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Son y›llarda Bat›l› ülkelerde yap›lan bir dizi araﬂt›rma, suçluluk ile utanç duygular› aras›nda, bu
duygular›n do¤as› ve davran›ﬂsal sonuçlar› bak›m›ndan bir ay›r›m gözetmektedir. Buna göre, hem
suçluluk hem de utanç duygular›, kiﬂinin özde¤erlendirmesi sonucu ortaya ç›kan kendilik
bilincine dayal› duygulard›r. Suçluluk duygusu bu de¤erlendirmede kiﬂinin davran›ﬂlar›n›, utanç
duygusu ise benli¤i hedef almaktad›r. Bu kavramsal çerçeveye dayanan araﬂt›rmalar, suçluluk
duygusunun yap›c› oldu¤unu ve bireyi olumlu sosyal davran›ﬂlara yönlendirdi¤ini, utanç
duygusunun ise y›k›c› oldu¤unu ve davran›ﬂ sorunlar› ile iliﬂkili oldu¤unu bulmuﬂtur. Ancak bu
araﬂt›rmalar, suçluluk duygusunun da y›k›c› sonuçlar› olabilece¤ini gösteren araﬂt›rma bulgular›
ile çeliﬂmektedir. Di¤er yandan, suçluluk ile utanç duygular› aras›ndaki fark›n, özeleﬂtirinin
davran›ﬂ veya benli¤i hedef almas› ve davran›ﬂsal sonuçlar› bak›m›ndan yap›c› ve y›k›c› olmas›
gibi niteliklere ba¤l› olarak kavramsallaﬂt›r›lmas›, tart›ﬂmal› bir kuramsal çerçeve ortaya
koymakta ve temelini oluﬂturdu¤u araﬂt›rmalar›n da yak›ndan irdelenmesini gerekli k›lmaktad›r.
Bu yaz›, son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalarda suçluluk ile utanç duygular›n›n
kavramsallaﬂt›r›lmas›ndaki kuramsal sorunlar› ele almay› amaçlamaktad›r.
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Problems in the Conceptualization of Guilt and Shame
Abstract
This paper aims to review the conceptualization of guilt and shame, and research findings based
on this conceptualization in the recent literature. In the contemporary literature, conceptualization
of guilt and shame shows variation. A recent conceptualization of guilt and shame makes a
distinction between the two on the basis of their focus on behavior and self respectively in
evaluative thought. In addition, studies based on this conceptual framework report findings that
challenge previous research findings. According to the recent findings, shame has a destructive
nature and it is associated with problem behaviors, whereas guilt has a constructive nature and it
motivates the individual to take reparative actions. However, since the recent conceptualization
of guilt and shame involves some theoretical problems, research findings based on the dichotomy
of guilt and shame needs reconsideration. Moreover, the conceptualization of guilt and shame
poses theoretical problems in terms of the universal validity of these two concepts as constructs.
This review considers conceptual problems related to the dichotomous consideration of guilt and
shame. In connection with this conceptualization, difficulties in cross-cultural definition of
self-conscious emotions are also discussed.
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Suçluluk ile utanç duygular› ça¤daﬂ literatürde kendilik bilincine dayal› (self-conscious)
duygular olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bu s›n›fland›rman›n nedeni, t›pk› gurur ve övünç gibi,
suçluluk ile utanç duygular›n›n da bireyin özde¤erlendirmesinin sonucunda ortaya ç›kan
duygular olmalar›d›r (Eisenberg, 2000). Literatürde suçluluk ile utanç duygular›n›n kavramsallaﬂt›r›lmas›na ve bu duygular›n bireyi
yöneltti¤i davran›ﬂlar›n niteli¤ine iliﬂkin çeliﬂkili savlar ve bulgular bulunmaktad›r. Bu konudaki tart›ﬂma, suçluluk duygusunun davran›ﬂsal sonuçlar› bak›m›ndan yap›c›, utanç duygusunun ise y›k›c› oldu¤u sav› ve bu kavramsal çerçeveyi temel alan araﬂt›rma bulgular›n›n
geçerlili¤i üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. Suçluluk duygusu ile utanç duygusu gerçekten iddia
edildi¤i ve araﬂt›rma sonuçlar›n›n da gösterdi¤i gibi birbirinden niteliksel olarak farkl› do¤alar› ve davran›ﬂsal sonuçlar› olan duygular
m›d›r?
Bu yaz›n›n ilk bölümünde suçluluk ile
utanç duygular›n›n psikoloji araﬂt›rmalar›ndaki farkl› kavramsallaﬂt›rmalar› ele al›nacak,
ikinci bölümde ise bu duygular›n davran›ﬂsal
sonuçlar› konusunda ortaya konan araﬂt›rma
sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›lacakt›r. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde, özde¤erlendirmeye dayal›
bu duygular›n kavramsallaﬂt›r›lmalar›ndaki
evrensel geçerlilik sorunu ele al›nacakt›r. Tart›ﬂma bölümünde ise, suçluluk ile utanç duygular›n›n günümüz psikoloji araﬂt›rmalar›ndaki tan›mlanma biçimi, kuramsal ve görgül çal›ﬂmalara sa¤lad›¤› fayda ve verimlilik aç›s›ndan de¤erlendirilecektir.
Suçluluk ile Utanç Duygular›n›n
Kavramsallaﬂt›r›lmas›

Suçluluk Duygusu
Yak›n geçmiﬂe kadar suçluluk duygusu daHAZ‹RAN 2006, C‹LT 9, SAYI 17
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ha çok klinik psikolojinin inceleme konusu olmuﬂtur. Bunda psikanalitik kuram›n psikolojik
bozukluklar›n geliﬂiminde suçluluk duygusuna
atfetti¤i merkezi rolün etkisi oldu¤u düﬂünülmektedir (Tangney, Wagner ve Gramzow,
1992). Psikanalitik kuramda suçluluk duygusu
temel olarak egonun süperego taraf›ndan yarg›lan›ﬂ›ndan kaynaklanan gerilimin ifadesi
olarak kavramsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r (Freud, 1923).
Geliﬂim psikolojisindeki ça¤daﬂ baz› kavramsallaﬂt›rmalar›n aksine, suçluluk duygusu psikanalitik kuram taraf›ndan tamamen y›k›c› bir
duygu olarak nitelenmiﬂ ve gerek psikanalitik
kuram, gerekse klinik psikoloji, suçluluk ile
utanç duygular› aras›nda bir karﬂ›laﬂt›rma veya
ay›r›m yapma gere¤i duymam›ﬂt›r. Daha sonraki y›llarda Lewis (1971, akt., Tangney ve
ark., 1992), utanç veya suçluluk duygusuna
yatk›nl›kta bireysel farkl›l›klar oldu¤unu ileri
sürmüﬂtür. Lewis’e (1971) göre, bu yatk›nl›klar farkl› uyum sorunlar›na yol açar, örne¤in
utanç duygusuna yatk›n olan bireyler depresyon gibi duygulan›m bozukluklar›na e¤ilimliyken, suçluluk duygusuna yatk›n olan bireyler paranoya, obsesif-kompulsif bozukluk gibi
sorunlara e¤ilim gösterirler (akt., Tangney ve
ark., 1992).
Bununla birlikte, psikoloji araﬂt›rmalar›nda
suçluluk duygusu her zaman olumsuz sonuçlar› olan bir duygu olarak tan›mlanmam›ﬂt›r. Örne¤in, Ausubel (1955, akt., Kugler ve Jones,
1992) suçluluk duygusunun, yo¤unlu¤una
ba¤l› olarak yap›c› da olabilece¤ini belirtmiﬂtir. Ausubel’e göre, makul boyutlardaki suçluluk duygusu, bireyi toplumda kabul görmeyen
davran›ﬂlar› ortaya koymaktan al›koyarak toplumsal aç›dan uyumlu davran›ﬂlara yönlendirebilir. Izard (1977, akt., Kugler ve Jones
1992) suçluluk duygusunu benlik ve sorumluluk duygusu ile birlikte ortaya ç›kan bir duygu
olarak nitelendirmiﬂtir. Weiner (1985) ise,
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Izard’›n görüﬂünü destekleyerek suçluluk duygusunun kiﬂinin kendi kontrolünde olan görev
ve sorumluluklar› gerçekleﬂtirememesi sonucunda ortaya ç›kan bir duygu olarak tan›mlam›ﬂt›r.

