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gruplar›n siyasi ve entellektüel olarak ay›rt edilmelerini sa¤layan, ayr› dersleri, okumalar›, profesörleri, ö¤rencileri, dan›ﬂmanlar›, yurtlar› ve
merkezleri bulunmaktad›r. Bu durum, kimlik siyaseti kavram›yla aç›klanmaktad›r ve evrensel,
nesnel gerçekleri yads›yan post-modernli¤in bir
alt dal›d›r.

Uzm. Psk. Özlem D. Gümüﬂ

Siyaset Psikolojisi ve Kültür Savaﬂlar›
Geleneksel olarak, sosyal bilimcilere iyi bir
araﬂt›rman›n yaln›zca özenle yap›lmas› de¤il, çal›ﬂman›n deseni, uygulan›ﬂ› ve rapor ediliﬂinin de
nesnel olmas› gerekti¤i ö¤retilir. ‹nsanlar›n ço¤u,
araﬂt›rmac›lar›n, çal›ﬂmalar›nda hoﬂland›klar› ve
hoﬂlanmad›klar› ﬂeyleri, ba¤l› olduklar› de¤er yarg›lar›n› ve ideolojilerini bir kenara b›rakmalar›n›n
ütopik oldu¤unu bilir. Ancak, yine de onlardan
önyarg›lar›n› olabildi¤ince azaltacak tedbirler almalar› beklenir.
Son y›llarda, post-modernlik ad› alt›nda insanlar, bir tak›m mutlak ‘gerçek’leri ele alan bilimlerde bile nesnel ‘gerçek’lerin olamayaca¤›na
inand›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunun yerine bütün ‘gerçek’lerin, tarihi, kültürel ve co¤rafi koﬂullar ile cinsiyet, s›n›f, etnik kimlik gibi demografik özelliklerin etkisiyle yap›land›r›ld›¤› savunulmaktad›r. Bu görüﬂü yans›tan en önemli iﬂaret de
kullan›ld›¤› her yerde ‘gerçek’ kelimesinin t›rnak
içine al›nmas›d›r.
Bütün demografik gruplar›n, yaln›zca kendi
üyeleri taraf›ndan anlaﬂ›lan ‘gerçek’leri oldu¤una
inan›l›r. Daha önceki y›llarda oluﬂturulmuﬂ ›rkç›
ve cinsiyetçi varsay›mlara bak›l›rsa, bu gerçekler
de¤iﬂik grup üyelerinin birbiriyle uyumsuz olan
ö¤renme, düﬂünme ve davran›ﬂ ﬂekilleridir. Bu
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Post-modernli¤i ve kimlik siyasetini benimseyenler, geleneksel bilim nesnelli¤inin taraftarlar›n› ideallerine ulaﬂamamakla eleﬂtirirken, ayn› zamanda do¤as› gere¤i nesnelli¤e ulaﬂ›lamayaca¤›n› ve bunun ahlaki olarak yanl›ﬂ oldu¤unu savunurlar. Onlara göre, bilimin ve ö¤retmenin öncelikli amac›, toplumu belirli gruplar›n yarar›na yeniden ﬂekillendirmek olmal› ve bu amac› engelleyen araﬂt›rmalar yap›lmamal›, yap›ld›ysa yay›nlanmamal› ve kesinlikle ö¤retilmemelidir.
Post modernlik, kimlik siyaseti ve yap›salc›l›¤›n ortaya ç›kmas›, bilim çevrelerinde, birçok üniversitenin ayn› zamanda birer dini kurum oldu¤u
dönemlerden beri görmedikleri bir ortam›n oluﬂmas›na neden olmuﬂtur. Bir kiﬂinin mant›¤›ndan
çok duygular›na seslenen, karakteri öldüren, karﬂ›tlar›n› ﬂeytanlaﬂt›ran ve iﬂbirli¤i sonucunda da
suçluluk hissedilmesine yol açan eski ve yeni kuramlar aras›ndaki çarp›ﬂma mecazi olarak ‘kültür
savaﬂlar›’ denebilecek, düﬂmanca bir seviyeye
yükselmiﬂtir.

Psikoloji ve Siyaset Psikolojisinin
Konumlar›
Bütüne bak›l›rsa, psikoloji, di¤er beﬂeri ve
sosyal bilimler içerisinde post modern e¤ilimlerden etkilenebilecek en son bilim dal›d›r. Bu, psikolojinin biyolojik bilimlere daha yak›n bir bilim
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r; örne¤in, beyazorta s›n›f-erke¤in bilgi gücüne dayal›, kültürce
kabul edilmiﬂ olan beynin iﬂlevlerini tart›ﬂmak art›k neredeyse mümkün de¤ildir.
