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Özet Çev.: Dr. Derya Hasta

‹srailde, Bat› fieria ve Gazze’de, Museviler ile
Filistinliler aras›ndaki çat›flmalar›n yo¤unlu¤u her
geçen y›l artmaktad›r. Kuzey ‹rlanda’da Katolik-
ler ve Protestanlar aras›ndaki gerilim  arabulucu
çabalara karfl›n devam etmektedir.  Amerika’da,
polisin sivil siyah halka silah çekmesinin ard›n-
dan, ›rkç› ayaklanmalar iyice alevlenmifl durum-
dad›r. Sosyal bask›nl›k yönelimi kuram›na göre,
bu tür çat›flmalar sosyal hiyerarflinin en tepesinde
ve en alt›nda yer alan belli gruplar›n üyelerinin,
gruplar›n›n bask›nl›¤›n› sa¤lama ve sürdürme yö-
nündeki temel insani e¤ilimlerinin bir sonucudur. 

Sosyal bask›nl›k yönelimi kuram›, gruplar ara-
s› çat›flmalar›n, sistemde yer alan gruplar aras›n-
daki hiyerarflinin derecesinden ve gruplar aras›n-
da fark yaratan nedenlerden kaynakland›¤›n› be-
lirtmektedir.  Sosyal hiyerarflinin derecesi, di¤er
bir deyiflle, gruplar aras›ndaki güç ve statü fark›-
n›n düzeyi çok düflükten çok yükse¤e de¤iflmek-
tedir. Kuram›n temel kavramlar›ndan biri “grup
temelli tabakalaflma” d›r.  Sosyal bask›nl›k yöne-
limi kuram›, gruplar aras› tabakalaflmada, erkek-
lerin kad›nlardan daha fazla güce sahip oldu¤u
cinsiyet sistemi ile keyfi olarak yarat›lan sistem-
ler (arbitrary set system) aras›nda ay›r›m yapmak-
tad›r: Cinsiyete dayal› farkl›l›klara benzemedikle-

ri, keyfi ve büyük ölçüde kültürel etmenlere ba¤-
l› olduklar› için etnik köken, milliyet ve dine da-
yal› gruplar aras› ayr›mc›l›klar› keyfi olarak yara-
t›lan sistemler içinde ele almaktad›r. Kurama gö-
re, keyfi olarak yarat›lm›fl bir sistemde, genellikle
bir grup di¤erlerinden daha fazla sosyal ve maddi
güce sahiptir. Örne¤in, Amerika’da beyazlar, Af-
rika kökenli Amerikal›lardan ve Latinlerden daha
yüksek sosyal statü ve daha fazla güce sahiptir.
Bu araflt›rman›n amac› bireylerin, tabakalaflma
(cinsiyet ya da keyfi olarak yarat›lm›fl) biçimi ve
toplumda yer alan çarp›c› gruplar aras›ndaki hiye-
rarflinin derecesine iliflkin alg›lar›n›n bir sonucu
olarak, grup temelli bask›nl›k de¤iflimine iliflkin
beklentilerini s›namakt›r.

GGrruupp  SSttaattüüssüü

Sosyal bask›nl›k yönelimi (SBY) literatürünün
en sa¤lam bulgular›ndan biri, yüksek statüdeki
gruplar›n üyelerinin SBY düzeylerinin, düflük sta-
tüdeki gruplar›n üyelerininkinden yüksek oldu¤u
yönündedir. Örne¤in, Beyaz Amerikal›lar›n SBY’
si Afrika kökenli Amerikal›lara göre, üst sosyo-
ekonomik düzeydekilerin SBY’ si  alt sosyoeko-
nomik düzeydekilere göre daha yüksektir. Sosyal
bask›nl›k yönelimi kuram›na göre, keyfi olarak
yarat›lan  ve statüsü yüksek olan gruplar›n üyele-
rinin,   keyfi olarak yarat›lan ve statüsü düflük
olan  gruplar›n üyelerine göre  daha yüksek SBY
düzeyine sahip olmalar› beklenmektedir. Bunun
nedeni,  statüsü yüksek olan gruplar›n üyelerinin,
kendilerine yüksek statü sa¤layan ekonomik ve
sosyal kaynaklar üzerindeki ayr›cal›klar›n› sa¤-
lamlaflt›rmak istemeleridir. Ayr›ca, gruplar ara-
s›ndaki statü fark› artt›kça (yüksek statüdeki grup-
lar›n üyeleri hem düflük statülü gruplar›n›n üyele-
ri üzerinden hem de kendi gruplar›n›n statüsü ara-
c›l›¤›yla  sahip olduklar› yararlar› sürdürmek için
u¤raflacaklar› için) aralar›ndaki SBY fark› da arta-
cakt›r. Bu aç›klamaya uygun olarak, Sidanius ve
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arkadafllar›, keyfi olarak yarat›lm›fl gruplar aras›n-
daki  statü fark› artt›kça, bu gruplar (örne¤in, iflçi
s›n›f› ve orta s›n›f gibi) aras›ndaki SBY fark›n›n
da artt›¤›n› bulmufllard›r. Sidanius ve arkadafllar›
ayr›ca, aralar›nda büyük statü fark› alg›lanan
gruplar (Amerikada beyazlarla siyahlar ya da be-
yazlarla Latinler gibi) aras›ndaki SBY farklar›n›n,
sosyal statüleri birbirine daha yak›n olarak alg›la-
nan gruplar (örne¤in, Amerikadaki beyazlar ve
Asyal›lar ya da siyahlar ve Latinler) aras›ndaki
SBY farklar›ndan daha fazla  oldu¤unu bulmufl-
lard›r.

Alg›lanan grup statüsü, tipik olarak, kat›l›mc›-
lardan  toplumlar›nda yer alan farkl› gruplar›n sta-
tülerini, ço¤u insan›n gördü¤ü biçimiyle nas›l de-
¤erlendirdikleri sorularak ölçülmektedir.  Bu ölç-
me yöntemi, kat›l›mc›lar›n grup statülerine iliflkin
kendi bireysel görüfllerinden çok, belli bir top-
lumda ço¤u insan taraf›ndan paylafl›ld›¤› düflünü-
len grup satatüsü de¤erlendirmelerini yans›tmak-
tad›r. Yöntem, tek bir bireyin kiflisel görüfllerin-
den daha fazlas›n›n elde edilmesini sa¤lad›¤› için
oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu çal›flmada da
daha önceki çal›flmalarda kullan›lan söz konusu
yöntemden yararlan›lmaktad›r. Bununla birlikte,
araflt›rmada, alg›lanan grup statüsü düzeylerinin
ortalamas›ndan çok, keyfi olarak yarat›lm›fl iki
grup aras›ndaki SBY farkl›l›klar› ile ilgilenilmek-
tedir.