Suçluluk ile Utanç Duygular›n›n
Ayr›mlaﬂt›r›lmas›
Weiner (1985), suçluluk ile utanç duygular›n› birbirinden ay›r›r ve yapt›¤› ay›r›m› ﬂu ﬂekilde özetler: Suçluluk ile utanç duygular› bir
davran›m›n sonuçlar›n›n birey taraf›ndan kontrol edilip edilememesi ile ilgilidir. Buna göre,
e¤er bireyde rahats›zl›k uyand›ran hata ya da
baﬂar›s›zl›k, çaba göstermemenin bir sonucu
ise bu, suçluluk duygusunu do¤urur; fakat, baﬂar›s›zl›k bireyin, örne¤in yeteneksizlik gibi
kendinde var olan ve çaba ile de¤iﬂtirilemeyecek sebeplerden kaynaklan›yorsa, hissedilen
duygu utançd›r. Hoffman (1982, akt., Weiner
1985) ve Wicker (1983, akt., Weiner, 1985) da
suçluluk ile utanç duygular›n› sonuçlar› bak›m›ndan ay›r›r. Hoffman’›n ay›r›m›na göre,
utanç duygusu içe kapanmaya neden olup
olumsuz davran›ﬂ›n telafisi konusunda güdülenme eksikli¤i yarat›rken, suçluluk duygusu
hatal› davran›ﬂ›n telafisini ve olumlu sosyal
davran›ﬂ› teﬂvik eder. Hoffman (2001), suçluluk duygusunun beraberinde empati do¤urdu¤unu ve bunun kiﬂiyi olumlu sosyal davran›ﬂa
yöneltti¤ini savunur. Bununla birlikte Hoffman (2001), her empatik uyar›lman›n olumlu
sosyal davran›ﬂa dönüﬂmedi¤ini de belirtir.
Bunun sebebi ise olumlu sosyal davran›ﬂ›n,
yaﬂanan empatik stresin yo¤unlu¤una ba¤l› olmas›d›r; e¤er baﬂkas›n›n s›k›nt›s›na duyulan
empati kiﬂisel bir s›k›nt›ya dönüﬂürse, birey
kendi s›k›nt›s›n› aﬂma ile meﬂgul olaca¤›ndan
söz konusu empati olumlu sosyal davran›ﬂa
dönüﬂmeyebilir.

Suçluluk ile utanç duygular› aras›ndaki
fark, ayn› zamanda bu duygular›n ortaya ç›kt›¤› ortamla iliﬂkili olarak da ortaya konmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Örne¤in, sosyal bilimci Ruth Benedict (1946, akt., Tangney, 2001) ve Ausubel
(1955, akt., Tangney, 2001) suçluluk duygusunu kiﬂinin özerk dünyas›nda ortaya ç›kan, tamamen bireysel kaynakl› bir duygu olarak tan›mlarken; utanç duygusunun, baﬂkalar›n›n fiili veya hayali varl›¤›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan bir duygu oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir.
Suçluluk ile utanç duygular› aras›ndaki bu niteliksel fark› görgül olarak göstermek amac›yla yapt›klar› bir çal›ﬂmada Tangney, Miller,
Flicker ve Barlow (1996), hem suçluluk hem
de utanç duygular›n›n baﬂkalar›n›n tan›kl›¤›nda meydana gelmiﬂ olaylarla iliﬂkili olabilece¤ini bulmuﬂlard›r. Bu araﬂt›rmada Tangney ve
arkadaﬂlar› (1996), suçluluk ile utanç duygular›n› birbirinden ay›ran temel etmenin, utanç
veya suçluluk uyand›ran olaya baﬂkalar›n›n tan›k olup olmamas›yla ilgili olmad›¤› sonucuna
ulaﬂm›ﬂlard›r. Ayn› çal›ﬂmada, beklenenin aksine, kat›l›mc›lar›n yaln›zken utanç duygusunu
daha fazla yaﬂad›klar› tespit edilmiﬂtir. Tangney ve arkadaﬂlar› (1996) bu bulgular›n, suçluluk duygusunun utanç duygusundan daha kiﬂisel oldu¤u yolundaki sav› yanl›ﬂlad›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Lewis (1971, akt., Tangney, 2001)
taraf›ndan ortaya konan bir di¤er ay›r›ma göre,
suçluluk ile utanç duygular›n› birbirinden ay›ran en önemli etmen, kiﬂinin özde¤erlendirme
sürecinde benli¤inin mi yoksa davran›ﬂlar›n›n
m› üzerinde odakland›¤› konusudur. Lewis’e
göre, utanç duygusu yaﬂayan birey benli¤i,
suçluluk duygusu yaﬂayan birey ise davran›ﬂlar› üzerinde odaklan›r, yani özeleﬂtirinin hedefi benlik veya davran›ﬂlard›r.
1990’l› y›llardan itibaren Amerika ve Avrupa’da yap›lan araﬂt›rmalar›n büyük bir bölüTÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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mü, suçluluk ile utanç duygular›n›n birbirinden apayr› duygular oldu¤unu, suçluluk duygusunu piﬂmanl›k, korku, üzüntü ve kayg›n›n
eﬂlik etti¤i bir duygu, utanç duygusunu ise çaresizlik ve yetersizlik duygular›n›n ve baﬂkalar›ndan uzaklaﬂma iste¤inin eﬂlik etti¤i bir duygu olarak tan›mlam›ﬂt›r. Bu araﬂt›rmalar›n dayand›¤› kuramsal çerçeveye göre, utanç duygusunun aksine suçluluk duygusunda, yap›lan
hata bireyin kendi içsel de¤erlerinin çi¤nenmesi anlam›n› taﬂ›r ve bu da bireyde hatas›n›
telafi etme iste¤i do¤urur (Ferguson, Stegge,
Miller ve Olsen, 1999).
Günümüzde geliﬂim psikolojisi alan›ndaki
pek çok araﬂt›rman›n kuramsal temeli bu ay›r›ma dayansa da, bu kuramsal yaklaﬂ›m baz›
eleﬂtirilerin de hedefi olmaktad›r. Örne¤in,
Kugler ve Jones (1992) geniﬂ bir kat›l›mc› grubu üzerinde suçluluk ile utanç duygular›n› ölçen farkl› ölçekleri kullanarak yapt›klar› araﬂt›rmada, suçluluk ile utanç duygular›n›n birbirleri ile olumlu yönde yüksek bir iliﬂki gösterdi¤ini ve araﬂt›rma bulgular›n›n bu iki duygu
aras›nda yap›lan ay›r›m› görgül olarak desteklemedi¤ini belirtmiﬂlerdir. Kugler ve Jones’un
(1992) bu çal›ﬂmas›nda, sadece Tangney’nin
Kendilik Bilincine Dayal› Duyuﬂ ve Yükleme
Envanteri (Self-conscious Affect and Attribution Inventory) ile Hogan ve Check’in Hogan
ve Check Suçluluk ile Utanç Duygular› Ölçe¤i’nin (Hogan and Check Guilt and Shame
Measure) suçluluk ile utanç duygular› aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulgulad›klar› ortaya konmuﬂtur. Kugler ve Jones (1992),
bu iki ölçe¤in de zaten suçluluk ile utanç duygular›n›n birbirinden niteliksel olarak farkl› olduklar› varsay›m›yla geliﬂtirildiklerini ve bu
sebeple di¤er ölçeklerden farkl› olarak iki duygu aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark
HAZ‹RAN 2006, C‹LT 9, SAYI 17
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bulduklar›n› belirtmiﬂlerdir. Bununla birlikte,
Kugler ve Jones (1992) suçluluk ile utanç duygular› aras›nda oldu¤u iddia edilen niteliksel
fark›n kuramsal olarak korunmas› gerekti¤ini,
ancak görgül olarak gerçekten böyle bir fark›n
oldu¤unu güvenilir bir ﬂekilde gösterebilmek
için kullan›lan ölçeklerin yeniden gözden geçirilmesi gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir. Eisenberg
(2000) de suçluluk ile utanç duygular›n›n birbirinden, Tangney ve onun kuram›n› benimseyen araﬂt›rmac›lar›n varsayd›¤› kadar farkl› olmayabilece¤ini vurgulayan di¤er bir araﬂt›rmac›d›r. Eisenberg, suçluluk duygusunun da
yine bu kavramsal çerçevede savunuldu¤u kadar yap›c› olmayabilece¤ini de belirtir.
Türkiye’de yap›lan çal›ﬂmalar da Eisenberg’in bu tespitini destekleyen sonuçlar ortaya koymaktad›r. Örne¤in, ﬁahin ve ﬁahin
(1992), 17-21 yaﬂlar› aras›ndaki ergen örneklem grubu üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmada, suçluluk ve utanç ölçekleri aras›nda olumlu yönde ve anlaml› bir iliﬂki bulmuﬂlard›r. Güleç
(2005) de depresyonun ﬂiddeti ile suçluluk,
utanç, öfke ve kendilik de¤eri aras›ndaki iliﬂkiyi inceledi¤i araﬂt›rmas›nda, tüm gruplarda
(düﬂük, orta ve yüksek düzeyde depresyon belirtileri gösteren normal örneklem gruplar› ve
majör depresyon tan›s› konulmuﬂ olan hasta
grubu) suçluluk ve utanç duygular›n›n olumlu
yönde ve anlaml› iliﬂki içinde olan iki de¤iﬂken oldu¤unu bulmuﬂtur.
Suçluluk ile Utanç Duygular›n›n
Davran›ﬂsal Sonuçlar›