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Disiplinin daha yumuﬂak bir dal› olan sosyal
psikoloji ve iliﬂkili alt dallar›, daha fazla etkiye
aç›kt›r. Sosyal psikolojiyi gerileten kriz (1960 ve
70’lerde yaﬂanm›ﬂ olan), sosyal psikoloji kuramlar›n›n ve verilerinin bilimsel geçerlili¤ine olan
güveni sarsm›ﬂt›r. Sonuç olarak, sosyal psikolojinin evrensel bir bilim de¤il de tarihsel bir disiplin
oldu¤unu savunan ve daha sonra Gergen taraf›ndan sürdürülen, Harré ve Secord’in görüﬂleri post
modernli¤e karﬂ› olumlu bir tepki niteli¤indedir.
Bu tart›ﬂma, bilimsel soru ve yan›tlar›n kiﬂilik, deneyim ve araﬂt›rmac›n›n tutumlar›ndan etkilendi¤i gerçe¤ini benimsememizi kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Ayr›ca, kültürel ve zamana iliﬂkin etmenlerin de
sosyal ve/veya siyaset psikolojisinin önemli ba¤›ms›z ve arac› de¤iﬂkenleri oldu¤unu daha iyi
benimsememize olumlu bir katk›da bulunmaktad›r. Ancak, bu de¤iﬂkenlere özen göstermek, onlar›n etkilerinin disiplinin bilimsel temellerini geçersizleﬂtirece¤ine inanmak anlam›na gelmemektedir.
Az say›daki araﬂt›rma aç›kça siyasi etkiler taﬂ›maktad›r. Kendilerine ‘eleﬂtirel psikolog’ etiketi takanlar ve bu s›fat› daha çok ‘Amerikan toplumunun eleﬂtiricisi’ ve genel olarak’ Bat› gelene¤ini eleﬂtiren’ ile eﬂde¤er tutan di¤erleri, yaln›zca
çal›ﬂ›p ö¤retmekle kalmay›p, daha radikal bir ﬂekilde bu toplumlar›n de¤iﬂen yönlerine odaklanmak için mutlaka psikolojiden yararlanmaktad›rlar. Daha sinsice olan›, gizli siyasi önyarg›lar,
hem araﬂt›rmac›lar› hem de editör ve eleﬂtirmen
gibi alanda söz sahibi olanlar› etkisi alt›na almaktad›r. Say›sal olarak a¤›rl›k, ﬂimdilerde Amerikan
siyasetinde tan›mland›¤› gibi liberal taraftad›r.
Post modernli¤in, kimlik siyasetinin ve siyasi
araﬂt›rma savunucular›n›n ço¤u, Kuzey Amerikal›, beﬂeri ve sosyal bilimin birçok araﬂt›rmac›s› gibi siyasi olarak merkezin solunda yer almaktad›r.

Siyaset psikolojisi, büyük ölçüde, sosyal psikoloji ve kiﬂilik çal›ﬂmalar›n›n bir alt dal›d›r. Ayn› zamanda, bu disiplin, siyaset bilimi (özellikle
uluslar aras› iliﬂkiler, siyasi liderlik ve kamuoyunun alt dallar›), tarih ve sosyolojiden türemiﬂtir.
Kökleri beﬂeri ve sosyal bilimlerin ‘esnek’ alanlar›na dayanmaktad›r. Bu yüzden, nispeten daha önce bahsedilen ideolojik bask›lar›n etkisi alt›na girebilir. Post modern etkilerle oluﬂan bozulmalar,
siyaset psikolojisinin çok gerçekçi baz› bilimsel
baﬂar›lar›n›n de¤erlerinde azalmalara sebep olmaktad›r. Bu alan, ayr›ca, içlerinde, lider ve hayranlar›n›n kiﬂilik özellikleri, siyasi tutum ve de¤erler, konuﬂma sanat›, siyasi süreçlerdeki kültürel farkl›l›k ve benzerlikler gibi konular›n bulundu¤u birçok alandaki bilgi birikimine katk›da bulunmaktad›r.