Sidanius ve arkadafllar›n›n araflt›rmas›nda,
farkl› etnik gruplar›n statü s›ralamalar›na iliflkin
alg›n›n,  Amerikan toplumundaki etnik gruplar›n
hemen hepsinde ayn› oldu¤u  bulunmufltur. Bu
bulguya göre, bütün gruplar›n üyeleri en yüksek
statüye sahip olarak beyazlar› görmektedir. Yine
bütün gruplara göre, beyazlar› Asya kökenli
Amerikal›lar ve Latinler izlemektedir. Afrika kö-
kenli Amerikal›lar ise, bütün gruplar taraf›ndan
en düflük statüye sahip grup olarak alg›lanmakta-

d›r. Benzer flekilde, Levin ve Sidanius’un ‹sra-
il’deki araflt›rmas›nda, Askenazim (Ashkenazic)
Musevileri (kökleri Kuzey Amerika ve Avrupa-
n›n bat› ülkelerine dayanan, Polonya, Rus ve Al-
man Musevileri) ile Sephardik (Sephardic)  Mu-
sevilerine (kökleri Ortado¤u ve Kuzey Afrikadaki
Arap ülkelerine dayanan) iliflkin statü de¤erlen-
dirmeleri de etnik gruplara göre pek fazla  de¤ifl-
memektedir. Her iki etnik grubun üyeleri de As-
kenazim Musevilerinin statüsünü Sephardik Mu-
sevilerinin statüsünden daha yüksek alg›lamakta-
d›r. Farkl› gruplar›n, her hangi bir grubun statüsü-
ne iliflkin alg›lar›nda gözlenen görüfl birli¤ine
karfl›n, bu çal›flmada söz konusu alg›larda grup-içi
farkl›l›klar bulunup bulunmad›¤› da tart›fl›lmakta-
d›r.

Hangi grubun statüsünün daha üstün oldu¤u
konusunda gözlenen görüfl birli¤inin yap›s› top-
lumlara göre de¤iflmektedir. Örne¤in, Ameri-
ka’da gözlenenin (hem beyaz Amerikal›lar Hem
de Afrika kökenli Amerikalar, ço¤u insan›n be-
yazlar› üst statüde gördü¤ü konusunda hemfikir-
dir) aksine, Kuzey ‹rlanda’daki Protestanlar ve
Katoliklerin statü de¤erlendirmeleri benzer olma-
yabilir. Protestanlar, Katoliklerden  say›sal ço-
¤unlu¤a, daha düflük iflsizlik oran›na, daha yüksek
e¤itim ve gelir düzeyine sahiptir. Baz› Kuzey ‹r-
landal›lar,  Protestanlar›n ço¤u insan taraf›ndan
Katoliklerden daha yüksek statüde alg›lad›klar›n›
düflünebilirler. Di¤er yandan, Katolikler, ‹rlanda
Cumhuriyetinde ve ada genelinde say›ca artmak-
ta ve dini ço¤unluklar›n› korumaktad›rlar. Bu ne-
denle, baz› Kuzey ‹rlandal›lar da Katoliklerin ço-
¤u insan taraf›ndan Protestanlardan daha yüksek
statüde alg›lad›klar›n› düflünebilirler. Gruplar›n
SBY düzeyleri, dura¤an olmaktan çok gruplar
aras›nda alg›lanan statü fark›n›n bir sonucu olarak
de¤iflecektir. Özellikle, bireyler, Protestanlar›n
ço¤u insan taraf›ndan yüksek statüde alg›land›¤›-
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n› düflündüklerinde Protestanlar›n SBY’leri Kato-
liklerinkinden yüksek olacakt›r. Benzer flekilde,
ayn› fley Katolikler için de söz konusu olacakt›r.
Bununla Birlikte, gruplar aras›nda alg›lanan statü
fark›n›n düflük düzeyde oldu¤u düflünüldü¤ünde
SBY fark› da düflük olacakt›r. Bu beklentiler do¤-
rultusunda test edilecek olan araflt›rma
varsay›mlar›ndan biri afla¤›dad›r. 

Varsay›m 1: Bireyler, gruplar (dini ve etnik
gruplar gibi) aras›nda ço¤u insan›n daha büyük
statü fark› alg›lad›¤›n› düflündü¤ünde,  düflük ve
yüksek statülü gruplar aras›ndaki SBY
farkl›l›klar› daha fazla olacakt›r.

Bu araflt›rma, daha önceki araflt›rmalar›n “yük-
sek statüdeki etnik ve dini gruplar›n üyelerinin
düflük statüdeki etnik ve dini gruplar›n üyelerin-
den daha yüksek SBY düzeyine sahip olacaklar›”
varsay›m›n› s›nad›¤› için önemlidir. Bireyler
gruplar›n statüsü konusunda ayn› düflündüklerin-
de, yüksek statüdeki gruplar›n üyelerinin SBY
düzeylerinin, düflük statüdeki gruplar›n üyelerinin
SBY düzeyinden yüksek oldu¤unu  varsaymak
mant›kl›d›r: Statüsü daha yüksek olan grubun seç-
kin üyeleri, gruplar›n›n ç›kar› için var olan hiye-
rarflik sosyal sistemin  devaml›l›¤›n›  daha fazla
isteyeceklerdir. Bununla birlikte, grup statüsüne
iliflkin alg›larda de¤iflimler oldu¤unda, örne¤in,
öncesinde statüsü düflük olan grubun alg›lanan
grup statüsü yükseldikçe,  üyelerinde daha yüksek
SBY gözlenip gözlenmeyece¤i de önemlidir. 

CCiinnssiiyyeett

Çal›flman›n ikinci bir amac›, kad›n ve erkek
aras›nda  alg›lanan statü fark›n›n büyüklü¤ünün,
SBY’de cinsiyete dayal› olarak gözlenen farkl›-
l›klar› etkileyip etkilemedi¤ini test etmektir. Er-
keklerin SBY düzeyinin kad›nlar›nkinden yüksek
olaca¤› tahmin edilmektedir. Bir bak›fl aç›s›na gö-
re, SBY’ deki cinsiyet farklar›, evrim sürecinde