Suçluluk Duygusunun Olumlu, Utanç Duygusunun Olumsuz Davran›ﬂlarla ‹liﬂkisi
Suçluluk ile utanç duygular› geçmiﬂte daha
çok klinik psikologlar›n ilgi alan›na girmesine
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ra¤men, özellikle 1990’lardan itibaren geliﬂim
psikolojisinin de araﬂt›rma konusu olmuﬂtur
(Eisenberg, 2000). Bununla birlikte, suçluluk
ile utanç duygular› üzerine çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar aras›nda bu iki duygunun yap›c› ve y›k›c›
sonuçlar›na iliﬂkin süregelen bir tart›ﬂma vard›r. Örne¤in, Damon (1988, akt., Tangney,
2001), Eisenberg (1986, akt., Tangney, 2001),
Harris (1989) ve Schulman ve Mekler (1985,
akt., Tangney, 2001), hem suçluluk hem de
utanç duygular›n› ahlak geliﬂimine katk›s› olan
duygular olarak ele al›rlar. Hoffman (2001),
utanç duygusunun üzerinde durmaks›z›n suçluluk duygusunun ahlak geliﬂiminde önemli
rol oynad›¤›n› savunur ve pek çok araﬂt›rman›n empatiye dayal› suçluluk duygusu ile
olumlu sosyal davran›ﬂ aras›nda olumlu yönde
bir iliﬂki buldu¤unu belirtir. Buna karﬂ›n, Ferguson ve arkadaﬂlar› (1999), Tangney (1990,
1991) ve Tangney ve arkadaﬂlar› (1992), suçluluk ile utanç duygular›n› birbirine karﬂ›t davran›ﬂsal sonuçlar› olan iki duygu olarak tan›mlarlar. Bu iki duygunun farkl› davran›ﬂsal sonuçlara yol açt›¤›n› savunan araﬂt›rmac›lara
göre, suçluluk duygusu daha yap›c› davran›ﬂlarla iliﬂkili iken, utanç duygusu y›k›c› psikolojik tepkiler ve davran›ﬂlarla iliﬂkili görünmektedir.
Son onbeﬂ y›lda, bir grup araﬂt›rmac› suçluluk ile utanç duygular›n›n davran›ﬂsal sonuçlar› üzerinde çeﬂitli araﬂt›rmalar yapm›ﬂlard›r.
Bu araﬂt›rma alan›nda ileri gelen araﬂt›rmac›lar aras›nda yer alan Tangney (1995, 2001),
geçmiﬂte suçluluk duygusunun psikopatolojik
sonuçlar› üzerinde odaklanan ve suçluluk ile
utanç duygular› aras›ndaki farka önem vermemiﬂ olan klinik psikolojinin, bugün bu iki duygu aras›nda ay›r›m yapt›¤›n› belirtir. Buna ek
olarak Tangney (1995, 2001), utanç duygusu-

nun olumsuz davran›ﬂsal sonuçlar›n›n araﬂt›r›lmas›na yönelik artan ilgiye ra¤men, benzer bir
ilginin suçluluk duygusunun olumlu sonuçlar›n›n araﬂt›r›lmas›na yönelik olarak geliﬂmedi¤ini de vurgulamaktad›r.
Bir araﬂt›rmas›nda Tangney (1991), suçluluk, utanç ve empatinin birbirinden farkl› duygular oldu¤unu ve kiﬂiler aras› iliﬂkilerde birbirlerinden farkl› davran›ﬂsal sonuçlar do¤urdu¤unu bulmuﬂtur. Bu araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre, suçluluk duygusu empatik tepki ile
olumlu yönde bir iliﬂki gösterirken, utanç duygusu empatik tepki ile ters yönde bir iliﬂki, bireyin yaﬂad›¤› kendine dönük üzüntü ile olumlu yönde bir iliﬂki göstermektedir. Tangney,
bu iliﬂkileri suçluluk ile utanç duygular› aras›nda çizdi¤i kuramsal ay›r›m ile ilintili olarak
yorumlamaktad›r. Bu kavramsal çerçeveye göre, suçluluk duygusuna e¤ilimli bireyler, yanl›ﬂ-davran›ﬂlar› üzerinde odaklanma ve buna
ba¤l› olarak da davran›ﬂlar›n›n sonuçlar› ile ilgilenmektedirler. Davran›ﬂlar›n›n sonuçlar›
üzerinde odaklanmak ise, bu bireyleri zarar
verdikleri kiﬂiye ilgi gösterme ve hatalar›n› telafi etme e¤ilimine yöneltmektedir. Buna karﬂ›n, utanç duygusuna e¤ilimli olan bireyler
benlikleri üzerinde yo¤unlaﬂt›klar›ndan, yanl›ﬂ
davran›ﬂ› ortaya koyan fail ile, yani kendileri
ile ilgilenmektedirler. Dikkatleri kendileri üzerinde odakland›¤›ndan, üzüntüleri de kendileri
üzerinde odaklanmakta ve bundan dolay› da
baﬂkalar›na empati duyamamaktad›rlar. Tangney (1991), bu kuramsal çerçeveyi ﬂu ﬂekilde
detayland›r›r: Suçluluk duygusu yaﬂamak,
benlik ve davran›ﬂ aras›nda bir ay›r›m yap›lmas›n› gerektirir; fakat bu, utanç duygusuna
e¤ilimli kiﬂilerin yapamad›¤› bir ay›r›md›r. Bu
sebepten dolay› Tangney’e göre, psikolojik olgunlaﬂma aç›s›ndan suçluluk ve empati duyguTÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI

41

A. DOST • B. YA⁄MURLU

lar› utanç duygusuna göre daha geliﬂmiﬂ duygulard›r.
Tangney Wagner, Fletcher ve Gramzow
(1992), utanç, suçluluk ve öfke duygular› aras›ndaki iliﬂkiyi inceledikleri araﬂt›rmalar›nda,
suçluluk ile utanç duygular›n›n, öfke ve düﬂmanl›k duygular›n›n yaﬂanmas› ile ilgili olarak
farkl› sonuçlar do¤urduklar›n› bulmuﬂlard›r.
Bu araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre, utanç duygusuna yatk›nl›k, öfke, ﬂüphecilik, k›zg›nl›k,,
h›rç›nl›k, baﬂkalar›n› yarg›lamaya e¤ilim ve
düﬂmanl›k içeren ifadeler ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Di¤er yandan, utanç duygusundan ba¤›ms›z olarak yaﬂanan suçluluk duygusunun d›ﬂadönük k›nama, öfke, düﬂmanl›k ve darg›nl›k
gibi tepkilerle ters yönde bir iliﬂki gösterdi¤i
bulunmuﬂtur. Tangney ve arkadaﬂlar› (1992)
bu sonuçlar›, utanç duygusundan ar›nm›ﬂ suçluluk duygusunun, yaﬂanan olumsuzluklardan
dolay› baﬂkalar›n› suçlama yerine hatal› davran›ﬂ›n sorumlulu¤unu üstlenmeyle iliﬂkili oldu¤u yönünde yorumlam›ﬂlard›r.
Bir di¤er araﬂt›rmas›nda Tangney, Wagner
ve Gramzow (1992), suçluluk duygusunun telafi edici davran›ﬂlar gibi yap›c› tepkilerle ba¤lant›l› oldu¤unu; buna karﬂ›n, utanç duygusunun depresyon gibi psikolojik uyum sorunlar›
ile iliﬂkili oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Tangney ve
arkadaﬂlar›na (1992) göre, utanç duygusu y›k›c› bir deneyim oldu¤undan, bu duyguya yatk›nl›¤› olan kiﬂiler bu sebeple psikolojik sorunlara karﬂ› daha az dirençlidir. Tangney ve
arkadaﬂlar› (1992), daha önce bu konuyla ilgili olarak ortaya konan araﬂt›rma sonuçlar›n›n
gösterdi¤inin aksine, suçluluk duygusunun
kendi araﬂt›rmalar›nda psikolojik sorunlarla
iliﬂkili ç›kmamas›n› ise ﬂu ﬂekilde aç›klam›ﬂlard›r: Suçluluk duygusunun psikolojik sorunHAZ‹RAN 2006, C‹LT 9, SAYI 17
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larla iliﬂkili oldu¤unu gösteren araﬂt›rmalar asl›nda, utanç duygusu ile birlikte yaﬂanan suçluluk duygusu üzerinde yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalard›r.
Tangney’nin yaklaﬂ›m›na göre, suçluluk
duygusu utanç duygusu ile birlikte yaﬂand›¤›
takdirde y›k›c› olmaktad›r; bununla birlikte
utanç duygusundan ar›nm›ﬂ suçluluk duygusu
bireyi olumlu sosyal davran›ﬂa teﬂvik etmektedir. E¤er, birey davran›ﬂ› konusunda piﬂmanl›k
yaﬂ›yor ve gerek konuyla ilgili di¤er insanlar›,
gerekse kendini suçlamaya baﬂl›yor ve benli¤ine olumsuz at›flarda bulunuyorsa, burada
yaﬂanan utanç duygusu ile kar›ﬂm›ﬂ suçluluk
duygusudur. Bundan dolay›, psikolojik sorunlarla iliﬂkili oldu¤u bulunan suçluluk duygusu,
suçluluk duygusu de¤il, utanç ile kar›ﬂm›ﬂ suçluluk duygusudur ve burada ortaya ç›kan psikolojik sorunlar da utanç duygusu ile iliﬂkilidir. Bununla birlikte, Tangney ve arkadaﬂlar›
(1992), klinik örneklem grubunda psikolojik
sorunlarla iliﬂkili görünen suçluluk duygusunun, kendi çal›ﬂmalar›nda kavramsallaﬂt›rd›klar› suçluluk duygusundan niteliksel olarak
farkl› olabilece¤ini de belirtirken; di¤er yandan Tangney (1995), klinik psikolojide suçluluk ile utanç duygular›n›n yeterince ayr›ﬂt›r›lamad›¤›n›, klinik olgularda suçluluk duygusu
olarak nitelendirilen duygular›n ortaya ç›kar›lmam›ﬂ utanç duygular› olabilece¤ini vurgular.
Suçluluk ile utanç duygular›n›n yap›c› ve
y›k›c› yap›s›n› inceleyen bir baﬂka araﬂt›rmada, Niendenthal, Tangney ve Gavanski (1994),
suçluluk ile utanç duygular›na yatk›nl›k ile
piﬂmanl›k duymaya yatk›nl›k aras›ndaki iliﬂkiyi incelemiﬂlerdir. Niendenthal ve arkadaﬂlar›
(1994) bu çal›ﬂmada, suçluluk duygusuna yatk›nl›¤› olan kiﬂilerin hataya yol açan davran›ﬂ-
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lar› üzerinde yo¤unlaﬂt›klar›n› ve söz konusu
davran›ﬂla ilgili piﬂmanl›k yaﬂad›klar›n›; bununla birlikte utanç duygusuna e¤ilimli kiﬂilerin olumsuz bir olayla karﬂ›laﬂt›klar›nda kiﬂisel
özellikleri üzerine odakland›klar›n› ve benliklerine yönelik piﬂmanl›k yaﬂad›klar›n› bulmuﬂlard›r. Buna ek olarak, Niendenthal ve arkadaﬂlar›n›n (1994) çal›ﬂmas› utanç duygusunun
özünde, benlik hatan›n kayna¤› olarak görüldü¤ü için kendini k›naman›n; suçluluk duygusunun özünde ise, benli¤i yarg›lamadan makul
bir ﬂekilde davran›ﬂ›n k›nanmas›n›n oldu¤unu
ortaya koymuﬂtur.

¤unu kabul eder (Kochanska, Gross, Lin ve
Nichols, 2002). Bu yaklaﬂ›ma göre, suçluluk
duygusu geliﬂmekte olan çocu¤u kurallar› çi¤neme e¤iliminden al›koyar. Kochanska ve arkadaﬂlar› (2002), küçük yaﬂlarda hatal› davran›ﬂlar›n›n ard›ndan suçluluk duyan çocuklar›n
ileride toplum taraf›ndan kabul gören davran›ﬂ
kurallar›n› daha az çi¤nediklerini gözlemlemiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmaya ba¤l› olarak Kochanska ve arkadaﬂlar› (2002), erken yaﬂlardaki suçluluk duygusu e¤iliminin daha sonra geliﬂen
“ahlak duygusunu” belirledi¤i sonucunu ç›karm›ﬂlard›r.

Lutwak, Panish, Ferrari ve Razzino (2001),
taraf›ndan yap›lan bir di¤er araﬂt›rma da Tangney’nin bulgular›n› desteklemektedir. Lutwak
ve arkadaﬂlar› (2001), utanç duygusuna yatk›nl›k ve içedönük öfke aras›nda olumlu, suçluluk duygusuna yatk›nl›k ve d›ﬂadönük öfke
aras›nda ise ters yönde bir iliﬂki oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Beﬂ ile oniki yaﬂlar› aras›ndaki çocuklarla yapt›klar› araﬂt›rmada, Ferguson ve
arkadaﬂlar› (1999), suçluluk ile utanç duygular›na e¤ilimin içedönük ve d›ﬂadönük davran›ﬂ
sorunlar› ile olan iliﬂkisini incelemiﬂ, suçluluk
ve utanç duygular›n›n iç içe geçti¤i ifadelerin
hem içedönük hem de d›ﬂa dönük davran›ﬂ sorunlar› ile ilintili oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Dearing, Stuewig ve Tangney (2005), utanç duygusuna yatk›nl›¤›n alkol ve uyuﬂturucu madde
ba¤›ml›l›¤› ile olumlu yönde iliﬂki içinde oldu¤unu, buna karﬂ›n, suçluluk duygusuna yatk›nl›¤›n söz konusu problemlerle ters yönde bir
iliﬂki içinde oldu¤unu bulmuﬂlard›r.

Suçluluk Duygusunun Sorunlu
Davran›ﬂlarla ‹liﬂkisi

Di¤er bir araﬂt›rmac› grubu, her ne kadar
suçluluk ile utanç duygular› aras›nda bir ay›r›m yapma gere¤i duymasa da, suçluluk duygusunun sosyal geliﬂimde yap›c› bir rolü oldu-