‹lginç Konularda Sorular ve Yan›tlar
Bu bölümde, siyaset psikolojisi içerisinde yer
alan yap›salc›l›k, kimlik siyaseti ve siyasi önyarg›lar›n, araﬂt›rma, kuram ve söylemi nas›l etkiledi¤ini gösteren 5 konu tart›ﬂ›lacakt›r. Baz› konulardaki tart›ﬂmalar (otoriteryanl›k/biliﬂsel tarzlar
ve karmaﬂ›k karar alma), yeni buluﬂ ve geliﬂmelere daha fazla olanak sa¤lam›ﬂt›r. Di¤er durumlarda (örne¤in, seçmen davran›ﬂ› ve uzaktan de¤erlendirme), alanlar geliﬂmekte ancak siyasi temelli
anlaﬂmazl›klar›n kendilerinde hiçbir ilerleme olmamaktad›r. Cinsiyet ayr›mc›l›¤› kuramlar› ve
modern ›rkç›l›k gibi konularda ise, o dönemin ruhuna çok uygun hakim bir görüﬂ bulunmakta ve
ders kitaplar›nda bile bunun eleﬂtirilerine çok az
rastlanmaktad›r. Gemi, hemen yan›ndaki eleﬂtiri
buzda¤lar›n›n fark›nda olmaks›z›n, sessiz ve huzur içinde ilerlemektedir.
Sa¤, Sol ve Otoriteryanizm
Soru: Siyasal düzlemin sa¤›nda yer alanlar, di¤erlerinden farkl› m› düﬂünmektedirler yoksa faﬂist olmalar› m› daha olas›d›r?
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Soruyla ilgili araﬂt›rman›n en baﬂ›nda, Adorno, Frenkel/Brunswik, Levinson ve Sanford’un,
ortaya att›klar› otoriteryan kiﬂilik kavram›n›, aﬂ›r›
sa¤-kanat siyasi ideolojisiyle eﬂde¤er tuttuklar›
fark edilmiﬂtir. Oysa, otoriteryan düﬂünme tarz›n›n (kabul edilen otoritelerin koydu¤u kurallara
s›k› s›k›ya ba¤l›l›k, kapal› fikirlilik, üstlere boyun
e¤me, alttakilere hükmetme, grubun d›ﬂ›ndakilere
karﬂ› önyarg› besleme gibi) aﬂ›r› solda da bulundu¤u yönünde uzun süredir devam eden bir tart›ﬂma vard›r. Söz konusu özellikleri yaln›zca muhafazakarlara atfedenler, aﬂ›r› sa¤ (Hitler ve Mussolini yandaﬂlar›) ve aﬂ›r› solun (Stalin ve Mao yandaﬂlar›) gerçekte baz› biliﬂsel özellikleri paylaﬂt›klar›n› aç›klamak için, ‘sa¤-kanat’ ve ‘otoriteryan’ kavramlar›n› tekrar tan›mlama ihtiyac› hissetmiﬂlerdir.
Bu bitmek bilmeyen tart›ﬂma geride b›rak›l›rsa, baz› kuramc›lar, insanlar›n ne düﬂündüklerinden ziyade nas›l düﬂündüklerine bakmak için, biliﬂsel tarz ve içeri¤i birbirinden ay›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bilmeye ve kendini ifade etmeye ihtiyaç duymak, belirsizli¤e karﬂ› hoﬂgörülü olmak,
biliﬂsel karmaﬂ›kl›k ve aç›k görüﬂlülük gibi konularda yap›lan araﬂt›rmalar, yap›-içerik aras›ndaki
ayr›m›n anlaﬂ›lmas›nda önemli katk› sa¤lam›ﬂlard›r. Öyle görünmektedir ki, ideolojik boyutlarda
biliﬂsel tarz farkl›l›klar› bulunsa da bunlar, temelde yatan de¤er ve siyasi güç gibi arac› de¤iﬂkenlerin yo¤un etkisi alt›ndad›r. Di¤er her ﬂey eﬂit tutulursa, aﬂ›r› sa¤ ve sol-kanat taraftarlar› rahatl›kla kapal›-görüﬂlülük olarak özetlenebilecek benzer bir özellik göstermektedirler.
Otoriteryan kiﬂili¤in, Adorno ve arkadaﬂlar›
taraf›ndan yap›lan orijinal tan›m›, de¤erlendirmesi, aç›klamas› ve amac› için-faﬂizme meyilli kiﬂilik özelliklerini bilimsel olarak aç›klama giriﬂimidemek ve bu çal›ﬂmay› genelleﬂtirmemenin iyi
olaca¤›n› söylemek ﬂu an için yeterli olacakt›r.

