esine çalışılm ıştır.
Yeni İnsan ve İnsanlar’daki önem li bir yenilik, her konunun kültürel
bir çerçeve içinde de irdelenmesidir. Bunun en önemli nedeni,
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1980’lerden beri giderek kültürel ve kültürler-arası psikolojiye daha fazla
eğilm em dir. Sosyal psikoloji temelde Amerika Birleşik Devletleri’nde
gelişm iş ve oradan da bütün dünyaya ihraç edilmiştir. Avrupa’da da
geliştirilen sosyal psikolojik kuramlar olmakla beraber, baskın sosyal
psikoloji Amerikandır. Ancak özellikle son yıllarda, evrensel olduğu
varsayılan bazı sosyal psikolojik olguların aslında kültürden
etkilenebileceği ve dolayısıyla da bir dereceye kadar Batı ve özellikle
A m erikan kültürünü yansıtabileceği tezi güç kazanmaktadır. Bu konuların
etraflı bir incelemesini Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında İnsan ve
Aile (Y apı Kredi Yayını, 1998) kitabımda yaptım.
B öyle bir bakış açısından, Türkiye’de kullanılan bir sosyal psikoloji
kitabının bir çeviri olması, ya da salt Amerikan sosyal psikoloji kitapla
rındaki bilgileri içermesi uygun değildir. Okuyucunun, farklı kültürel
ortam larda elde edilen farklı bulgular konusunda en azından genel olarak
bilgilendirilm esi gerekir. Böyle bir bilgilendirme, okuyucunun konulan
bir kültür süzgecinden geçirmesine ve örneğin Türkiye’de ayni bulguların
bulunup bulunm ayacağını düşünmesine yardımcı olabilir.
Bu, sosyal psikolojik kuram ve bulguların genelleştirilemeyeceği
anlam ına gelmez. Aslında, sosyal psikolojik öğretinin önemli düzeyde
genel geçerliği vardır. Ancak burada yapılmaya çalışılan, kültür
bağlam ında da bir incelemeye yönelerek, kuram ve bulguların gerçekten
evrensel olup olmadığını irdelemek ve evrenselliği görgül olarak
pekiştirm ektir.
Bu bağlamda, yeri geldikçe, Türkiye’de yapılmış olan araştırmalara da
bu kitapta yer verilmiştir. Ancak bu, ansiklopedik bir yaklaşımla değil
seçici olarak yapılm akta ve belirli araştırm alar konulara örnekler şeklinde
sunulm aktadır.
Sonuç olarak Yeni İnsan ve İnsanlar hem yepyeni bir kitaptır, hem de
İnsan ve İnsanlar’m kendisidir. Bu nedenle adını değiştirmeyip sadece
‘Y eni’ yi ekledim. Bu kitabın, toplumdaki insan olgusuna ışık tutmaya
devam etm esi dileğiyle.
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
Koç Üniversitesi İstanbul, 1999
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11. B A S K IY A Ö N S Ö Z

Günümüzde Sosyal Psikoloji hızla ilerlemektedir. Bu nedenle sosyal
psikoloji kitaplarının da belli aralıklarla güncellenmesi gerekir. Elinizdeki
kitap, uzun yıllardır Türkiye’de çok kullanılan İnsan ve İnsanlar ve onu
izleyen Yeni insan ve İnsanlar kitabımın güncelleştirilm iş 11. baskısıdır.
Adı da Günümüzde İnsan ve İnsanlar olarak değiştirilmiştir.
Daha önceki revizyonlarda da gözettiğim bir temel ilke bu yeni
basımda da önemli olmuştur (Bakınız önceki Önsöz). O da, yenilikleri
yansıtırken günümüzde de geçerli olan bilgileri ve kitabın özünü
korumaktır. Bu kitap bugün de, Türk okuyucusu için özel olarak yazılmış
olan en temel ve yaygın kullanımlı sosyal psikoloji kitabı olma özelliğini
koruyor. Y ıllar boyu pek çok kimse, sosyal psikolojiyle bu kitap
aracılığıyla tanıştı. Uzun bir süredir Türkiye’deki çok sayıdaki öğrenciye
ve sosyal psikolojiyle ilgilenen okura bu hizmeti vermiş olm aktan büyük
bir mutluluk duyuyorum.