Bu araﬂt›rma alan›nda, suçluluk duygusu
ve psikolojik uyum aras›ndaki iliﬂkinin do¤rulu¤unu sorgulayan araﬂt›rma sonuçlar› da rapor edilmiﬂtir. Örne¤in, Kugler ve Jones
(1992), kiﬂilik özelli¤i olan genel suçluluk
duygusu ile duruma ba¤l› olarak yaﬂanan geçici suçluluk duygusunun k›zg›nl›k, ﬂüphe, depresyon, kayg› ve öfke ile iliﬂkili oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada, kiﬂilik özelli¤i olan
suçluluk duygusu, kiﬂinin genelde ne hissetti¤i
olarak tan›mlan›rken; duruma ba¤l› olarak yaﬂanan suçluluk duygusu, kiﬂinin belirli bir olaya iliﬂkin ne hissetti¤i olarak kavramsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Zahn-Waxler, Kochanska, Krupnick ve
McKnew (1990), depresif ve sa¤l›kl› annelerin
çocuklar›ndaki suçluluk duyma e¤ilimini ve
bu duygunun niteli¤ini incelemiﬂlerdir. Bu çal›ﬂma, psikolojik olarak sa¤l›kl› olan annelerin
çocuklar›n›n, empati ve di¤er insanlarla ilgilenme gibi davran›ﬂlarla suçluluk duygusunu
yap›c› bir deneyime dönüﬂtürürken; depresif
annelerin çocuklar›n›n, aﬂ›r› sorumluluk duygusu taﬂ›ma ve olumsuzluklardan kendini soTÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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rumlu tutma gibi y›k›c› suçluluk duygusu ile
iliﬂkili olan tepkiler verdiklerini ortaya koymuﬂtur. Zahn-Waxler ve arkadaﬂlar› (1990)
araﬂt›rmalar›nda suçluluk duygusunu, Tangney’nin aksine, yap›c› ve y›k›c› suçluluk duygusu olarak ikiye ay›r›rlar ve bu iki tip suçluluk duygusunu önceleyen sosyalleﬂme etmenlerini incelerler. Zahn-Waxler ve arkadaﬂlar›n›n (1990) bu çal›ﬂmalar›, suçluluk duygusunu
olumlu ve olumsuz boyutlar›yla incelemesi ve
her bir boyutun farkl› sebepleri ve davran›ﬂsal
sonuçlar› olabilece¤ini ortaya koymas› aç›s›ndan önemlidir. Bu çal›ﬂmada, yap›c› suçluluk
duygusu kiﬂiyi yap›lan hatan›n sorumlulu¤unu
üstlenmeye, hatay› telafi etmeye ve baﬂkalar›na yard›m etmeye yönelten bir duygu olarak
tan›mlan›r. Ayn› çal›ﬂmada, y›k›c› suçluluk
duygusu, kötü giden her ﬂeyden kendini sorumlu tutma e¤ilimi ve kendini aﬂ›r› yarg›lama
ile ortaya ç›kan bir duygu olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Harder (1995) ise, yapt›¤› sistematik bir dizi araﬂt›rmada, suçluluk duygusunun, Tangney’nin ve yak›n geçmiﬂte utanç duygusu üzerinde yo¤unlaﬂan araﬂt›rmalar›n iddia etti¤inin
aksine, psikopatolojik belirtilerle daha iliﬂkili
oldu¤unu ortaya koydu¤unu belirtmektedir.
Harder (1995) ayn› zamanda, hem kuramsal
hem de görgül çal›ﬂmalar›n, suçluluk duygusunun y›k›c› niteli¤ini vurgulayan ilk kavramsallaﬂt›rmalara bir kez daha dikkatlerini yöneltmeleri gere¤ini vurgulamaktad›r. Fedewa,
Burns ve Gomez (2005) olumlu ve olumsuz
mükemmeliyetçilik ile suçluluk ve utanç duygular› aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen araﬂt›rmalar›nda, olumsuz mükemmeliyetçili¤in hem
suçluluk hem de utanç duygusu ile olumlu
yönde ve anlaml› bir iliﬂki içinde oldu¤unu
bulmuﬂlard›r. Ayn› çal›ﬂmada suçluluk duyguHAZ‹RAN 2006, C‹LT 9, SAYI 17
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suna yatk›nl›k ile utanç duygusuna yatk›nl›k
aras›nda olumlu yönde bir iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂ ve genel olarak çal›ﬂman›n sonuçlar›
suçluluk duygusunun olumlu davran›ﬂsal sonuçlarla iliﬂkili oldu¤u iddias›n› desteklemedi¤i yönünde yorumlanm›ﬂt›r (Fedewa ve ark.,
2005).
Balkaya (2001) taraf›ndan Türkiye’de yap›lan araﬂt›rmada da, suçluluk duygusunun
çok boyutlu öfke ölçe¤inin baz› alt boyutlar›
[“öfke belirtileri”, “öfkeye yol açan durumlar
(ciddiye al›nmama ve haks›zl›¤a u¤rama)”,
“öfkeyle ilgili davran›ﬂlar (sakin ve kayg›l›)”
ve “kiﬂiler aras› öfke (pasif-agresif ve içedönük tepkiler)”] ile yüksek düzeyde ve olumlu
yönde bir iliﬂki gösterdi¤i, buna karﬂ›n “baﬂka
insanlara ve dünyaya yönelik öfke” ile düﬂük
düzeyde de olsa olumsuz yönde bir iliﬂki gösterdi¤i bulunmuﬂtur. Balkaya (2001) ayn› çal›ﬂmada utanç duygusunun, çok boyutlu öfke
ölçe¤inin yukar›da ad› geçen tüm alt boyutlar›
ile yüksek düzeyde, “di¤er insanlara ve dünyaya karﬂ› öfke” boyutlar› ile ise düﬂük düzeyde
olumlu yönde bir iliﬂki gösterdi¤ini ortaya
koymuﬂtur.
ﬁahin ve ﬁahin’in (1992) araﬂt›rmas›nda
da, suçluluk ve utanç duygular›n›n birlikte
depresyonu yordad›klar›, ancak her iki duygunun beraber aç›klad›klar› ortak varyans›n d›ﬂ›nda suçluluk duygusunun tek baﬂ›na da depresyonu yorday›c› gücü oldu¤u bulunmuﬂtur.
Buna karﬂ›l›k, utanç duygusunun aç›klad›¤›
varyans›n di¤er de¤iﬂkenler [sosyotropi (onaylanmamaya yönelik kayg›, ayr›l›¤a iliﬂkin kayg›, baﬂkalar›n› memnun etme) ve boyun e¤icilik (submissiveness)] taraf›ndan da aç›klanabildi¤i bulunmuﬂtur. Ancak, ﬁahin ve ﬁahin
(1992) tükenmiﬂlik e¤ilimi olan (dysphoric)
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grupta, utanç duygusunun di¤er de¤iﬂkenlerin
aç›klad›klar› varyans›n ötesinde depresyonu
yorday›c› bir gücü oldu¤unu da bulmuﬂlard›r.
Güleç’in (2005) çal›ﬂmas›nda ise, depresyon
ile iliﬂkileri dikkate al›nd›¤›nda, hem suçluluk
hem de utanç duygular›n›n düﬂük, orta ve yüksek düzeyde depresyon belirtileri olan gruplarda depresif belirtileri yordamada anlaml› bir
rolü görülmezken, majör depresyon grubunda
depresif belirtileri anlaml› bir ﬂekilde yordad›klar› bulunmuﬂtur.

rak Eisenberg (2000), yanl›ﬂ›n› telafi etme konusunda daha az kayg› do¤uran, makul olmayan ölçüde sorumluluk duygusunu beraberinde getiren suçluluk duygusunun y›k›c› etkileri olabilece¤ini de belirtir. Bu eleﬂtirilere karﬂ›
Tangney, Wagner ve Gramzow (1992), y›k›c›
suçluluk duygusunun utanç ile kar›ﬂm›ﬂ bir
duygu oldu¤unu ve bu eleﬂtirel yaklaﬂ›mda
suçluluk duygusuna atfedilen y›k›c›l›¤›n utanç
duygusundan kaynakland›¤›n› belirterek kendi
kavramsallaﬂt›rmalar›n› savunurlar.

Suçluluk Duygusunun Sorunlu Davran›ﬂlarla
‹liﬂkisine ‹liﬂkin De¤erlendirmeler

Utanç ve Suçluluk Duygular›n›n
Tan›mlanmas›n›n ve Davran›ﬂsal
Sonuçlar›n›n Kültürleraras› Geçerlili¤i

Ferguson ve arkadaﬂlar› (1999), araﬂt›rma
sonuçlar›ndaki bu uyuﬂmazl›¤›n suçluluk duygusunun tan›mlanmas›ndaki farkl›l›¤›n bir sonucu olabilece¤ini ileri sürmüﬂlerdir. Tangney’nin suçluluk duygusunun utanç ile birlikte
yaﬂand›¤›nda y›k›c› oldu¤u kuram›na dayanarak Ferguson ve arkadaﬂlar› (1999), suçluluk
duygusu ve olumsuz davran›ﬂlar aras›nda
olumlu bir iliﬂki bulan araﬂt›rmalar›n suçluluk
ile utanç duygular›n› örtüﬂük olarak tan›mlad›¤›n› öne sürmüﬂlerdir. Bu sebeple, bu çal›ﬂmalarda psikolojik sorunlarda suçluluk duygusunun aç›klad›¤› de¤iﬂimin (varyans), asl›nda
utanç duygusu taraf›ndan aç›klanmas› gerekti¤i düﬂünülmüﬂtür.
Eisenberg (2000) bu çeliﬂkili bulgular üzerine yapt›¤› yorumda, suçluluk duygusunu
olumlu davran›ﬂlarla iliﬂkili bulan çal›ﬂmalar›n
ço¤unda suçluluk duygusunun yap›c› ve baﬂkalar›na ilgi gösterme ﬂeklinde yaﬂanan bir
duygu olarak tan›mland›¤›n› belirtmiﬂ, bundan
dolay› olumlu sosyal davran›ﬂ ve suçluluk
duygusu aras›nda bulunan anlaml› iliﬂkinin ﬂaﬂ›rt›c› olmad›¤›n› da eklemiﬂtir. Buna ek ola-