Otoriteryan kiﬂilik kuram ve araﬂt›rma yöntemleri eskidi¤inden, böylesi bir s›n›rlama güvenlidir.
Gelecekteki kuram ve araﬂt›rmalar, Adorno ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›ndan ç›kar›lm›ﬂ yarars›z
tart›ﬂmalardan uzak durmal› ve günümüzdeki
çevrecilik, kürtaj, hayvan haklar› gibi konulardaki tutumlar› içeren siyasi (veya de¤il) ideolojilerin, kiﬂilik ve biliﬂ ile iliﬂkilerine odaklanmal›d›r.
Geleneksele Karﬂ› Modern ‘-izmler’
Soru: Birleﬂik Devletler’de yaﬂayan beyaz erkek vatandaﬂlar›n, beyaz-olmayan etnik gruplara
ve kad›nlara karﬂ› (bu gruplar hakk›nda ne düﬂündükleri ve hissettikleri iddialar›na bak›lmaks›z›n)
güçlü bir önyarg›ya sahip olduklar› söylenebilir
mi?
Amerikal› sosyal psikologlar, 1930’lara kadar
geri giderek, az›nl›ktaki etnik gruplara karﬂ› gösterilen popüler tutumlar› sistematik olarak izlemeye alm›ﬂlard›r. Konuyla ilgili ilk araﬂt›rmalar
daha çok göçmen etnik gruplar (ço¤u Avrupal›)
ve Amerikal› zenciler üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂ, araﬂt›rmalar›n oda¤› sonradan Latin Amerika ve Asya’dan göçlerin artmas› ve kad›n hareketlerinin
yükselmesiyle biraz daha geniﬂlemiﬂtir. Takip
eden araﬂt›rmalar ise, olumsuz kal›p yarg›larda
azalma, sosyal ayr›mc›l›¤› daha az tercih etme ve
sivil haklar, eﬂit iﬂ ve e¤itim imkan› gibi f›rsatlar›
daha fazla kabullenme e¤ilimi gözlemlemiﬂlerdir.
Yaﬂan›lan ›rksal çat›ﬂmalara getirilen aç›klamalardan biri, zencilere karﬂ› beyazlar›n hissetti¤i
düﬂmanl›¤›n, asl›nda beyazlar›n kendilerini -sosyal psikologlar taraf›ndan çok çal›ﬂ›lan bir konu
olan- grup-içi dayan›ﬂma yöntemini kullanarak
tan›mlamalar›ndan kaynakland›¤›n› söylemektedir. Bunun tam tersinin de do¤ru olabilece¤i tahmin edilmektedir, çünkü grup-içi dayan›ﬂma evrensel bir e¤ilimdir. Baz› siyaset psikologlar›, bu
e¤ilimin, kad›na ve az›nl›klara karﬂ› duyulan al33
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çalt›c› hislerin gerçekte eskisi kadar güçlü oldu¤unu yans›tt›¤›n› iddia etmektedirler. Onlara göre, günümüzde bu tür e¤ilimler, birtak›m tarihi
olumsuzluklar›n üstesinden gelme ve gerçek eﬂitli¤e ulaﬂma politikalar›na karﬂ› kamuflaj olarak
kullan›lan geleneksel Amerikan de¤erleri ile daha
iyi gizlenmekte ve daha kurnazca ifade edilmektedir. Sembolik ve modern ›rkç›l›k ile cinsiyet ayr›mc›l›¤› art›k daha ustaca yöntemlerle ölçülmelidir. Örne¤in, deneklerin kendi ›rkç› ve cinsiyetayr›mc› önyarg›lar›n› do¤rudan daha iyi ifade ettikleri saptanm›ﬂt›r. Buradan yola ç›k›larak yasal
›rk tercihleri yerine tutumlar ölçülmelidir. Bu görüﬂü eleﬂtirenler, yeni yöntemlerin kaç›n›lmaz
olarak prensiplerine ba¤l› muhafazakarl›k ile geleneksel, eski moda önyarg›y› birbirine kar›ﬂt›raca¤›n› belirtmektedirler. Bu kiﬂiler, ›rkç›l›k ve
cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n etkilerini yads›mamakta
ancak, bu tutumlarda yenilikler olup olmad›¤›n›
ve e¤er olduysa bunlar›n sembolik (-izm) modeller taraf›ndan iyice tan›mlan›p tan›mlanmad›¤› ve
ölçülüp ölçülmedi¤ini sorgulamaktad›rlar.