ve farkl› kültürlerde, kad›n ve erke¤in karfl› karfl›-
ya kald›¤› üremeye yönelik zorunluluklardan kay-
naklanmaktad›r. Trivers’›n ebeveyn yat›r›m kura-
m›na göre, kad›nlar›n üremeleri ve dolay›s›yla
enerji ve zamanlar›n› yavrular›na ay›rmalar› (ha-
milelik ve emzirme gibi nedenlerden dolay›) nis-
peten zorunludur. Onlar›n üreme baflar›s› (örne-
¤in, soyunun devam› için gereken cinsel olgunlu-
¤u kuflaktan kufla¤a aktarma baflar›s›) efllerini,
sosyal ve ekonomik kaynaklar›n› efli ve çocuklar›
için yat›rmaya istekli erkeklerden seçtiklerinde en
üst düzeye ulaflacakt›r. Erkeklerin üreme baflar›s›
ise, sahip olduklar› çocuk say›s› ve olabildi¤ince
az kayna¤a yat›r›m yapmalar›yla en üst düzeye
ulaflacakt›r. Betzig’e göre, erkekler, ekonomik ve
sosyal güce sahip, çok seçici kad›nlar›n cinsel ka-
bulunu kazanmak için giriflimde bulunacaklard›r.
Bu nedenle erkekler, istedikleri kad›nlar› elde et-
me olas›l›klar›n› en üst düzeye ç›karmak için,
hem kad›n›n ekonomik ve siyasal baflar›s›n›  s›n›r-
lamak  hem de üreme baflar›lar›n› engelleyebile-
cek di¤er erkeklere karfl› haz›rl›kl› olmak için ça-
balayacaklard›r. Di¤er bir deyiflle, geleneksel ev-
rimsel bak›fl aç›s›, erkeklerin, üreme baflar›lar›
do¤rudan yüksek sosyal statü ve güç elde etmele-
rine ve sürdürmelerine ba¤l› oldu¤u için, kad›n-
lardan daha yüksek SBY düzeyine sahip oldukla-
r›na iflaret etmektedir. Sosyal bask›nl›k kuram›n›n
“de¤iflmezlik (invariance) varsay›m›”, cinsiyetler
aras›nda gözlenen SBY fark›n›n, farkl› kültürler-
de ve ba¤lamlarda (cinsiyetler aras›nda alg›lanan
statü fark›n›n derecesindeki de¤iflikliklere karfl›n)
de¤iflmeden kalaca¤›n› söylemektedir. Yani, ka-
d›n ve erkek aras›ndaki güç ve statü farklar› ba¤-
lam ve kültüre ba¤l› olarak de¤iflse bile erkekler,
her koflulda kad›nlardan daha yüksek SBY düze-
yine sahiptir. Bunun nedeni, erkeklerin, üreme
baflar›lar›n› fazladan sosyal iliflkiler arac›l›¤› ile
en iyi flekilde kullan›l›r hale getirmifl olmalar›d›r.
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Konuyla ilgili di¤er bir görüfl “kültürel belirle-
yicilik”tir. Bu görüfle göre,  keyfi olarak yarat›lan
statüsü düflük ya da yüksek gruplar›n SBY
farkl›l›klar›nda oldu¤u gibi, SBY’deki cinsiyet
farkl›l›klar›nda da dalgalanmalar olacakt›r.  Yani,
erkekler, cinsiyetlerinin yüksek statüsünün sa¤la-
d›¤› yararlar› sürdürmek için çabalad›klar› için
daha fazla güç ve statüye sahip olduklar› toplum-
larda kad›nlardan daha yüksek SBY düzeyine sa-
hip olmal›d›r. Ayr›ca, SBY’ de gözlenen cinsiyet
farkl›l›¤›, cinsiyet eflitli¤inin daha az oldu¤u top-
lumlarda  daha büyük olmal›d›r. 

Sidanius ve arkadafllar›, sosyal bask›nl›k kura-
m› ve kültürel belirleyicilik modellerinin, kad›n
ve erkek aras›ndaki SBY farkl›l›klar›na iliflkin
karfl›t görüfllerini Çin, ‹srail, Yeni Zerlanda, ‹sviç-
re, Amerika Birleflik Devletleri ve Eski Sovyetler
Birli¤inde test etmifllerdir.  Her bir toplumdaki
kad›n erkek eflitli¤inin düzeyi, Birleflmifl Milletler
arflivinden al›nan tarafs›z toplanm›fl veriler kulla-
n›larak belirlenmifltir. Sosyal bask›nl›k kuram›n›n
de¤iflmezlik varsay›m› ile tutarl› olarak,  cinsiyet
eflitli¤i konusundaki büyük farkl›l›klara karfl›n,
bütün bu milletlerde erkeklerin SBY düzeyleri ka-
d›nlar›nkinden (yaklafl›k olarak ayn› düzeyde)
yüksek bulunmufltur. Burada, kad›n erkek aras›n-
daki statü fark›n›n büyüklü¤ünün bir sonucu ola-
rak SBY’de cinsiyete ba¤l› farkl›l›klarda gözlen-
mesi beklenen de¤iflimlerin ortaya ç›kmamas›na
farkl› aç›klamalar getirilmektedir. Birincisi, keyfi
olarak yarat›lm›fl statüsü düflük ve yüksek grupla-
r›n SBY’nin test edildi¤i bu çal›flmada, SBY’deki
cinsiyet farkl›l›klar›na katk›da bulanabilecek ka-
d›n erkek  statü fark›na iliflkin alg›lardaki bireysel
de¤iflim s›nanmam›flt›r. Özellikle, bireyler, ço¤u
insan›n kad›n ve erke¤in statüsü aras›nda büyük
fark alg›lad›¤›n› düflündüklerinde, erkekler kad›n-
lardan daha yüksek SBY düzeyine sahip olmal›-
d›r. Cinsiyete dayal› alg›lanan statü fark› daha kü-

çük oldu¤unda ise kad›n ve erkeklerin SBY dü-
zeyleri birbirine daha yak›n olmal›d›r. ‹kincisi, il-
kine benzer olarak, bu çal›flma cinsiyet hiyerarfli-
sinde gözlenebilecek olas› statü farkl›l›klar›n›n
hepsini  s›namam›flt›r. Bu nedenle çal›flma, grup-
lar aras›nda alg›lanan statü fark› çok benzer ya da
çok farkl› oldu¤unda meydana gelen kad›n ve er-
kekler  aras›ndaki SBY farkl›l›klar›ndaki dalga-
lanmalar› yakalamakta baflar›s›z olmufl olabilir.
Üçüncüsü, söz konusu çal›flma SBY’deki cinsiyet
farkl›l›klar›n›,  cinsiyet iliflkilerinin çarp›c› hale
getirildi¤i grup içi ba¤lamda s›namam›flt›r. Levin
ve Sidanius taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmada,
SBY’nin ölçüldü¤ü ba¤lama ba¤l› olarak, keyfi
olarak yarat›lm›fl gruplar  aras›nda SBY farklar›
bulunmufltur. Özellikle, iki grup aras›ndaki çat›fl-
ma çarp›c› hale getirildi¤inde,  Askenazim ve
Sephardik Musevileri aras›nda SBY  farklar› orta-
ya ç›km›flt›r. Ancak, ‹srailli Museviler ve Araplar
aras›ndaki çat›flma çarp›c› hale getirldi¤inde bu
fark ortadan kalkm›flt›r. Gruplar aras›ndaki SBY
farkl›l›klar›na iliflkin bu dalgalanmalar,  SBY’nin
ölçüldü¤ü ba¤lam›n bir yans›mas› olabilir.  Sida-
nius ve arkadafllar› belki de,  asla aç›k bir flekilde
cinsiyet iliflkilerini çarp›c› hale getirmedikleri için
gruplar aras›ndaki SBY farkl›l›klar›nda var olan
dalgalanmalar› ortaya ç›karmakta baflar›s›z ol-
mufllard›r. Kad›nlar ve erkekler aras›ndaki SBY
farkl›l›klar› belki de,  SBY ölçe¤inin dolduruldu-
¤u farkl› gruplar aras› ba¤lamlarda  de¤iflecektir.
Di¤er taraftan, SBY, cinsiyet iliflkilerine dikkat
çekildikten sonra ölçüldü¤ünde, kad›nlar ve er-
kekler aras›ndaki alg›lanan statü fark›n›n miktar›
nedeniyle SBY’deki cinsiyet farkl›l›klar›nda dal-
galanmalar meydana gelebilir. Bu varsay›m afla-
¤›da, araflt›rman›n ikinci varsay›m›nda belirtil-
mektedir.