Bat›-d›ﬂ› Kültürlerden Gelen Eleﬂtiriler
Bedford ve Hwang (2003) de, hem suçluluk hem de utanç duygular›n›n toplumda sosyal kontrol mekanizmas› iﬂlevini gördü¤ü düﬂüncesini benimserler ve insanlar›n bu iki duygunun verece¤i rahats›zl›ktan kaç›nmak için o
kültürde kabul gören davran›ﬂlar› ortaya koyma e¤ilimi taﬂ›d›klar›n› savunurlar. Bu ba¤lamda, farkl› kültürlerde farkl› kültürel de¤iﬂkenlere ve sosyalleﬂme süreçlerine ba¤l› olarak ortaya ç›kan suçluluk ile utanç duygular›n›n bu iﬂlevi yerine getirirken, farkl› sosyal
kontrol mekanizmalar› olarak iﬂlev görebileceklerini belirtirler. Bedford ve Hwang’a göre,
Bat› kültürü bireyci oldu¤u için daha bireysel
bir duygu olan suçluluk duygusu, sosyal kontrol mekanizmas›nda daha merkezi bir rol oynar; Bat› toplumunda bir kural›n çi¤nenmesi
söz konusu oldu¤unda, suçluluk duygusu ceza
mekanizmas› olarak iﬂler. Di¤er yandan, Çin
kültüründe benlik, iliﬂkisel olarak geliﬂti¤inden, bir kural›n çi¤nenmesi durumunda utanç
duygusu sosyal kontrol mekanizmas› olarak
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çal›ﬂ›r. Bu varsay›mdan yola ç›karak Bedford
ve Hwang (2003), suçluluk duygusunun Bat›
toplumundaki yerini analiz ederler ve benlik
kavram›n›n, bireyin ba¤›ms›z ve kendi kendine yeten bir varl›k olarak alg›land›¤› Bat› toplumunda, ahlaki veya toplumda kabul gören
di¤er kurallar›n çi¤nenmesi durumunda ortaya
ç›kan duygunun suçluluk duygusu oldu¤unu
söylerler. Bat› toplumlar›nda suçluluk duygusu, tan›m› gere¤i baﬂkalar›na duyulan sorumluluk ile iliﬂkilidir; buna karﬂ›n utanç duygusu
benli¤e odakl› ve baﬂkalar›na sorumluluk duyma ile iliﬂkili olmayan bir duygudur. Bu analize göre, Bat› toplumunda utanç duygusunu yaﬂayan kiﬂi, bireyci benli¤i üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›ndan, hatal› veya yanl›ﬂ davran›mlar›n ard›ndan ortaya ç›kan utanç duygusu yetersiz ve geliﬂmemiﬂ bir tepki olarak kabul edilmektedir.
Bedford ve Hwang (2003), suçluluk ile
utanç duygular›na iliﬂkin yap›lan bu ay›r›m›n
kültürel de¤erlerle ilgili oldu¤unu belirterek,
Bat› kaynakl› psikoloji araﬂt›rmalar›nda suçluluk duygusunun utanç duygusuna oranla daha
geliﬂmiﬂ bir duygu olarak kavramsallaﬂt›r›lmas›n› ve utanç duygusunun “çirkin bir duygu”
ve “çocuksu bir gerileme” olarak nitelendirilmesini eleﬂtirirler. Araﬂt›rmac›lar, bu tip bir
kavramsallaﬂt›rman›n Bat›l› olmayan kültürlere uyarland›¤›nda sorun yaratt›¤›n› da vurgulamaktad›rlar. Bedford ve Hwang’e (2003) göre,
Japon ve Çin kültürlerinde benlik, aile bireylerini ve kiﬂinin yak›nlar›n› da içine ald›¤› için,
utanç duygusu Bat›da alg›land›¤› gibi “bencilce kendine odaklanma” olarak düﬂünülmeyebilir. Hatta Çin kültüründe utanç duygusu ahlak ile de iliﬂkilidir, çünkü utanç durumunda
zaten baﬂkalar› için duyulan bir kayg› ve ilgi
vard›r. Bundan dolay› Bat›-d›ﬂ› kültürlerde,
suçluluk ile utanç duygular›n› ortaya ç›karan
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durumlar ve bu duygular›n niteli¤i Bat› kültüründekinden farkl›l›k gösterebilir. Dolay›s›yla
suçluluk ile utanç duygular› aras›nda yap›lan
bu ay›r›m›n evrensel geçerlili¤i sorgulanmal›d›r.

Duygular›n Kavramsallaﬂt›r›lmas›nda Etnopsikoloji Bilgisinin Gereklili¤i
Bedford ve Hwang’›n eleﬂtirisine paralel
olarak White (1997), bir duygunun içeri¤inin
ve anlam›n›n içinde bulundu¤u kültür taraf›ndan belirlendi¤ini belirtir. White’a (1997) göre, duygusal kavramlar›n içeri¤ini anlamak
için etnopsikoloji bilgisine sahip olmak, örne¤in, benlik kavram›n›n farkl› kültürlerde nas›l
anlaﬂ›ld›¤›n› ve tan›mland›¤›n› bilmek gerekir.
White, literatürde kendilik bilincine dayal›
duygular›n kavramsallaﬂt›r›lmas›n›n bireyci
benlik anlay›ﬂ›na dayand›r›ld›¤›n›n da alt›n› çizer. Bu kavramsallaﬂt›rma, evrensellikleri
do¤rulanm›ﬂ olan k›zg›nl›k, öfke ve neﬂe gibi
temel duygular için bir sorun oluﬂturmayabilir.
Fakat, suçluluk ile utanç gibi ahlaki duygular›n fenomenolojisi daha ayr›nt›l› bir kültürler
aras› inceleme gerektirmektedir. White
(1997), örne¤in Solomon Adalar›’nda, ‹ngilizce’ye “utanç” olarak çevrilen mamaja teriminin temel olarak sosyal iliﬂkilerle ilgili oldu¤unu, bireye yönelik olmad›¤›n› vurgulam›ﬂt›r.
Yani, mamaja de¤er verilen önemli bir sosyal
iliﬂkiye zarar verildi¤i zaman yaﬂan›r; hatta, bu
tip durumlarda her iki taraf da utanç duygusu
yaﬂamaktad›r. Solomon Adalar›’nda yapt›¤›
dilbilim çal›ﬂmalar›na dayanarak White
(1997), yak›n iliﬂkilerdeki utanç duygusunun
üzüntü ile yak›ndan iliﬂkili oldu¤unu söyler.
Bu kültürde utanç bir kural›n çi¤nenmesi durumunda ortaya ç›kar ve yap›lan hatay› telafi
etmeyi gerektirir. White’›n aç›klamalar›ndan
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da anlaﬂ›labilece¤i gibi, bu kavramsal çerçeve,
Tangney’nin suçluluk ile utanç duygular›na
iliﬂkin öne sürdü¤ü kavramsal çerçeveye ayk›r›d›r, çünkü Tangney’nin anlay›ﬂ›na göre, baﬂkalar›na zarar verme durumunda davran›ﬂ›n telafi edilmesi kayg›s›, sadece suçluluk duygusunun bir niteli¤idir.
Hong (2004) ve Kitayama, Markus ve Matsumoto (1995) da, suçluluk ve utanç duygular›n›n iﬂlevinin ve kültürel olarak uygun kabul
edilen, “normlara uygun” davran›ﬂ›n incelenmesinin suçluluk ile utanç duygular› gibi kendilik bilincine dayal› duygular›n anlaﬂ›lmas›
için gerekli oldu¤unu vurgularlar. Kitayama
ve arkadaﬂlar› (1995), Tangney ve arkadaﬂlar›n›n (1992) Amerikal› kat›l›mc›lar üzerinde
yapt›klar› ve utanç duygusunun öfkeye dönüﬂtü¤ünü bulgulad›klar› araﬂt›rma sonuçlar›na
at›fta bulunarak, utanc›n öfkeye dönüﬂmesinin
kültürel olarak ﬂemaland›r›lm›ﬂ bir deneyim
olabilece¤ini söylerler. Ayr›ca, bu ﬂeman›n
Amerikan kültürü gibi bireyci bir toplumda
utanç duygusunun yaratt›¤› bireyin özerk kimli¤ini tehdit etmesi durumuna karﬂ› benli¤in
korunmas›na hizmet eden bir strateji olabilece¤i yorumunu yaparlar. Kitayama ve arkadaﬂlar› (1995), utanç duygusunun, iliﬂkisel benli¤in hakim oldu¤u toplulukçu toplumlarda baﬂkalar›na veya kendine yönelmiﬂ öfkeye dönüﬂmeyebilece¤ini, çünkü utanç duygusu ile birlikte yaﬂanan baﬂkalar›na karﬂ› mahcubiyet
duyman›n benli¤e bir tehdit olarak alg›lanmad›¤›n› belirtirler.
Fischer, Manstead ve Mosquera (1999) taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rmada da, duygulara
iliﬂkin alg› ve yarg›lar›n kültürel de¤iﬂkenler
taraf›ndan etkilendi¤i ortaya konmuﬂtur. Kendilik bilincine dayal› duygular söz konusu ol-