Yazara göre, sembolik modeller kavramsal ve
yöntemsel olarak kafa kar›ﬂt›r›c›d›r ve araﬂt›rmac›lar bazen karmaﬂ›k ve deneysel olarak test edilemez ak›l yürütme yöntemleriyle kendilerini destekleyici kan›t ‘bul’ maya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu
durum, sembolik ›rkç›l›k ve cinsiyet ayr›m›n›n
yok oldu¤unu de¤il, henüz gerçekliklerinin ve
önemlerinin inand›r›c› bir ﬂekilde yap›land›r›lmad›¤›n› gösterir.
Seçmenlerin (Yanl›ﬂ) Davran›ﬂlar›
Soru: Demokrasiyle yönetilen vatandaﬂlar, siyasi konular hakk›nda net görüﬂleri olamayacak
ve bu yüzden kendi seçimleri hakk›nda ak›lc› davranamayacak kadar bilgisiz, kay›ts›z ve kar›ﬂ›k
kafal› m›d›r?

Siyaset bilimcileri ve siyaset psikologlar› uzun
zamandan beri vatandaﬂlar›n siyasi partiler, parti
programlar›, adaylar, politikalar ve ideolojiler
hakk›ndaki düﬂünce ve tutumlar›n› ölçmekle u¤raﬂm›ﬂlard›r. Bununla ilgili konular aras›nda, seçmen kat›l›m› (oy kullan›p kullanmama karar› en
az ‘kime oy verilecek?’ karar› kadar önemlidir),
de¤iﬂik politikalar karﬂ›s›nda kiﬂilerin lehte ya da
aleyhte duruﬂlar›, parti programlar›ndaki maddeler ve seçimle ilgili seçenekler yer almaktad›r. Bu
konular oldukça geniﬂ bak›ﬂ aç›lar›yla incelenmiﬂtir. ‹ncelemeler sonucunda, seçmenlerin yeteneksiz ve/ veya isteksiz olduklar›, uygun biliﬂsel
siyasi haritalara sahip olmad›klar› ve seçim tercihlerinde aday›n görünüﬂü ve sözel becerisi, reklam, biliﬂsel ve duygusal bir tak›m kestirme bilgiler gibi bir dizi ilgisiz etmenleri hesaba katt›klar›
sonucuna var›lm›ﬂt›r. Bu görüﬂün muhalifleri, sonuçlar›n üzerine inﬂa edildi¤i ölçümlerin yetersiz
oldu¤unu öne sürmektedirler. Örne¤in, çeﬂitli
parti ve adaylar›n duruﬂlar› halka soruldu¤unda,
genel parti ideolojileri hakk›nda sorulan sorulardan edinilenden daha fazla bilgi edinilir. D›ﬂ politika alternatifleri aras›ndan seçim yaparken, vatandaﬂlar hem yayg›n siyasi de¤erleri hem de duruma özgü bilgileri hesaba katmaktad›rlar. Bir siyasi duruﬂun, gözlemcilere ak›lc› gelmemesi
mümkün olabilir, çünkü kat›l›mc›lar, anketi yapan kimselere seçimlerini temellendirdikleri sebepleri ne aç›klayabilmekte ne de aç›klamak istemektedirler.
Baz› sosyal psikologlar›n di¤er vatandaﬂlara
eleﬂtirel yaklaﬂ›mlar›, ortalama bir seçmenin ortalama bir sosyal bilimciden sözel olarak daha az
yetenekli oldu¤unu ve bu yüzden siyasi düﬂüncelerini onlar kadar net ifade edemeyebilecekleri
gerçe¤ini yans›tabilir. Bu durum, genel olarak
Birleﬂik Devletler’deki seçmenlerin sosyal bilimcilere göre daha tutucu oldu¤u ve bu sebeple sos-
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yal bilimcilerin onay›n› alamad›klar› gerçe¤inden
etkileniyor da olabilir. Her durumda, daha dikkatli ve duyarl› soruﬂturma yöntemleri, bireysel tutum sistemleri aras›ndaki aç›klay›c› ba¤lar ve en
baﬂta gelen ideolojiler, ‘s›radan’ bir seçmen davran›ﬂ›n› aç›klayabilir.
Uzaktan Lider De¤erlendirmesi
Soru: Siyasi liderlerin davran›ﬂlar›n›, aç›kça
eriﬂilebilir yaz› ve söylemlerini analiz ederek anlamak mümkün müdür? E¤er mümkünse, nas›l bir
analiz yapmak gerekir?