Varsay›m 2:  Kad›nlar ve erkekler aras›ndaki
SBY farklar›,  bireyler, ço¤u insan›n kad›nlar ve
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erkekler aras›nda daha büyük bir statü fark› alg›-
lad›¤›n› düflündüklerinde daha yüksek olmal›d›r. 

Araflt›rman›n varsay›mlar› ‹srail, Kuzey ‹rlan-
da ve Amerika Birleflik Devletlerinden toplanan
verilerle s›nanm›flt›r.  ‹srailde, Askenazim ve Sep-
hardik Musevileri aras›ndaki iliflkiler test edil-
mektedir. Buradaki grup temelli  farkl›l›¤› tan›m-
lamak için “etnik” kelimesi kullan›lmaktad›r. ‹r-
landa’da, Katolikler ve Protestanlar aras›ndaki
iliflkiler ele al›nmaktad›r. Buradaki grup temelli
farkl›l›k, iki dini grubu ay›ran kültürel kimliklere
ve siyasal görüfllere dayand›r›lmaktad›r. Katolik-
ler ve Protestanlar aras›ndaki grup temelli farkl›-
l›k “siyasal” ya da “etnik” olarak da tan›mlanabi-
lecekken bu çal›flmada “dindarl›k”  ba¤lam›nda
ele al›nmaktad›r. Amerika Bileflik Devletlerinde
hem Afrikal› ve beyaz Amerikal›lar aras›ndaki et-
nik iliflkiler hem de kad›nlar ve erkekler aras›nda-
ki cinsiyet iliflkileri s›nanmaktad›r. Beyaz Ameri-
kal›lar Afrikal› Amerikal›lardan daha yüksek ge-
lir, e¤itim ve mesleki sayg›nl›¤a sahiptir. Benzer
flekilde, Amerikal› erkeklerin  gelir, e¤itim ve
mesleki sayg›nl›klar› da Amerikal› kad›nlar›nkin-
den yüksektir.

Her bir toplumda kat›l›mc›lardan, gruplar ara-
s›ndaki statü fark›n›, ço¤u insan›n gördü¤ü flekliy-
le de¤erlendirmeleri istenmifltir. Kat›l›mc›lar
SBY ölçe¤ini doldururken, di¤er gruplara iliflkin
görüfllerinin tepkilerine yans›ma olas›l›¤›n› azalt-
mak için, ölçekten hemen önce araflt›rmada ilgile-
nilen gruplar aras› iliflkiler onlar için çarp›c› hale
getirilmifltir. Varsay›m 1’e göre; ‹srailde, Askena-
zim Musevileri lehine daha büyük statü fark› alg›-
lanmal› ve onlar›n  SBY’leri Sephardik Musevile-
rinin SBY’den daha yüksek olmal›d›r. Ayn› so-
nuç, Kuzey ‹rlanda da Protestanlar ve Amerika’da
beyazlar lehine beklenmektedir. Varsay›m 2’ ye
göre, Amerikan örnekleminde erkekler lehine al-
g›lanan statü fark› daha yüksek olmal›, SBY aç›-

s›ndan kad›nlar ve erkekler aras›nda büyük fark
bulunmal›d›r.

YYöönntteemm

KKaatt››ll››mmcc››llaarr

‹srail örneklemi. Kat›l›mc›lar 303 ‹srailli Mu-
sevi ö¤renciden oluflmaktad›r. Ö¤rencilerin
220’si Askenazim, 83’ü Sephardik Musevisi,
121’i erkek, 175’i kad›nd›r. Ö¤rencilerden 7’si
cinsiyet bildirmemifltir. Veriler, s›n›flarda e¤itim-
cilerden izin al›narak toplanm›flt›r.

Kuzey ‹rlanda Örneklemi. Burada araflt›rma-
ya, kendisini Protestan olarak tan›mlayan 51, Ka-
tolik olarak tan›mlayan 80 üniversite ö¤rencisi ol-
mak üzere toplam 131 kifli kat›lm›flt›r. Kat›l›mc›-
lar›n 46’s› erkek,  84’ü kad›nd›r. Bir kat›l›mc› cin-
siyet bildirmemifltir.

Amerikan Örneklemi. Kat›l›mc›lar, Afrika kö-
kenli 179, beyaz 248, toplam 427 Amerikal› Üni-
versite ö¤rencisinden oluflmaktad›r. Bunlar›n,
196’s› erkek, 231’i kad›nd›r.

ÖÖllççüümmlleerr

Her bir örneklemde kat›l›mc›lara “sosyal tu-
tumlar” a iliflkin bir anketi doldurup doldurama-
yacaklar› sorulmufltur. Onlara, araflt›rman›n, çe-
flitli sosyal konulardaki görüflleri belirlemeye yö-
nelik oldu¤u söylenmifl, toplumlar›ndaki belirli
gruplar›n üyeleri aras›ndaki iliflkilere odaklan›ld›-
¤› özellikle belirtilmemifltir. Kat›l›mc›lar, Sosyal
Bask›nl›k Yönelimi Ölçe¤ini (SBYÖ) doldurmufl-
lar ve toplumlar›ndaki farkl› gruplar›n statüsünü
de¤erlendirmifllerdir. ‹srail örneklemi için ölçek,
‹branice’ye çevrilmifl ve herhangi bir çeviri hata-
s› olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla tekrar ‹n-
gilizce’ye çevrilmifltir.

Sosyal bask›nl›k yönelimi. Sosyal Bask›nl›k
Yönelimi Ölçe¤i, 16 maddeden oluflmaktad›r.
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Olas› tepkiler 1(tamamiyle kat›lm›yorum) ve
7(kesinlikle kat›l›yorum) aras›nda puanlanan bir
ölçek üzerinden de¤erlendirilmektedir. SBY’si
yüksek olan bireyler, ölçekteki “üstün gruplar da-
ha alt düzeyden gruplara egemen olmal›d›r” ve
“düflük statülü gruplar yerlerinde kalmal›d›r” gibi
maddelere kat›lmaktad›rlar. Örnek maddelerden
de anlafl›laca¤› gibi, ölçek belirgin bir grubu ifla-
ret etmemekte, sorular›n› genel gruplar üzerinden
yöneltmektedir. Bu belirsizlikten dolay› ölçek,
farkl› gruplar aras› ba¤lamlara (etnik köken, cin-
siyet gibi) dikkat çekildikten sonra doldurtulmufl-
tur.  Sosyal bask›nl›k yönelimindeki gruplar aras›
farkl›l›klar SBY’nin ölçüldü¤ü ba¤lama duyarl›y-
sa, sözü edilen önceki çal›flma, cinsiyet iliflkileri-
ni SBY ölçümünden önce çarp›c› hale getirmedi-
¤i için SBY’de ortaya ç›kan cinsiyet farklar›ndaki
dalgalanmalar› yakalamakta baflar›s›z olmufl ola-
bilir. Bu çal›flmada, ba¤lam etkisi de dikkate al›n-
m›fl, SBY’deki cinsiyet farkl›l›klar›, cinsiyet ilifl-
kileri çarp›c› hale getirildikten sonra ölçülmüfltür. 