Bu yeni basımın ortaya çıkmasında üç öğrenci asistanım ın emeği
geçti, Şirin Eraltan, Pınar Arslan ve Dem et Çek. Yardımları için
kendilerine çok teşekkür ederim. Evrim Yayınevi sahibi Veli Karaöz’e de
ilgisi ve desteği için teşekkür ederim.
Bu yeni basımdan önce bir yaşam boyu bana her bakım dan çok destek
olan sevgili eşim Oğuz Kağıtçıbaşı’yı kaybettim. Günüm üzde İnsan ve
İnsanlar'ı onun anısına sunuyorum.
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
Koç Üniversitesi İstanbul,2008
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B ö lü m 1

SOSYAL PSİKOLOJİ NEDİR ?
«Sosyal psikoloji nedir?» diye sorduğum uz zaman, bu soruyu sosyal
psikolojinin tanımı ile cevaplamamız gerekir. Oysa her sosyal psikolog,
çalışm a alanının tanımını kendine göre yapm aktadır. B ir süre önce ortaya
konmuş olan tanım lam alar bugün de geçerliğini koruyor. Bu tanımlardan
birini «doğru» olarak seçmek yerine birkaçını ele alarak ortak yanlarını
bulmaya çalışmak daha yararlı olabilir.
Bir görüşe göre, sosyal psikoloji, sosyal ve kültürel ortamdaki birey
davranışının özelliklerinin ve nedenlerinin bilimsel incelemesidir (Baron,
Bryne & Suls, 1989). Bir başka görüşe göre, sosyal psikoloji, kişinin
başka kişilere ilişkin davranışını inceler (M arlowe, 1971). Şu tanım ise
bugün artık klasik olmuştur: Bireylerin düşünce, duygu ve davranış
larının, başkalarının gerçek, hayal edilen ya da zımni (altık) varlığından
etkileniş tarzını anlama ve açıklama çabası (Allport, 1968); dolayısıyla
sosyal psikoloji, toplum içindeki bireyin davranış bilimidir. Bütün bu
tanımlarda, bireyin davranışının ön plana alındığını görüyoruz. Başka bir
deyişle, bu tanımlarda, sosyal psikolojinin çalışm a birimi bireydir.
Başka tanımları gözden geçirdiğim izde ise, vurgunun bireyin
davranışından sosyal etkileşime ve sosyal çevreye doğru kaydığını
görüyoruz. Buna da üç örnek verelim. Bu türdeki bir tanım a göre sosyal
psikoloji, insanların sosyal gıuplara katılmaları sonucu ortaya çıkan
davranış düzenliliklerini incelet (Shibutani, 1961). Bir başkası: Sosyal
psikoloji, çoğunlukla sembolik nitelikteki etkileşim i inceler ve organizm a
- çevre karşılıklı etkilerini kapsar (Dewey, ve Humber, 1966). Nihayet,
bir diğerine göre de, sosyal psikoloji sosyal çevre tarafından kontrol
edilen, etkilenen ve sınırlandırılan insan davranışını açıklar (Lindesmith
ve Strauss, 1956). Yukarıdaki iki grup tanımın -belirttiğim iz vurgu
farkına rağm en- oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. Hepsinde sosyal
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etki üstünde durulmakta, bireyin (ya da bireylerin) davranışı bu etki
çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu ortak görüş, sosyal psikolojinin bir tüm
olduğunu bize göstermektedir.
B ununla beraber, yukarıdaki bir grup tanımda bireyin, diğerinde de
sosyal etkileşim ve çevrenin ön plana alınması, sosyal psikolojinin
bünyesinde paralel olarak süregelen psikolojik ve sosyolojik sosyal
psikoloji akım larını yansıtmaktadır.