du¤unda, benli¤in nas›l tan›mland›¤› oldukça
önemlidir. Fischer ve arkadaﬂlar› (1999), her
kültürün belli durumlarda ne hissedilece¤i konusunda bireylerine ﬂemalar sa¤lad›¤› ve hangi koﬂulda hangi duygunun yaﬂanmas› gerekti¤ini de kültürün tan›mland›¤›n› ifade ederler.
Fischer ve arkadaﬂlar› (1999) çal›ﬂmalar›nda,
utanç, öfke ve gurur gibi kendilik bilincine dayal› duygular›n ‹spanya ve Hollanda gibi bireycilik ve toplulukçuluk aç›s›ndan farkl› kimliklere sahip olan iki ülkede nas›l kavramsallaﬂt›¤›n› araﬂt›rm›ﬂlard›r. Fischer ve arkadaﬂlar› (1999), bireycilik toplulukçuluk ba¤lam›nda
‹spanyol kültürünün Hollanda kültürüne göre
daha toplulukçu, Hollanda kültürünün ise daha
bireyci olarak s›n›fland›r›labilece¤ini ifade
ederler. Buna ek olarak, utanç duygusunun
toplulukçu kültürlerde bireyci kültürlerde düﬂünüldü¤ü gibi bireysel olmaktan çok, toplumsal bir deneyim oldu¤unu belirtirler. Fischer
ve arkadaﬂlar›n›n (1999) araﬂt›rmas›, ‹spanyol
ve Hollanda kültüründe bu iki duygunun kavramsallaﬂt›r›lmas›n›n farkl› oldu¤unu ortaya
koyar. Bu araﬂt›rmada, örne¤in ‹spanyol kat›l›mc›lar, utanç duygusu ile ilgili olarak Hollandal› kat›l›mc›lara göre daha olumlu fikirler
ifade etmiﬂlerdir. Ayn› çal›ﬂmada, ‹spanyol
kat›l›mc›lar utanc› dürüstlük ve k›r›lganl›¤›n
bir belirtisi olarak alg›lad›klar›n› belirtirlerken; Hollandal› kat›l›mc›lar utanç duygusunu
benli¤e bir tehdit olarak gördüklerini ifade etmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada ‹spanyol kat›l›mc›lar
utanç duygusunun baﬂkalar›yla paylaﬂ›lmas›
gerekti¤ini düﬂünürken, Hollandal› kat›l›mc›lar saklanmas› gerekti¤ini söylemiﬂlerdir. Bu
çal›ﬂma, kendilik bilincine dayal› duygular›n
alg›lan›ﬂ›nda ve kavramsallaﬂt›r›lmas›nda kültürler aras› farklar oldu¤u sav›n› desteklemektedir.
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Anolli ve Pascucci (2005) taraf›ndan Hintli ve ‹talyan üniversite ö¤rencileri üzerinde yap›lan araﬂt›rma, her iki kültürde de hem suçluluk hem de utanç hissetme durumlar›nda hatal› davran›ﬂ›n kayna¤›n›n benlik olarak görüldü¤ünü, buna ek olarak utanç duygusunda önceden kestirilemeyen d›ﬂsal etmenlerin de kiﬂide utanç yaratan durumdan sorumlu tutuldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Ayn› çal›ﬂma, suçluluk ve utanç duygular›n›n yaﬂanmas›nda kültürler aras› farkl›l›klar oldu¤unu da göstermiﬂtir. Buna göre, Hintli kat›l›mc›lar›n hem suçluluk hem de utanç duygular›n› yaﬂamaya ‹talyan kat›l›mc›lara göre daha e¤ilimli olduklar›,
‹talyan kat›l›mc›lar›n suçluluk duygusunu daha nahoﬂ bir duygu olarak yaﬂarken, Hintli kat›l›mc›lar›n utanç duygusunu daha nahoﬂ bir
duygu olarak yaﬂad›klar› ortaya konmuﬂtur
(Anolli ve Pascucci, 2005).
Yap›lan araﬂt›rmalar (Güleç, 2005; ﬁahin
ve ﬁahin, 1992) toplulukçu bir kültür olan Türkiye’de de suçluluk ve utanç duygular›n›n, her
ne kadar birbirinden farkl› duygular olsalar da,
Tangney’nin s›n›fland›rd›¤› ﬂekilde birbirini
d›ﬂlayan duygular olmad›klar›n›, tam tersine
birbirleri ile olumlu yönde ve anlaml› iliﬂki
içinde olduklar›n›, buna ek olarak suçluluk
duygusunun da t›pk› utanç duygusu gibi öfke
ile yüksek düzeyde ve olumlu yönde bir iliﬂki
içinde oldu¤unu (Balkaya, 2001) ve depresyonu yordayan önemli bir de¤iﬂken oldu¤unu
(Güleç, 2005; ﬁahin ve ﬁahin, 1992) ortaya
koymaktad›r.
Tart›ﬂma
Suçluluk ile utanç duygular›n›n özde¤erlendirme sürecinde biri davran›ﬂa di¤eri benli¤e odaklanan ve bunun sonucunda kiﬂiyi biri
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olumlu di¤eri olumsuz olmak üzere farkl› davran›ﬂlara yönelten iki duygu olarak kavramsallaﬂt›r›lmas› yukar›da ele al›nd›¤› gibi tart›ﬂmal› bir çerçeve ortaya koymaktad›r. Bu kavramsal çerçeve gerek ayn› kültür içindeki davran›ﬂlar› aç›klama bak›m›ndan ortaya koydu¤u
kapsay›c›l›k, gerekse kültürler aras› psikolojideki evrensel geçerlili¤i bak›m›ndan de¤erlendirildi¤inde bir tak›m sorunlar ortaya koymaktad›r.
Pek çok kuramc› ve araﬂt›rmac› Bat› dünyas›nda geliﬂtirilen duygu kavramsallaﬂt›rmalar›n›n farkl› kültürlerde iﬂlevselli¤ini yitirebilece¤i sorununa dikkat çekmektedirler (Bedford ve Hwang, 2003; Fontaine, Poortinga, Setiadi ve Markam, 2002; Fischer ve ark., 1999;
Kitayama ve ark., 1995; White, 1997). Bu kuramc› ve araﬂt›rmac›lar duygular›n kültürel
ba¤lam içinde geliﬂti¤ini ve farkl› kültürlerin
farkl› duygular›n alg›lanmas›na ve yaﬂanmas›na yönelik olarak farkl› ﬂemalar sa¤lad›¤›n›
vurgulamaktad›rlar. Bunun da ötesinde, kültürler aras› farkl›l›¤›n en fazla suçluluk ile
utanç duygular› gibi o kültür içinde hakim
olan benlik anlay›ﬂ› ile ilintili olarak geliﬂen
özde¤erlendirmeye ba¤l› duygular söz konusu
oldu¤unda görülebilece¤i de vurgulanmaktad›r.
Bu eleﬂtiri oldukça önemlidir ve farkl› kültürlerde duygular›n sosyal ve biliﬂsel boyutlar›n›n keﬂfedilmesine yönelik araﬂt›rmalar›n gereklili¤ini ortaya koymaktad›r. Suçluluk ile
utanç duygular›n›n farkl› kültürlerdeki fenomenolojisini ortaya koyan araﬂt›rmalar s›n›rl›d›r. Bunun yan› s›ra, bu iki duygunun içedönük ve d›ﬂadönük davran›ﬂ sorunlar›na olan
katk›s› konusunda ortaya konan bilgiler de yetersiz kalmaktad›r. Mevcut çal›ﬂmalar, suçlu-
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luk ile utanç duygular›n›n yaﬂanmas›nda de¤iﬂkenlik oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Benli¤in farkl› kültürlerde farkl› alg›land›¤› gerçe¤i de, toplulukçu kültürlerde utanç duygusunun y›k›c› bir deneyim olmad›¤›na iliﬂkin saptamay› da beraberinde getirmektedir. Utanç
duygusunu benlik üzerinde bencilce bir odaklanma olarak tan›mlayan araﬂt›rmac› ve kuramc›lardan biri olan Tangney (2003) de,
utanç ve suçluluk duygular›n›n farkl› kültürlerde farkl› yaﬂanabilece¤ini ve davran›ﬂsal sonuçlar›n›n da farkl› olabilece¤ini kabul etmekte ve her iki duygunun da farkl› kültürlerde ne
anlama geldi¤inin ve nas›l yaﬂand›¤›n›n araﬂt›r›lmas› gere¤ini vurgulamaktad›r.
Amerika ve Avrupa’daki bir grup araﬂt›rman›n kuramsal temelini oluﬂturan suçluluk
ile utanç duygular› aras›ndaki bu ay›r›m›, kuramsal ve görgül verimlili¤i ve faydas› aç›s›ndan da de¤erlendirmek gerekir. Bu iki duygu
aras›nda benli¤e ve davran›ﬂa odaklanma ﬂeklinde yap›lan bu ay›r›m› temel alan araﬂt›rmalar, bu kuramsal ay›r›m›n geçerlili¤ini desteklemektedir. Yine ayn› kuramsal çerçeveden
yola ç›kan araﬂt›rmalar, utanç duygusunun y›k›c›, suçluluk duygusunun ise yap›c› oldu¤unu
ortaya koymuﬂtur. Bu araﬂt›rmalar benli¤e
odaklanan özeleﬂtirinin y›k›c› davran›ﬂlara yol
açt›¤›, davran›ﬂa odaklanan özeleﬂtirinin ise
yap›c› davran›ﬂlar› güdüledi¤i sav› ile temellendirilmektedir. Bununla birlikte, Kugler ve
Jones (1992) ve Zahn-Waxler ve arkadaﬂlar›
(1990), suçluluk duygusunu y›k›c› ve yap›c›
olmak üzere iki yönü olan bir duygu olarak ele
alm›ﬂlard›r. Bu kavramsal çerçevede, yap›c›
suçluluk duygusu Tangney’nin kavramsal çerçevesindeki “suçluluk duygusu”na karﬂ›l›k gelirken, aﬂ›r›ya kaçan özeleﬂtiri olarak nitelenen
y›k›c› suçluluk duygusu ise ayn› kuramda