‹srail örnekleminde, SBY’nin 16 maddesi den-
geli bir flekilde 8’er maddelik iki ölçek haline ge-
tirilmifl ve bu ölçekler anket formunun de¤iflik bö-
lümlerine yerlefltirilmifltir. Bütün kat›l›mc›lar 8
maddelik her iki ölçe¤i de doldurmufllard›r.
Amaçlar do¤rultusunda, ankette, ‹srail’deki Ash-
kenazim ve Sephardik Musevileri aras›ndaki ilifl-
kiler hakk›nda bir dizi soru (α=.73) sorulduktan
sonra, aralar›ndaki SBY farklar›n› ölçmek için 8
maddelik ölçek kullan›lm›flt›r. Kuzey ‹rlanda ve
Amerika’da, 4’er maddeli 3 SBY ölçe¤i kullan›l-
m›flt›r (önceden toplanan veriler üzerinde yap›lan
analizlere dayanarak  en yüksek madde-test kore-
lasyonu gösteren 12 madde seçilmifltir). Bu ölçek-
lerin maddeleri, anketin içine dengeli bir biçimde
da¤›t›lm›flt›r. Kuzey ‹rlanda’da,  Protestan ve Ka-
tolikler aras›ndaki SBY farklar›n› ölçmek için,
Protestanlar ve Katoliklerin iliflkileri hakk›nda

yöneltilen sorular›n (α=.56) ard›ndan, 4 maddeli
ölçek kullan›lm›flt›r. Amerika’da hem cinsiyet
iliflkileri hakk›ndaki sorular›n (α=.67)  hem de et-
nik iliflkiler hakk›ndaki sorular›n (α=.69) ard›n-
dan 4 maddelik ölçekler kullan›lm›flt›r.  

Alg›lanan grup statüsü. ‹srail’de Askenazim
ve Sephardik Musevilerinin, Kuzey ‹rlanda’da
Protestanlar ve Katoliklerin, Amerika’da Beyaz-
larla siyahlar›n ve kad›nlarla erkeklerin alg›lanan
statüsü 7 dereceli tek maddelik sorularla ölçül-
müfltür. De¤erlendirmeler 1 (düflük statü)-7 (yük-
sek statü) aras›nda de¤iflmektedir. Temel soru
flöyledir: “bu toplumda sosyal statü farkl›l›klar›n-
dan hofllanan gruplar bulundu¤una inan pek çok
insan vard›r. Siz kendiniz böyle düflünmüyor ola-
bilirsiniz, ancak afla¤›da verilen gruplar› ço¤u in-
san›n onlar› gördü¤ü biçimiyle de¤erlendirmeniz
gerekseydi görüflünüz nas›l olurdu”?

BBuullgguullaarr

VVaarrssaayy››mm  11

‹srail Örneklemi. Varsay›m 1’e göre, kat›l›m-
c›lar, ço¤u insan›n iki grup aras›nda daha büyük
statü fark› alg›lad›¤›n› düflündüklerinde, Askena-
zim Musevileri ve Sephardik Musevileri aras›n-
daki SBY farklar› daha büyük olmal›d›r. Bu
varsay›m› s›namak için verilere, etnik ba¤lamda
ölçülen SBY puanlar›nda alg›lanan etnik statü far-
k› ve etnik kökenin  (Askenazim Musevileri ve
Sephardik Musevileri) ortak etkilerini s›namak
amac›yla, hiyerarflik regresyon analizi yap›lm›fl-
t›r. Alg›lanan etnik statü fark› (M=1.84,
SD=1.52), Askenazim Musevilerinin statü de¤er-
lendirmelerinden (M=5.52, SD=0.93) Sephardik
Musevilerinin statü de¤erlendirmeleri (M=3.68,
SD=1.10) ç›kar›larak hesaplanm›flt›r. Temel etki-
leri için etnik köken (Askenazim Musevileri=1,
Sephardik Musevileri=0 olarak kodlanm›flt›r) ve
alg›lanan etnik statü fark› regresyon denklemine
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birinci ad›mda sokulmufltur. Aralar›ndaki çift
yönlü etkileflimi belirlemek için, ayn› de¤iflkenler
ikinci ad›mda da eflitli¤e al›nm›fllard›r. Gruplar›n
alg›lanan etnik statüsü fark› artt›¤›nda (statü fark›
ortalaman›n  bir standart sapma üzerinde oldu-
¤unda) ve azald›¤›nda (statü fark› ortalaman›n bir
standart sapma alt›nda oldu¤unda) SBY ve etnik
köken aras›nda ortaya ç›kan iliflkiyi belirlemek
için basit-e¤im (simple-slope) analizi yap›lm›flt›r.
E¤er varsay›m› 1 do¤ru ise, alg›lanan grup statü-
sü fark› ve etnik köken aras›nda anlaml› bir etki-
leflim olmal›d›r. Di¤er bir deyiflle, alg›lanan statü
fark› büyük oldu¤unda ortaya ç›kan etnik köken
temel etkisi, alg›lanan statü fark› küçük oldu¤un-
da ortaya ç›kandan daha büyük olmal›d›r. 

Beklentilerin aksine, alg›lanan etnik grup sta-
tüsü ve etnik köken aras›ndaki çift yönlü etkile-
flim, istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir [(b=.03,
t(285)=0.38, p=.71)]. Bununla birlikte, beklenti-
lere uygun olarak, daha büyük statü fark› alg›la-
yanlarda Askenazim Musevilerinin SBY düzeyi
Sephardik Musevilerinkinden daha yüksektir [b=
.31, t(285) = 1.80, p=.70]. Di¤er taraftan, düflük
statü fark› alg›layan bireyler aras›nda Askenazim
Musevilerinin SBY düzeyleri  Sephardik Musevi-
lerininkinden farkl› de¤ildir [b= .22, t(285)= 1.40,
p= .16]. Regresyon denklemine genel olarak ba-
k›ld›¤›nda ise, Askenazim Musevilerinin, etnik
ba¤lamda ölçülen  SBY düzeyleri, Sephardik Mu-
sevilerininkinden daha yüksektir [b=.26, t(286)=
2.21, p=.03] ve  SBY üzerinde, alg›lanan etnik
statü fark›n›n temel etkisi anlaml› de¤ildir [b= -
.01, t(286)= -0.20, p= .85]. 