Sosyal psikoloji içindeki bu ikili akım, sosyal psikolojinin bir bilim
dalı olarak başlangıcından beri görülmüştür. 1908 yılında ilk defa iki
sosyal bilimci tarafından birbirlerinden bağımsız olarak iki sosyal
psikoloji kitabı yazılmıştır. Bu yazarlardan biri bir psikolog, diğeri ise bir
sosyologdu.
İleride sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini incelerken bu çifte
başlangıcı daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Burada sadece bunun çok
anlamlı bir olay olduğunu ve bugün için bile geçerli olan sosyal psikolo
jinin ikili özelliğini yansıttığım belirtm ekle yetinelim. Sosyal psikolojinin
bu ikili özelliği, “psikolojik sosyal psikoloji” ve “sosyolojik sosyal
psikoloji” olarak iki şekilde ele alınabilmesinden doğmaktadır. “Psikolo
jik sosyal psikoloji” akımı, çalıştığı olayları “içten - dışa” (bireyden
çevreye) doğru inceler. Şöyle ki, temel amaç, bireyin davranışını ve
bunun nedenlerini sosyal çevre içinde, fakat birey düzeyinde anlamak ve
açıklam aktır. Burada incelenecek olan bireydir - onun toplum tarafından
etkilenen tutum ları, güdüleri, duygulan, öğrenme ve algılarıdır. Böylece
bireyin “iç” olaylarının sosyal davranışı şekillendirişi ön plana
çıkm aktadır. Bu şekliyle sosyal psikoloji, genel psikolojiye çok
•yaklaşmaktadır, çünkü her ikisinin de konu alanı bireyin davranışı, bilişi
ve yaşantısıdır (tecrübesidir). Hatta bir görüş, sosyal psikolojiyi, genel
psikolojinin bir alt dalı olarak niteler. Ancak, sosyal psikolojide, genel
psikolojiden farklı olarak sosyal davranışa önem verildiği bir gerçektir.
Genel psikolojide ise fiziksel çevre ile bilişsel, duygusal ve güdüsel temel
psikolojik süreçlerin ilişkisi birinci derecede önemlidir.
“Sosyolojik sosyal psikoloji” akımı ise, olayları “dıştan-içe”
(çevreden bireye) doğru ele almaktadır. Burada araştırma birimi, bireyden
daha geniş olan sosyal çevre ya da gruptur. Bu yaklaşım kişinin iç
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olaylarıyla değil, kişilerarası etkileşimle ilgilidir. Bu görüş de, sosyal
psikolojiyi sosyolojinin bir alt dalı olarak niteler. Ancak burada da gene
sosyoloji ile sosyal psikolojinin arasında bir vurgu farkı olduğunu
unutmamak gerekir Sosyoloji, çalıştığı olayları toplum düzeyinde inceler;
sosyal psikolojide ise araştırma birimi daha dardır (kişi-çevre etkileşim i)
ve bireyin davranışının da bu etkileşim içinde bir yeri vardır. Ancak
burada birey bir sosyal ortam içinde belirli bir yeri dolduran ve belirgin
bir rolü oynayan bir aktör olarak ele alınm aktadır; psikolojik—biyolojik
özellikleri söz konusu değildir.
Ancak, ne birey, ne de toplum (grup) birbirinden soyutlanm ış olarak
gereğince incelenemez, çünkü birey toplumun içinde; toplum da -değerler, normlar, tutum lar vb. nitelikleriyle- bireyin içindedir. Toplum bireyi
şekillendirdiği ve doğumundan ölümüne kadar etkilediği gibi, birey de
içinde bulunduğu toplumu etkiler. Demek ki, en genel anlamıyla, sosyal
psikolojinin konusu, birey- toplum (grup) etkileşimidir.
Sosyal psikoloji içindeki temelleri tarihe dayanan bu iki görüşe
rağmen, günümüzde sosyal psikologların hemen hepsi başta verdiğimiz
tanımları geçerli olarak kabul ederler. Bu temel tanım lardan yola çıkarak,
sosyal psikolojinin çalışm a alanı çok genişlem iş ve çeşitlenm iştir,
Özellikle 1970’lerden itibaren giderek sosyal psikolojik kuram ve
araştırmalar, sosyal algı ve bilişsel süreçler üzerinde odaklanmıştır. Bu
gelişmede, genel psikolojide bilişsel yaklaşım ın ön plana çıkmasının rolü
vardır. Günümüze kadar etkisini sürdüren bu akım o kadar güçlü olm uştur
ki, buna “bilişsel devrim ” denmiştir.