“utanç duygusu”na karﬂ›l›k gelmektedir.
Tangney, bir yandan baz› araﬂt›rmalarda “y›k›c› suçluluk duygusu” olarak kavramsallaﬂt›r›lan duygunun utanç duygusundan baﬂka bir
ﬂey olmad›¤›n›n alt›n› çizmekte, di¤er yandan,
klinik olgularda gözlemlenen suçluluk duygusunun kendi kuram›nda bahsetti¤i suçluluk
duygusundan niteliksel olarak farkl› olabilece¤ini de kabul etmektedir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda suçluluk ile utanç
duygular›n›n yap›c› ve y›k›c› davran›ﬂsal sonuçlar›na göre birbirinden kesin çizgilerle ayr›lmas› önemsiz bir ay›r›m gibi görünmektedir; çünkü bu ay›r›m asl›nda aﬂ›r› özeleﬂtirinin
utanç duygusunun mu yoksa genel suçluluk
duygusunun mu bir niteli¤i oldu¤u yönünde
bir tart›ﬂmaya gitmektedir. Bu kuramsal ay›r›m bilimsel verimlilik ve fayda aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, konuyla ilgili araﬂt›rmalarda daha önce “genel suçluluk” olarak adland›r›lm›ﬂ olan bir duygunun asl›nda utanç duygusu oldu¤unu ve suçluluk duygusunun özü itibar›yla asl›nda yap›c› bir duygu oldu¤unu iddia etmede, ne kuramsal ne de pratik bir fayda
olmad›¤› görülmektedir.
Ayr›ca, bu tart›ﬂma utanç ve suçluluk duygular›n› ortaya ç›karan koﬂullar aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, bu konuda yap›lan di¤er
araﬂt›rma verilerine dayanarak suçluluk duygusunun da y›k›c› olabilece¤ini ve özeleﬂtiriden çok baﬂkalar›n›n eleﬂtirilmesine ve yarg›lanmas›na yönelebilece¤i söylenebilir. Örne¤in, sonuçlar› telafi edilemeyecek kadar a¤›r
ve geri dönüﬂsüz olan bir kazaya sebep olan
bir insan, sebep oldu¤u bu kazadan dolay› büyük bir ac› duyabilir. Kiﬂi, katlan›lmas› çok
zor olan bu ac›y› özy›k›ma varan içedönük öfkeye dönüﬂtürebilece¤i gibi kazada dolayl›
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olarak pay› olabilecek di¤er insanlara hatta kazan›n kurban›na bile yöneltebilir veya bu iki
tepkiyi birlikte gösterebilir.
Tangney ve onun kuram›n› paylaﬂan di¤er
araﬂt›rmac›lar›n savundu¤u ay›r›ma yönelik
burada yöneltilen eleﬂtiri, suçluluk ile utanç
duygular› aras›nda yap›lan ay›r›m›n anlams›z
ve önemsiz oldu¤unu savunmamaktad›r. Burada yap›lan eleﬂtiri, bu iki duygu aras›nda yap›lan ay›r›m›n, suçluluk duygusunda özeleﬂtirinin hedefinin davran›ﬂ, utanç duygusunda ise
benlik oldu¤u ve bu niteliksel farka ba¤l› olarak suçluluk duygusunun utanç duygusuna göre daha yap›c› sonuçlar do¤urdu¤unu öne süren sava yöneliktir. Bu ﬂekilde yap›lan kuramsal ay›r›m, konu ile ilgili yap›lan görgül çal›ﬂmalar› da yanl›ﬂ yönlendirilebilir.
Suçluluk ile utanç duygular›n›n, insanlar›n
ve toplumlar›n hayat›nda önemli bir rol oynad›¤› aç›kt›r. Kiﬂinin özde¤erlendirmesini içeren bu iki duygu, ona davran›ﬂlar›n› kontrol etmesinde yol gösterir. Toplum aç›s›ndan da,
sosyalleﬂme sürecinde bireye kazand›r›lan
suçluluk ile utanç duygular›, bireyin davran›ﬂlar›n› kontrol etmenin iki önemli arac›d›r. Bununla birlikte, suçluluk duygusunun bu süreçte utanç duygusuna göre daha belirgin bir rol
oynad›¤› görülmektedir. Bu aç›dan suçluluk
duygusunu, yap›c› ve y›k›c› niteli¤i ile sonuçlar› bak›m›ndan bir süreklilik içinde görmek
ve görgül çal›ﬂmalarda bu kavramsal çerçeveye göre tan›mlamak daha mant›kl› görünmektedir.
ﬁüphesiz, suçluluk duygusu utanç duygusu
ile birlikte yaﬂanabilir ve ikisinin ortak etkisi
duruma göre daha y›k›c› da olabilir. Dahas›,
suçluluk duygusunu yap›c› ve y›k›c› k›lan etHAZ‹RAN 2006, C‹LT 9, SAYI 17
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men, yaﬂanan duygunun yo¤unlu¤una, kiﬂinin
kendini olaya nas›l dahil etti¤ine ve olayla ilgili olarak kendini ne derece sorumlu hissetti¤ine de ba¤l› olabilir. Bu ba¤lamda, Kugler ve
Jones (1992) taraf›ndan ortaya konan “kiﬂilik
özelli¤i olarak suçluluk duygusu” ve “duruma
ba¤l› olarak yaﬂanan suçluluk duygusu” ay›r›m› daha ayd›nlat›c› ve faydal› bir ay›r›m olabilir.
Her durumda kendilik bilincine dayal› duygular›n kavramsallaﬂt›r›lmas›n›n kültüre göre
de¤iﬂebilece¤i düﬂünülmeli ve bir kültürde geliﬂtirilen kavramsal tan›m›n di¤er kültürler için
aç›klay›c› olamayabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu aç›dan, duygular›n davran›ﬂsal sonuçlar› üzerinde varsay›mlarda bulunmadan önce, söz konusu duygular›n farkl› kültürlerde nas›l alg›land›¤›na ve tan›mland›¤›na
iliﬂkin aç›mlay›c› araﬂt›rmalar yap›lmal› ve ortaya konan sonuçlar›n evrensel geçerlili¤i sorusu her zaman gündemde tutulmal›d›r.
Sonuç
Suçluluk duygusu psikoloji araﬂt›rmalar›nda ve özellikle klinik çal›ﬂmalarda y›k›c› sonuçlar› aç›s›ndan ele al›nm›ﬂt›r. Yak›n geçmiﬂte Bat›l› ülkelerde yap›lan bir dizi araﬂt›rma
suçluluk duygusunu, özde¤erlendirme sürecinde davran›ﬂ› hedef alan ve kiﬂiyi olumlu
sosyal davran›ﬂlara yönlendiren bir duygu olarak tan›mlam›ﬂt›r. Buna karﬂ›n, suçluluk duygusu ile birlikte kendilik bilincine dayal› duygular baﬂl›¤› alt›nda s›n›fland›r›lan utanç duygusu, özde¤erlendirme sürecinde benli¤i hedef
alan ve buna ba¤l› olarak k›zg›nl›k, öfke gibi
olumsuz davran›ﬂlara yol açan bir duygu olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bu kavramsal ay›r›m görgül çal›ﬂmalarla da desteklenmiﬂtir.

SUÇLULUK ‹LE UTANÇ DUYGULARI

Ancak, suçluluk ile utanç duygular›n›n bu
ﬂekilde kavramsallaﬂt›r›lmas› baz› sorunlar›
gündeme getirmektedir. Bu sorunlar ﬂu ﬂekilde
özetlenebilir: 1. Gerek kuramsal gerekse görgül temelli eleﬂtiriler, suçluluk duygusunun
bütünüyle yap›c› bir duygu oldu¤u ve kiﬂiyi
olumlu davran›ﬂlara yöneltti¤i iddias›n›n yeniden de¤erlendirilmesini gerekli k›lmaktad›r. 2.
Suçluluk ile utanç duygular› gibi kendilik bilincine dayal› duygular, benli¤in farkl› ﬂekillerde yap›lanabilece¤i kültürlerde farkl› bir
kavramsal ve deneyimsel içeri¤e sahip olabilir. Bu da, bu tür duygular›n kavramsallaﬂt›r›lmas›nda ve görgül olarak incelenmesinde kültürler aras› geçerlilik konusuna gerekli önemin
verilmesinin ve yap›lan genellemelerin s›n›rlar›n›n hassas bir ﬂekilde çizilmesinin gere¤ini
vurgulamaktad›r.
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