Kuzey ‹rlanda Örneklemi. Varsay›m 1’e göre,
Protestanlar ve Katolikler aras›nda, alg›lanan sta-
tü fark›n›n bir sonucu olarak  SBY aç›s›ndan fak-
l›l›klar olacakt›r. Dini ba¤lamda ölçülen SBY’ nin
ba¤›ml› de¤iflken olarak al›nd›¤› veriye, hiyerar-
flik regresyon analizi yap›lm›flt›r. Temel etki için

din (Protestanlar=1, Katolikler=0 olarak kodlan-
m›flt›r) ve alg›lanan grup statüsü fark› birinci
ad›mda regresyon denklemine sokulmufltur. Çift
yönlü etkileflim için din ve alg›lanan grup statüsü
fark› ikinci bir ad›mda da analize al›nm›flt›r. Alg›-
lanan grup statüsü fark› (M= 0.54, SD=1.98), Ka-
toliklerin de¤erlendirmesi (M= 4.68, SD= 1.53
Protestanlar›nkinden (M=4.68, SD=1.53) ç›kar›-
larak hesaplanm›flt›r. 

Beklentilere uygun olarak, alg›lanan dini stata-
tü fark› ve din aras›ndaki çift yönlü etkileflim ista-
tistiksel olarak anlaml›d›r [b= .31, t(115)= 2.99,
p= .003]. Katolikler lehine daha büyük statü far-
k› alg›layan bu kifliler aras›nda, Katoliklerin SBY
düzeyi Protestanlar›nkinden  yüksektir [b= -.59,
t(115)=-1.98, p= .05]. Di¤er taraftan, Protestanlar
lehine daha büyük statü fark› alg›layan kifliler (ya-
ni ortalaman›n 1 standart sapma üstünde olanlar)
aras›nda, Protestanlar›n SBY düzeyleri Katolikle-
rinkinden daha yüksektir [b= .66, t(115)= 2.48,
p= .02]. Regresyon denklemine bir bütün olarak
bak›ld›¤›nda, din [b= .09, t(116)= 0.49, p= .63] ve
alg›lanan dini statü fark›n›n [b= .04, t(116)= 0.76,
p=.45] temel etkileri anlams›zd›r.

Amerikan Örneklemi. Amerikan örneklemin-
den, hem beyazlar ve siyahlar aras›ndaki SBY
farklar›na iliflkin olan 1. varsay›m›, hem de kad›n-
lar ve erkekler aras›ndaki SBY farklar›na iliflkin
olan 2. varsay›m› s›namak için yararlan›lm›flt›r.
‹lk varsay›m için, etnik ba¤lamda ölçülen SBY,
ba¤›ml› de¤iflken olarak hiyerarflik regresyon
denklemine sokulmufltur. Temel etki için etnik
köken (beyazlar=1, siyahlar=0 olarak kodlanm›fl-
t›r) ve alg›lanan etnik statü fark› birinci ad›mda
regresyon denklemine sokulmufltur. Çift yönlü et-
kileflim için, etnik köken ve alg›lanan etnik statü
fark› ikinci bir ad›mda da regresyon eflitli¤ine
al›nm›flt›r. Alg›lanan grup statüsü fark› (M= 3.
144, SD=2. 01), siyahlar›n de¤erlendirmesi
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(M= 3.26, SD= 1.57) beyazlar›nkinden (M=6.40,
SD=0.93) ç›kar›larak hesaplanm›flt›r. 

Beklendi¤i gibi, alg›lanan etnik statü fark› ve
etnik köken aras›ndaki çift yönlü etkileflim istatis-
tiksel olarak anlaml›d›r [b= .12, t(399)= 2.25, p=
.03]. Yine beklentilere uygun olarak, yüksek sta-
tü fark› alg›layan bireylerde, beyazlar›n SBY dü-
zeyi siyahlar›nkinden  daha yüksektir [b= -.37,
t(399)=2.53, p= .01]. Di¤er taraftan, düflük statü
fark› alg›layan bireylerde, beyazlar›n SBY düzey-
leri siyahlar›nkinden farkl› de¤ildir [b= -.10
t(399)= -0.69, p= .49]. Regresyon denklemine bir
bütün olarak bak›ld›¤›nda ise, beyazlar lehine sta-
tü fark› alg›layanlar›n SBY puanlar› daha düflük-
tür [b=-.12, t(400)= -4.80, p <.001] ve  dini ba¤-
lamda ölçülen SBY üzerinde, etnik kökenin temel
etkisi anlaml› de¤ildir [b= .13, t(400)= 1.30,
p=.19].

22..  VVaarrssaayy››mm

Amerikan örneklemi.  ‹kinci varsay›m,  yal-
n›zca Amerikan örneklemi üzerinde s›nanm›flt›r.
Bu kez ba¤›ml› de¤iflken olan SBY, cinsiyet ba¤-
lam›nda ele al›nm›fl, cinsiyet ve cinsiyette alg›la-
nan statü fark›n›n çift yönlü etkileflimleri test edil-
mifltir. Temel etki için cinsiyet ve alg›lanan cinsi-
yet statü fark› birinci ad›mda regresyon denklemi-
ne sokulmufltur. Alg›lanan grup statüsü fark› (M=
1.57, SD= 1.54), kad›nlar›n de¤erlendirmesi (M=
4.58, SD= 1.57) erkeklerinkinden (M= 6.15, SD=
1.03) ç›kar›larak hesaplanm›flt›r. 

Sonuçlar beklentilerle tutars›zd›r. Alg›lanan
cinsiyet statü fark› ve cinsiyet aras›ndaki çift yön-
lü etkileflim, istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir
[b= -.05, t(406)= -0.85, p= .40]. Ayr›ca, basit-
e¤im analizi, erkekler lehine yüksek statü fark› al-
g›layanlarda oldu¤u gibi erkekler lehine düflük
statü fark› alg›layanlarda da erkeklerin hala ka-
d›nlardan daha yüksek SBY düzeyine sahip oldu-

¤unu göstermektedir [b= -.29, t(406)=2.08, p=
.04]. Regresyon denklemine bütün olarak bak›ld›-
¤›nda, erkeklerin cinsiyet ba¤lam›nda ölçülen
SBY düzeyleri  kad›nlar›nkinden daha yüksektir
[b=-.37, t(407)= 3.80, p <.001]  ve erkekler lehi-
ne daha yüksek statü fark› alg›land›¤›n› düflünen
bu kifliler daha düflük SBY puan›na sahiptir [b=-
.12, t(407)= -3.88, p<.001].

TTaarrtt››flflmmaa

Sosyal bask›nl›k yönelimi, farkl› gruplardan
insanlara karfl› sergilenen önyarg›n›n en önemli
yorday›c›lar›ndan biridir. Bu çal›flman›n bir ama-
c›, gruplar aras›ndaki SBY farkl›l›klar›n›, alg›la-
nan grup statüsü fark›n›n büyüklü¤üne ba¤l› ola-
rak test etmektir. Sidanius ve arkadafllar›, keyfi
olarak yarat›lan gruplar aras›ndaki statü fark›na
ba¤l› olarak, gruplar aras›ndaki SBY farklar›n›n
da artt›¤›n› bulmufllard›r. Bu araflt›rma ise, birey-
ler, ço¤u insan›n gruplar aras›nda daha büyük sta-
tü fark› alg›lad›¤›n› düflündüklerinde, gruplar ara-
s›ndaki SBY fark›n›n da daha  büyük oldu¤unu
göstermektedir. 