Baﬂkanl›k seçimleri s›ras›nda Senatör Goldwater hakk›ndaki ünlü psikiyatristlerin yapt›klar›
tarama ve Kanadal› siyasetçi Lucien Bouchard’›n
ayn› derecede küstahça ‘uzaktan kumandal›’ psikiyatrik teﬂhisiyle, uzaktan lider de¤erlendirmesi’
siyasi amaçlar için kötüye kullan›lan bir yöntem
olagelmiﬂtir. Böyle yöntemleri kullananlar gere¤ince bir dersi hak etmiﬂlerdir. Bahsedilen iki örnek gibi rezil örnekler bir yana, birçok araﬂt›rman›n analizi aç›kça siyasi önyarg›y› yans›tmaktad›r.
Psiko-tarihçiler ve di¤er nitelikli araﬂt›rmac›lar,
kendi varsay›mlar›n› sistematik olmayan bir ﬂekilde desteklemek için ilgilendikleri liderin önceki yaﬂam›, seçilmiﬂ baz› olay ve malzemelere iliﬂkin en az bilinen gerçekler üzerinden sonuç ç›karmaktad›rlar. Bu yolla, hayran olduklar› lideri
yüceltirken , hoﬂlanmad›klar› liderlere iftira atmak için gereksiz yere tekrarlanan ak›l yürütmeler kullanmaktad›rlar. Bu alandaki çal›ﬂmalar
için, araﬂt›rmac›n›n kendi siyasi görüﬂü oldukça
çarp›c› bir ‘kar›ﬂt›r›c› de¤iﬂken’ niteli¤indedir.
Ancak, uzaktan de¤erlendirme yöntemi daha
az düﬂmanca amaçlar için de kullan›lmaktad›r. Lider çal›ﬂmalar› konusal içerik analizleri gibi araﬂt›rma yöntemleri ile de içli d›ﬂl› olmuﬂtur. Bu gibi çal›ﬂmalar liderli¤in görünmeyen taraflar›n› ayd›nl›¤a kavuﬂturmuﬂ ve bir dereceye kadar bir li-

derin belli koﬂullar alt›nda nas›l davranabilece¤inin tahmin edilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu tekniklerle
birlikte niteliksel ve di¤er öznel yaklaﬂ›mlar, e¤er
kriterlerini ve yöntemlerini iyi bir ﬂekilde aç›klarlarsa yeni bak›ﬂ aç›lar› sunabilir, daha ileri düzeyde çal›ﬂmalar vaat edebilir ve literatüre daha büyük etki ve öneme sahip çal›ﬂmalar kazand›rabilirler.
Biliﬂsel Uyan›kl›k ve Karmaﬂ›kl›k
Soru: Karmaﬂ›k düﬂünme basit düﬂünmeden
daha baﬂar›l› ve/veya ahlaki aç›dan daha kabul
edilebilir çözümler sunabilir mi?
Akademisyenler aras›nda, k›sa yollar› içermeyen yarg› ve karar alman›n lehinde göze çarpan
bir yanl›l›k vard›r. ‹yi yarg›, geniﬂ bilgi aray›ﬂ›,
mant›¤›n olas›l›k ve kurallar›n› anlama, alternatif
seçenekleri, esnekli¤i, aç›k fikirlili¤i, di¤er görüﬂleri anlayabilme ve hoﬂgörülü olma, uyma davran›ﬂ›na ve bask›lara direnme gibi kriterlere ba¤l›
karmaﬂ›k bir bilgi iﬂlemenin ürünü olarak düﬂünülmektedir. Siyasi karar almalar›n ço¤u, özellikle stres an›ndakiler, bu kriterlere uymazlar. Oysa,
siyasi kararlar›n ço¤u stres alt›nda al›nmakta ve
bunun sonucu olarak siyasiler ve idareciler sosyal
bilimciler taraf›ndan sert bir ﬂekilde eleﬂtirilmektedir.
Çal›ﬂmalar tutarl› bir ﬂekilde, k›sa yolu çok
kullanan basit stratejilerin, birçok sorunun, hatta
karmaﬂ›k olanlar›n çözümleri için bile oldukça
uygun oldu¤unu göstermektedir. Bu durum, aﬂ›r›
karmaﬂ›kl›k an›nda ço¤u biliﬂsel mekanizmada
hata yapma olas›l›¤›n›n artmas›yla iliﬂkilendirilebilir. Karmaﬂ›k çözümler, sorunun öneminden ba¤›ms›z olarak, zaman, enerji, dikkat yo¤unlaﬂmas› ve kaynaklar aç›s›ndan zarara neden olabilir.