S o sy a l P sik o lo jin in D iğer S osyal B ilim le r A r a sın d a k i Y eri
Sosyal psikolojinin, kökleri psikoloji ve sosyolojidedir ve bu
disiplinlerin birleşme noktasında yer alır. Durum böyle olunca, sosyoloji
ve psikoloji gelişmiş iki sosyal bilim alanı iken, sosyal psikolojiye niçin
gereksinim olduğu sorusu akla gelebilir. Bu sorunun cevabını şöyle
verebiliriz : Sosyal psikoloji, çalıştığı olaylara sosyoloji ve psikolojide
kolayca geliştirilemeyen yeni bir görüş açısı getirir. Şöyle ki, kişi ile
toplumun ilişkisi söz konusu olduğu zaman, psikolojinin, kişinin belirli
bir sosyal ortam da yaşadığını; sosyolojinin de, kişilerin bulunduğu ortam a
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kendi özelliklerini getirdiğini gözden kaçırmamaları gerekir. Oysa, bu iki
disiplinin formel yapısı içinde bunu sağlayacak esneklik çoğu zaman
görülm em ektedir. Sosyal psikoloji işte bu soruna bir çözüm getirir.
Örneğin psikoloji, kişilik konusunda bize zengin bilgiler sağladığı hal
de, liderlik konusunda aynı derecede başarılı değildir çünkü liderlik, sade
ce kişilik özelliklerinden değil, grubun çeşitli özelliklerinden de etkilen
mekte ve kişiyle sosyal çevrenin etkileşimi şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Aynı şekilde, kişilik psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak ya da toplu
mun öğelerini sosyolojik açıdan anlamak, grup dinamiği, tutumların sü
rekliliği ya da değişmesi gibi konulan kavramamız için yeterli olmamakta
dır. Sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikolojinin yetersiz kaldığı bu gibi sosyal
olaylara eğilerek sosyal bilimlerdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Ş e k il: 1*
S o s y a l P s ik o lo jin in Ç o k - D isip lin li B ir Ş e k ild e K a v r a m la ştır ılış ı

I

Ortak Konular
Örneğin: Kültür ve
kişilik, dil, vs.
*(Marlowe, 1975, s.3)

Demek ki sosyal psikoloji, psikoloji ve sosyolojinin çakıştığı alanlara
eğilir. Sosyal psikoloji, kuşkusuz, diğer sosyal bilimlerle de --özellikle
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antropoloji ile d e - yakından ilişkilidir. Zaten günümüzde sosyal bilim lere
hakim olan eğilim, disiplinlerin birbirine katkısına dayanan çok disiplinli
ya da disipler-arası yaklaşımdır.
Sosyal psikolojinin çok—disiplinli bir şekilde kavramlaştırılışını Şekil
1 göstermektedir.
S osyal P sik o lo ji’ye Y ö n e ltile n E leştiriler
Sosyal psikoloji iki çelişkili eleştiriyle karşı karşıyadır. Bunlardan ilki;
sosyal psikolojinin apaçık ortada olan gerçekleri gösterdiği ve bu sebeple
önemsiz olduğu, diğeri ise sosyal psikoloji araştırm a sonuçlarının insan
ları belli am açlar uğrunda yönlendirm ek için kullanılabileceği ve bu yüz
den tehlikeli olduğudur. İlk itiraz geçerli midir? Sosyal psikoloji ger
çekten de herkesin sezgi yoluyla ulaşabileceği bilgileri mi önümüze getir
mektedir? Aşağıda A.B.D deki askerlerle ilgili örneklere bir göz atalım:
İyi eğitimli askerler, daha az eğitim li askerlere göre daha fazla uyum
sağlama sorunu yaşamışlardır. (Eğitimli insanlar savaş streslerine daha az
hazırlıklıdır.)