Alg›lanan grup statüsü fark›, sosyal bask›nl›k
yönelimi ve grup üyeli¤i aras›ndaki iliflkinin
önemli bir yorday›c›s›d›r. Sidanius ve arkadafllar›-
n›n çal›flmas›, keyfi olarak yarat›lm›fl yüksek sta-
tüdeki gruplar›n üyelerinin SBY düzeylerinin,
keyfi olarak yarat›lm›fl düflük statülü gruplar›n
üyelerinkinden daha yüksek oldu¤una vurgu yap-
maktad›r. Bu araflt›rma ise bireyler, ço¤u insan›n
keyfi olarak yarat›lm›fl gruplar aras›nda statü far-
k› alg›lad›¤›n› düflündüklerinde, gruplar aras›nda-
ki SBY fark›n›n daha yüksek oldu¤una dikkat
çekmektedir. Araflt›rman›n bulgular›, SBY’nin
nesnel olarak tan›mlanan grup statüsünden çok,
öznel olarak alg›lanan grup statüsünden etkilendi-
¤ine iflaret etmektedir.

Araflt›rman›n ikinci bir amac›, SBY’deki grup
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farkl›l›klar› ve alg›lanan grup statüsü fark›n›n bü-
yüklü¤ü aras›ndaki iliflkiyi, hem keyfi olarak ya-
rat›lan (dini, etnik gruplar gibi)   hem de cinsiye-
te dayal› gruplar aras›ndaki farkl›l›klar› çarp›c›
hale getirdikten sonra test etmektir. Sidanius ve
arkadafllar›n›n çal›flmas›, farkl› toplumlarda cinsi-
yet eflitli¤inin düzeyi de¤iflse de kad›nlar ve er-
kekler aras›ndaki SBY fark›n›n de¤iflmeden kal-
d›¤›n› göstermektedir. Ancak bu çal›flmada,
SBY’de gözlenen kad›n erkek farklar›n›n, cinsi-
yete iliflkin statü fark›n›n büyüklü¤üne duyarl›
olup olmad›¤›n› görmek için, cinsiyetin çarp›c›l›-
¤› art›r›lm›flt›r. Beklentilerin aksine, bulgular,
gruplar aras› ba¤lamda cinsiyet çarp›c› hale geti-
rildi¤inde, öznel olarak farkl› düzeylerde cinsiyet
eflitli¤i alg›layan bireyler aras›nda SBY’deki cin-
siyet farkl›l›klar›n›n de¤iflmeden kald›¤›n› göster-
mifltir. Bu sonuç, sosyal bask›nl›k yönelimi kura-
m›n›n “de¤iflmezlik” varsay›m›n› do¤rudan  des-
teklemektedir.

Genel olarak bak›ld›¤›nda sonuçlar, sosyal
bask›nl›k kuram›n›n,  alg›lanan grup statüsünün
SBY üzerindeki etkisinin, gruplar aras›ndaki far-
k›n çarp›c›l›¤›na ba¤l› olarak de¤iflece¤i beklenti-
sini desteklemektedir. Özellikle, ‹srail örnekle-
minde, gruplar aras›ndaki alg›lanan statü fark› bü-
yük oldu¤unda Askenazim Musevileri ile Sephar-
dik Musevileri aras›nda düflük düzeyde ve anlam-
l› SBY farklar› bulunmufltur. Gruplar aras›nda al-
g›lanan statü fark› düflük oldu¤unda ise iki grup
aras›nda anlaml› fark bulunmam›flt›r. Bununla
birlikte, etnik köken ve alg›lanan statü fark› ara-
s›ndaki çift yönlü etkileflim istatistiksel olarak an-
laml› olmad›¤›ndan sonuçlar ikna edici de¤ildir.
Kuzey ‹rlanda’da Protestanlar ve Katolikler,
Amerika’da beyazlar ve siyahlar›n iliflkileri üze-
rinden al›nan sonuçlar bu varsay›m› çok daha aç›k
olarak desteklemektedir. Kuzey ‹rlanda örnekle-
minde sonuçlar, ço¤u insan›n Protestanlar lehine

daha büyük statü fark› alg›lad›¤›n› düflünen birey-
lerde, Protestanlar›n SBY düzeylerinin daha yük-
sek, ço¤u insan›n  Katolikler lehine daha yüksek
statü fark› alg›lad›¤›n› düflünen bireylerde ise Ka-
toliklerin SBY düzeylerinin daha yüksek oldu¤u-
na iflaret etmektedir. Benzer flekilde, Amerikan
örnekleminde,  ço¤u insan›n beyazlar lehine daha
büyük statü fark› alg›lad›¤›n› düflünen bireylerde,
beyazlar›n SBY düzeyleri siyahlar›nkinden daha
yüksektir. Ancak, bireyler ço¤u insan›n  beyazlar
lehine daha düflük etnik statü fark› alg›lad›¤›n› dü-
flündüklerinde, beyazlar ve siyahlar aras›nda SBY
fark› bulunamam›flt›r. 

Kuzey ‹rlanda’da, alg›lanan grup statüsü tersi-
ne çevrildi¤inde al›nan sonuçlar, SBY’deki grup
farklar› s›nan›rken, öznel statü de¤erlendirmeleri-
ni dikkate alman›n önemini  ortaya koymaktad›r.
SBY’deki grup farklar› yaln›zca bir grup di¤erin-
den daha yüksek statüye sahip olarak alg›land›-
¤›nda ortaya ç›kmaktad›r ve alg›lanan grup statü-
sü di¤er grubun lehine döndü¤ünde ayn› sonuç o
grup için de geçerli olmaktad›r. Alg›lanan statü
fark› Amerikan örnekleminde Afrikal› Amerikal›-
lar lehine de tersine  çevrilebilseydi, benzer bir
örüntünün orada da ortaya ç›kmas› beklenebilirdi.