Yaln›zca yüksek düzeydeki karmaﬂ›kl›k her zaman etkili bir strateji de¤ildir, bu bazen de ahlaki
yönden daha az geçerli olabilir: baz› konularla il35
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gilenirken sergilenen esneklik ve orta yolda buluﬂma çabas› daha yüksekte ideallere ba¤l›l›kta
bir bozulma anlam›na gelebilir.
Pek çok araﬂt›rma-özel durumlar ve istisnalar
olmakla birlikte- liberallerin muhafazakarlardan
daha karmaﬂ›k düﬂünme e¤iliminde olduklar›n›
göstermektedir. Sosyal bilimlerdeki önde gelen
görüﬂler dikkate al›nd›¤›nda, siyaset psikolojisi
ile ilgili kiﬂilerden karmaﬂ›k düﬂünceye hem de¤er vermesi hem de bu düﬂünce biçimini uygulamas› beklenir. Muhafazakar araﬂt›rmac›lar›n karmaﬂ›k biliﬂin yayg›n istenirlili¤i hakk›nda daha
ayr›nt›l› görüﬂlere sahip olup olmad›klar›n› ve bilim insanlar›n›n yazd›klar›nda karmaﬂ›kl›k anlam›nda farkl›l›k bulunup bulunmad›¤›n› test etmek
oldukça ilginç olacakt›r. Bu k›ﬂk›rt›c› düﬂünceler
bir yana, bu makalenin yazar›na göre, gelecekteki
araﬂt›rmalar›n en iyi ﬂekilde devam edebilmesi,
hangi koﬂullar alt›nda hangi stratejilerin en iyi oldu¤unun ve bu ﬂartlar alt›nda araﬂt›rmac›lar›n bu
en iyi stratejileri seçme ve kullanma olas›l›¤›n› etkileyen biliﬂsel özelliklerin saptanmas› ve test
edilmesiyle mümkün olacakt›r.
Baz› Olas› Çözümler
Soru: Araﬂt›rma ve kuramlar›m›zdaki siyasi
yanl›l›¤›n rolünü nas›l devre d›ﬂ› b›rakabiliriz?
Geleneksel bir yan›t olarak kendi önyarg›lar›m›z›n fark›nda olmaya ve bilinçli bir çabayla etkilerini en aza indirgemeye çal›ﬂ›lmal›y›z diyebiliriz. Bu çabalar, politika hakk›nda sorulan sorularda gerçekleri tavsiyelerden ayr›ﬂt›rmak veya kutuplar›n tersine çevrildi¤i iyi düﬂünülmüﬂ deneyler yapmak gibi düzeltici tekniklerin uygulanmas›yla geliﬂtirilebilir: Örne¤in, Tetlock’un ‘sembolik Marksizm’ çal›ﬂmas› bunlar› uygulamaktad›r.
Ancak, bu taktiklerin inand›r›c› olarak yanl›l›¤›
ortadan kald›rmas›n›n mümkün olmad›¤› bilindi¤ine göre, yeni seçenekler üzerinde durmakta yarar vard›r:

Genelleﬂtirilmiﬂ tolerans: Nesnel ve ‘eleﬂtirel’
araﬂt›rma, evrensel ve ba¤lamsal bilim, niceliksel
ve niteliksel yöntemlerle ilgili alternatif bir yönelim, bütün bu felsefe ve stratejileri birbirine paralel yürütmek belli bir dereceye kadar Uluslar aras› Siyaset Psikoloji Toplulu¤u ve bu toplulu¤un
dergisi Siyaset Psikolojisi’nin güncel politikas›
olmuﬂtur. Sunum ve yay›nlar bütün bu noktalarda, görünüﬂ olarak uygun kriterleri karﬂ›l›yorsa
dergi ve topluluk taraf›ndan kabul edilmektedir.
Bu arada bahsedilen bu kriterler ‘de¤er’e dayal›d›r, ancak ‘de¤er’ çal›ﬂman›n do¤as›na ba¤l› olarak her yeni çal›ﬂma için yeniden tan›mlan›r. Bu
yüzden, derginin okuyucular› geniﬂ çapl› matematiksel analizlerden, kiﬂisel görüﬂlere ve belli bir
kiﬂinin yarg›sal de¤erlendirmelerine kadar çok
geniﬂ bir aral›ktaki konular› içeren yaz›larla karﬂ›laﬂ›rlar.