Beyaz erler, Afrika-A m erikalı erlere göre promosyona daha
heveslidirler. (Yıllarca zulüm altında yaşamış olmak insanın başarı
motivasyonunu düşürmektedir.)
Bir olayın genellikle sonuçlarını öğrendikten sonra sağduyuya
başvururuz. Olay sonuçlandığında ve gerçeği öğrendiğimizde sanki bunu
öngörmek başından beri çok kolaym ış hissine kapılırız. Yukaııdaki iki
örnek Lazarsfeld (1949)’in çalışm asından alınmıştır. Fakat Lazarsfeld.
bunları rapor ettikten sonra şunu eklem iştir: “Bu ifadeler , aslında
bulunanın tam tersidir’". İnsanların bir araştırm anın sonucunu öğrendikten
sonra zaten böyle bir sonuç çıkmasını önceden de tahmin edebileceklerini
hissettikleri, iki ayrı gruba aynı deneyin farklı sonuçları verildiği
çalışm alarla da gösterilm iştir (Teigen, 1986). Buna “geriye bakış
yanılgısı” denmektedir. Buradaki önem li nokta, sağduyunun yanlış
olduğu değil, ama aslında bildiğimizden daha fazlasını bildiğimizi
düşünerek kendimizi kandırm amızdır. İşte bilime tam da bu yüzdeı.
ihtiyacımız vardır- gerçekle yanılsam ayı ve gerçek öngörülerle
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sağduyuyu birbirinden ayırt etmemize yardım etmesi için.
A yrıca aşağıdaki sorulara da cevap vermeye çalışabilirsiniz:
1. Bir tanıdığınızdan size bir iyilik yapmasını rica ediyorsunuz örneğin size 10 YTL borç verm esini- ve o da bunu kabul ediyor. Size bu
iyiliği yapmasının sonucunda bu insan büyük olasılıkla sizi
a) daha çok
b) aynı
c) daha az

sevecektir.

2. A m erika’da topluluk içinde
a) kadınlar erkeklere daha çok dokunur
b) erkekler kadınlara daha çok dokunur
c) fark yoktur ikisi de birbirine eşit derecede dokunur
3. İnsanlar geçmişleriyle ilgili hangisinden daha çok pişmanlık
duyarlar?
a) yapm am ış olmayı isteyecekleri ama yaptıklarından
b) yapm ış olmayı istedikleri ama yapmadıklarından
c) olayların ne zaman olduğuna bağlı olarak değişir
(Doğru cevaplar: 1: a -B ilişsel çelişki kuramı ile açıklanır (bkz■
Bölüm 5), 2: b, 3- c - Kısa vadede insanlar yaptıkları şeylerden, uzun
vadede ise yapm adıkları şeylerden pişm anlık duyarlar (Aroııson, Wilsoıı,
A kert, 2002) ).
İkinci eleştiriyi ‘Deneylerin Etikliği Üzerine’ konusunda ele alacağız.
S o sy a l P sik o lo jin in T a rih sel G elişim i
Bazı sosyal psikologlara göre sosyal psikolojinin tarihi eski Yunan
felsefesine kadar gider. Gerçekten, bugün sosyal psikologların
cevaplam aya uğraştığı birçok önemli som , tarihin eski çağlarında da
düşünürler tarafından sorulmuş, cevapları felsefede aranmıştır. Yunan
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filozu Eflatun insan - toplum ilişkilerini incelemiş; öğrencisi Aristo
sosyal etki ve ikna konusunda bugün için bile geçerli olan ilkeler
geliştirmiştir. Hatta, daha da eskilere giderek, Hamurabi Kanunlarında
(M.Ö. 2000) devlet otoritesinin himaye ve korunm asında insan haklarına
dayanan bir sosyal düzeni belirleyen ilk sosyal belgeleri bulmak
mümkündür.
Demek ki, insan-toplum ilişkileri ile ilgili sorular ve fikirler hemen
hemen insanlık tarihi kadar eskidir. Bundan ötürü, sosyal psikolojiyi de
konuları ve sorduğu som lar bakımından çok eski olarak niteleyebiliriz.