Pratik bir aç›dan bak›ld›¤›nda bulgular, bir
grubun, sosyal hiyerarflide statüsü yükseldikçe,
hemen her zaman gruplar aras›ndaki eflitsizlik is-
teklerinin artaca¤› yönündeki rahats›zl›k verici
olas›l›¤› desteklemektedir. Bu durum, dura¤an ol-
mayan toplumlarda, gruplar›n daha fazla güç ka-
zand›klar›nda eflitli¤e karfl› olan sosyal politikala-
r›, daha az güce sahip olduklar›nda eflitlik yanl›s›
politikalar› desteklemeye bafllayacaklar›na iflaret
etmektedir. Kuramsal bir aç›dan bak›ld›¤›nda ise,
bireyler, ço¤u insan›n söz konusu gruplar aras›n-
da daha büyük statü fark› alg›lad›¤›n› düflündük-
lerinde, statüsü yüksek olan gruplar, gruplar›n›n
yüksek statüsünün sa¤lad›¤› ayr›cal›klar› ellerin-
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de tutmak için varolan sistemi desteklemektedir-
ler. Statüsü düflük olan gruplar›n ise, gruplar›n›n
aleyhine iflleyen sosyal sistemin karfl›s›nda olma
olas›l›klar› daha yüksektir. Bununla birlikte, veri-
lerin iliflkisel do¤as›, nedenselli¤in yönü konu-
sunda kesin bir karar al›nmas›na izin vermemek-
tedir. SBY kuram›, bir grubun, nesnel ya da öznel
olarak alg›lanan grup içi statüsü artt›¤›nda, SBY
düzeyinin artaca¤›n› söylese de bunun tersi de
do¤ru olabilir. Yani, SBY’ nin yüksek olmas›, da-
ha yüksek grup statüsü alg›lanmas›na yol aç›yor
olabilir. Gelecekteki çal›flmalarda, SBY’deki
grup farkl›l›klar›n›n, grup temelli statü  fark›n›n
büyüklü¤ü ile art›p artmad›¤›n› anlamak için,
keyfi olarak yarat›lm›fl belirgin iki grup aras›nda-
ki statü fark›n›n büyüklü¤ü deneysel olarak mani-
pule edilmelidir.

Sosyal bask›nl›k yöneliminde gözlenen, keyfi
olarak yarat›lm›fl grup farklar›na iliflkin bulgula-
r›n aksine, SBY’deki cinsiyet farkl›l›klar›,  kad›n
ve erkek aras›nda alg›lanan statü fark›n›n miktar›
de¤iflse de ayn› kalm›flt›r. Kad›nlarla erkekler ara-
s›nda çok küçük bir statü fark› alg›land›¤›nda bi-
le, erkeklerin SBY düzeyleri kad›nlar›n›nkinden
yüksek bulunmufltur. Bu bulgular, kültürün belir-
leyici oldu¤unu söyleyen  görüflle çeliflmektedir.
Kültürel belirleyicilik görüflüne göre, SBY’de
gözlenen kad›n erkek farklar›, keyfi olarak yarat›-
lan gruplar aras›ndaki SBY farklar›n› etkileyen
ayn› güç ve statü farkl›l›klar›n›n bir sonucu olarak
dalgalanmalara yol açacakt›r. Belki de, keyfi ola-
rak yarat›lan gruplar aras›ndaki SBY farklar›, en
iyi  gruplar›n statü ve güç farkl›l›klar›ndan yola
ç›k›larak anlafl›labilecekken, SBY’deki cinsiyet
farklar› ayn› yolla anlafl›lamayacakt›r.

Evrimsel bak›fl aç›s›, alg›lanan kad›n erkek
statüsü farkl›laflt›¤›nda, baflka bir deyiflle, cinsiyet
hiyerarflisi de¤iflti¤inde SBY’de gözlenen cinsiyet
farklar›n›n ayn› kalmas›na olas› bir gerekçe sun-

maktad›r. Bu bak›fl aç›s›na göre, kad›nlarla erkek-
ler aras›ndaki SBY fark›, kültürler aras›nda oldu-
¤u gibi evrimsel süreçte de kad›n ve erke¤in kar-
fl› karfl›ya kald›¤› farkl› üreme s›n›rlamalar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Hem cinsiyet hiyerarflisinde-
ki hem de kültürler ve ba¤lamlar aras›  de¤ifliklik-
lere karfl›n erkeklerin SBY düzeylerinin kad›nla-
r›nkinden yüksek olmas›n›n nedeni, erke¤in üre-
me baflar›s›n›n kad›n›nkinden farkl› olmas›d›r.
Hiyerarflinin derecesi, keyfi olarak yarat›lm›fl
gruplar aras›nda gözlenen SBY farkl›l›klar›n› et-
kilerken, kad›n ve erkek aras›ndaki SBY fark›n›
neden etkilememektedir sorusuna olas› bir di¤er
aç›klama Jackman’dan gelmektedir. Ona göre, er-
ke¤in bask›nl›¤›, düflmanl›k uyand›rmaks›z›n ka-
d›n› konrtol giriflimlerinden kaynaklanmaktad›r.
Erkek kad›nla olumlu, yak›n, romantik iliflkiler ve
arkadafll›k istemektedir. Etnik bask›nl›k ise, etnik
iliflkiler daha az yak›n etkileflim içermek e¤ilimin-
de oldu¤undan, daha yüksek düzeyde bir düflman-
l›k içermektedir. E¤er erke¤in bask›nl›¤› düflman-
ca ve kasti olmaktan çok, babacan ve zarif ise ka-
d›nlar kendilerini, erkeklerle aralar›ndaki artan
statü fark›na karfl›n avantajs›z olarak alg›lamaya-
caklard›r. Bu durum, kad›n›n SBY puanlar›n›n,
cinsiyet hiyerarflisinde alg›lanan de¤iflimlere daha
az tepkisel olmas›na yol aç›yor olabilir.  

Sosyal bask›nl›k yönelimindeki cinsiyet
farkl›l›klar›n›n, kad›n ve erkek aras›nda alg›lanan
statü fark›n›n büyüklü¤ünün bir sonucu olarak de-
¤iflmemesine iliflkin  olarak üzerinde durulmas›
gereken önemli üç nokta daha vard›r. Birincisi, bu
çal›flma SBY’de gözlenen belirgin cinsiyet farkla-
r›n›n kökeni hakk›nda kuramsal aç›klamalar sun-
mufltur. Di¤er tutum ve davran›fllarda gözlenen
cinsiyet farkl›l›klar›n›n kaynaklar› hakk›nda tah-
minde bulunmamaktad›r. ‹kincisi, bu çal›flmada
cinsiyet farkl›l›klar›, farkl› kültürel ba¤lamlar›n
bir sonucu olmaktan çok grup statüsünde alg›lan
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farklar›n bir sonucu olarak s›nanm›flt›r. Bu neden-
le, kültürel belirleyicilik görüflü için yaln›zca k›s-
mi bir s›nama sa¤lamaktad›r. Üçüncüsü, çal›flma
cinsiyetin çarp›c› hale getirildi¤i bir ba¤lamda,
kad›n ve erke¤in statü fark›n› dikkate almakla bir-
likte, statü fark›n›n büyüklü¤ünü deneysel olarak
manipule etmemifltir.  Ayr›ca, Amerika’daki ka-
d›n ve erkek aras›nda alg›lanan statü fark›ndaki

de¤iflimin, SBY’deki cinsiyet farkl›l›klar›n› etki-
leyecek düzeyde olmamas› da bir olas›l›kt›r. Son-
raki araflt›rmalarda, SBY’deki cinsiyet
farkl›l›klar›n›n, kad›n ve erkek aras›ndaki statü
fark›n›n büyüklü¤ündeki çarp›c› de¤iflikliklerden
etkilenip etkilenmedi¤ini görmek için,  statü far-
k›n›n büyüklü¤ü deneysel olarak manipule edil-
melidir. 