Karﬂ›l›kl› eleﬂtiri: Baﬂka bir strateji, di¤erlerinin çal›ﬂmalar›n› daha eleﬂtirel bir ﬂekilde de¤erlendirmeyi çekici hale getirmektedir. Taraflara
kendi görüﬂlerini sunmalar› ve di¤erleriyle k›yaslayarak kendi hatalar›n› bulmalar› için f›rsat vererek, de¤iﬂik duruﬂlar› yans›tan ‘odak yaz›’lar yazd›rmak ilginç olur. Örne¤in, Tetlock’un ‘siyasileﬂmiﬂ psikoloji’ hakk›ndaki makalesi, hedef kitle
ve onun savunucular›n›n görüﬂlerini birlikte ele
alan bir yaklaﬂ›mla yaz›lm›ﬂt›r. Aralar›nda çekiﬂenler ‘anlaﬂmamakta anlaﬂsalar’da (Tetlock’un
beyazlara cevab›nda baﬂl›k olarak kulland›¤› gibi)
her iki taraftan da aç›¤a vurulan tart›ﬂmalar üçüncü ﬂah›slar için bilgilendirici olabilir. ‹deal olan›,
belli bir düﬂünce ekolünü savunanlar›n eksik taraflar› kadar güçlü taraflar›na da aç›kça yer verilebilmektir; ancak bu, birço¤umuzun bir araya getirebilece¤inden çok daha fazla bir nesnellik gerektirir.
Birleﬂme, ayr›lma ve bütünleﬂtirilmiﬂ araﬂt›r ma: Üniversite yönetimleri ve fonlar taraf›ndan
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yayg›nlaﬂt›r›lan çok disiplinli, disiplinler aras› ve
disiplinler ötesi araﬂt›rmalar›n giderek artan cazibesiyle birlikte, bu tür araﬂt›rmalar› siyaset psikolojisine de uygulamak isabetli olabilir. Her ﬂeyin
ötesinde, tan›m olarak siyaset psikolojisi çok disiplinli bir bilim dal›d›r. Çeﬂitli, hatta çeliﬂen felsefe ve metodolojilere ba¤l› olan araﬂt›rmac›lar
belli bir konu, soru, varsay›m veya sorun hakk›nda beraber ya da ayn› anda araﬂt›rma yapabilir ve
bütün olarak bak›ld›¤›nda, her birinin yaklaﬂ›m›n›n çal›ﬂmay› zenginleﬂtirdi¤i ve geçerli hale getirdi¤i görülebilir. Tatmin edici ve uzlaﬂ›labilir bir
senteze ulaﬂmak gerekmez, ancak böyle çal›ﬂmalar için ‘tez, antitez ve sentez’ bir örnek ‘yap›’
kullan›labilir: sonuç olarak iﬂbirli¤ine girenlerin
aras›nda anlaﬂmazl›k da ç›kabilir. En az›ndan, onlar ve izleyicileri, iliﬂkisi olan etmenlerin daha
kapsaml› bir haritas›n› ve ayr›ca soru sorma ve
yan›tlaman›n birçok çeﬂidini ö¤renebilir.

Sonuç
Önceki k›s›mlarda, araﬂt›rmac›lar›n siyasi görüﬂlerinden etkilenen ilginç sorunlar ve bu etkilerin nas›l yap›c› bir hale dönüﬂebilece¤inden söz
edilmiﬂtir. Post-modernli¤in ve kimlik siyasetinin
güçlü bask›lar›, araﬂt›rmalar› yönetmekte, siyasi
amaçlara hizmet etmenin çekicili¤ini artt›rmaktad›r. Araﬂt›rmac›lar, ‘gerçek’ aray›ﬂ›n› kendi sosyal-politik gündemlerinin arkas›nda tutarlarsa, siyaset psikolojisi bilimsel olarak iﬂe yaramaz bir
propaganda çal›ﬂmas› haline gelir. Üzücü olan ﬂu
ki, bu e¤ilime direnemeyen hatta direnmek istemeyen durum ve hareketler vard›r. Belki de, bilgimizin temelindeki ve inand›r›c›l›¤›m›zdaki
aﬂ›nmay› giderek daha fazla fark etmek, ikinci bir
bak›ﬂ aç›s› olarak post modernli¤in e¤ilimlerini
düﬂüncesizce takip edenleri bir nebze olsun uyaracakt›r.
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