Ancak, bu som ların cevaplarına çeşitli yaklaşım lar ele alınınca, sosyal
psikolojinin bilimsel bir yaklaşımla som nlara eğilişinin çok daha geç
başladığını görüyoruz. Ancak bilim sel yaklaşım a ağırlık verilmesiyle
sosyal psikoloji ayrı bir çalışma alanı olarak gelişebilm iştir. Yani,
kapsadığı konular bakımından çok eskilere kadar giden sosyal psikoloji,
konulara yaklaşımı bakımından bir sosyal bilim olarak oldukça yenidir.
Sosyal psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı 19. yüzyılın son
larına rastlamakla beraber 17. ve 18. yüzyıllardaki gelişmelerin de sosyal
psikolojinin oluşmasına büyük katkısı olmuştur. 17. ve 18. yüzyıllarda
özellikle İngiliz filozofları biıeyin diğer bireylerle ve toplum la ilişkileri
konusuna eğilerek sosyal davranışın hangi güdülere dayandığını bulmaya
çalışm ışlardır. Bu devrede her düşünür, tipik olarak sosyal davranışı açık
lamak için tek bir güdü ya da kavram ileri sürmüştür. Örneğin, Thom as
Hobbes, kuvvet ve egoizm kavramlarını; Adam Smith kişisel çıkar kavra
mını; Jeremy Bentham ve James Mili, hedonizm ve zevk düşkünlüğünü
sosyal davranışı tayin eden temel güdüler olarak geliştirm işlerdir.
Bu devre sosyal filozofları tek-anahtar kavıam lar üstünde
durduklarından, ele alışları tek yönlii olm uştuı. Genellikle, toplum, birey
ve ikisinin ilişkilerinin niteliği konusundaki bu felsefi görüşler, bilimse!
yaklaşımdan çok kişisel gözlem, sezgi, tahmin ve mantığa dayalı olarak
geliştirilm iştir. Ayrıca, bu ele alışlarda, neyin nasıi olduğu görüşünden
neyin nasıl olması gerektiğine geçişler görülm ekte, yani, durumun
analizini yapan çalışm alarla normatif (kuralcı) görüşler bazen birbirine
karışmaktadır. Bununla birlikte, 19. yüzyıldan önce oluşan sosyal felsefi
akımlar, içerdikleri somlar, gözlemler, analizler ve vardıkları sonuçlar
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bakımından, ileride gelişecek olan sosyal psikoloji alanının kavramsal
tohum larını ekmişlerdir. 19. yüzyılda birbirinden bağımsız olarak gelişen
bazı çalışm a alanları, sosyal psikolojinin ayrı bir bilim dalı olarak ortaya
çıkm asına doğrudan katkıda bulunmuştur.
Bu etkileyici gelişmelerden biri sosyolojinin bir bilim olarak
belirm esidir. Sosyolojinin kurucusu olarak da bilinen Fransız
m atematikçisi ve filozofu Auguste Comte (1798-1857), «morale
positive» adı altında sosyal psikoloji diyebileceğimiz bir bilimi
kavram laştırmış, fakat planladığı Le Systbme de Morale Positive adlı
eserini yazamadan ölmüştür. Comte'a göre, «La morale», biyoloji ile
sosyolojinin üstüne kurulacak olan son bir bilim olacaktı.
Comte'un psikoloji yerine la morale terimini kullanmasının nedeni,
zam anında özellikle Alman psikolojisinin fazla akılcı, iç-gözlem e
dayanan metafizik bir inceleme alanı niteliğinde olmasıydı. Bununla
beraber, psikoloji, sosyal psikoloji terimlerini kullanmadığı halde
Com te'un la morale'i kavramlaştırışımn bugünkü sosyal psikolojiye çok
benzediğini görüyoruz (Şekil 2).
Ş e k il: 2*
C o m te ’u n S o y u t Bilim ler S ır a la m a sı
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19. yüzyıl sosyologlarının da tipik olarak tek-anahtar kavramlarla
sosyal davranışı ve özellikle sosyal düzeni ve kişi-toplum uyuşumunu

