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İnsanın sosyal uyarıcılar karşısındaki davranış ve yaşantılarını
bilimsel metodla inceleyen sosyal psikoloji bu davranışlarda etkili
olan faktörleri bulmaya çalışmaktadır. Bu amaçla yapılmış pek çok
araştırma, başkalarının yaptıkları değerlendirmelerin, verdikleri hükümlerin fertleri etkilediğini ve onları aynı tip değerlendirme ve hükümlere yönelttiğini göstermiştir (1). Böylece sosyal etkinin uyma davranışına yol açtığı ve insanları benzer davranışlar içine soktuğu anlaşılmıştır. İkna edici iletişim (persuasive communication) üzerinde
yapılan araştırmalar, propaganda ve reklamların . tutumlarımızı değiştirmede oldukça etkili olduğunu göstermiştir (2 ). Sosyal davranışlar
üzerinde yapılan araştırmalarda, yardım eden kimselerin mevc~di
yetinin, onları seyreden diğer insanları da yardıma yönelttiği görülmüştür (3 ).
·
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Bütün bu örnekler insanların davranışlarını, sosyal etki yönünde
ve ona uyacak biçimde değiştirdiğini göstermektedir.
Ancak bazen

insanların,

sosyal etkinin tam tersi olan yönde dav-

randıkları da bir gerçektir. İşte Jack W. Brehm, sosyal etkinin ters

tepki çıkardığı durumlar üzerinde durmuş ve «Psikolojik Ters Tepki»
(Psychological Reactance) teorisini geliştirmiştir (4 ).
Bu yazımızda amacımız, şimdiye kadar Türkiye'de psikoloji sahapek de üzerinde durulmamış olan bu teoriyi sunmaktır. Böylece
günlük hayatta uygulanan bazı yasaklar ve engellemeler karşısında
, zaman zaman ortaya çıktığını gözlediğimiz ters tepkileri, daha objektif bir yaklaşımla açıklamamızda yardımcı olabileceğini umuyoruz.
sında

Teorinin mahiyeti anlatılırken ilkönce içerdiği değişkenlerden ve
bunlar arasmdaki ilişkilerden bahsedilecektir. Daha sonra teoriyi test
etmek üzere yapılan araştırmalar içinden birkaç örnek verilecektir.
Teorinin farklı konulara uygulanabilirliği hakkında Brehm'in ortaya
(1)
( 2)

(2)
(4)

Shave·r, 1977.
Hovland, Janis ve Kelley, 1958.
Shaver, 1977.
Brehrİı, 1966.
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koyduğu

teorinin

tekli f lerle yazımız sonuçlanacaktır. Bu arada
kalan yönlerine işaret edilecektir.

sırası

geldikçe

zayıf

Te,orin.in Mahiyeti
•
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Brehm'e göre eğer kişi, birkaç davranış seçeneğinden birini seçip yapmakta serbestse, fakat yapmakta serbest olduğu bu davranışlardan biri tehdit ediliyorsa veya engellenerek elinden bu serbestlik alınıyorsa, bu durumda kişi ters tepki gösterecektir. Teorinin ana
fikri şudur: Serbestliğin tehdit edilmesi veya ortadan kaldın.iması
insanı güdüsel olarak harekete geçirir. Ters tepki, serbestliği yeniden kazanmak için yapılan davranıştır.
Teoriye sadece ters tepki değil de pşikolojik ters tepki denilmesinin sebebi bu davranışın kaynağının güdüsel olmasından ileri gelir.
tehdit edilmesi veya ortadan kaldırılması bağımsız
değişken olarak ele alınmıştır. Bunun yarattığı güdüsel yaşantı, ara
değişkendir. Sonuçta ortaya çıkan ters tepki ise bağımlı değişkendir.
Görüldüğü gibi, bağımsız değişken iki çeşittir. Birincisi, serbestliğin
kullanılmasının tehlikeye girmesi -ki buna serbestliğin tehdidi denilmektedir- ikincisi ise serbestliğin ortadan. kaldırılmasıdır.
Serbestliğin

Tehdit durumunda, kişi belli bir davranışı yapmaya veya yapmamaya zorlanmaktadır. Bir baskı vardır, ama davranış durdurulmamıştır. Yani baskıya rağmen kişi istediği davranışı yapabilir. Bu durumda eğer belli bir davranışı yapmaya zorlanıyorsa, onu yapmayacaktır. Eğer yapmamaya zorlanıyorsa, onu yapacaktır. Mesela diyelim ki Türkçede eş anlamlı iki kelime var: «olanak» ve «imkôn». İki
sinden birini seçip kullanmakta serbestim. Fakat çeşitli yollarla deniliyor ki, «olanağı kullanacaksın». Teoriye göre bu durumda ben tam
tersini yapıp «imkônı» kullanacagım.
Davranışın ortadan kaldırılması durumunda ise ters tepki davrayoluyla gösterilemez; çünkü bu davranış menedilmiştir, önü kesilmiştir. Bu takdirde ters tepki bir başka yolla ortaya çıkar : Menedilen
ddvr,anışın değeri arttırılır. O halde yukardaki örneğe dÇ>necek olursak, eğer «imkôn» ı kullanmam yasaklanmışsa, bu kelimenin benim
için değeri ve çekiciliği artacaktır.
nış

Her tehdit veya menedilme durumunda ters tepkinin ortaya çık- ·
masını beklemek yanlış olur. Bunun ortaya çıkması için . herşeyden
önce kişinin, davranış serbestisine sahip olduğuna inanması gerekir.
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Ters tepkinin ôn şartı bu inançtır. Bu inanç çeşitli yollarla kazanılır.
Mesela kanunlar neleri yapıp neleri yapamayacağımızı tayin eder;
resmi ve gayri resmi anlaşmalar hangi davranışları yapmakta serbest
olduğumuzu bize gösterir; başkalarının ne gibi davranışlarda serbest
olduğunu ·g örmek serbestlik hususunda bize fikir verir. Böylece serbestlikle ilgili bir inanç gelişmeye başlar. Eğer yönetmelik bizim sabah dokuzda işe başlamamızı istiyorsa ve herkes dokuzda işe başlı
yorsa, «istersem ben saat 11 'de işe başlarım» inancı gelişmez. Ama
eğer bazı kimselerin istedikleri saatte işe geldiklerini görürsek, işe
başlama saatinde serbest olabileceğimiz inancı gelişmeye başlaya
bilir. Ters tepki ancak bu inancın mevcut olduğu durumlarda ortaya
çıkar .

Böylece, daha önce belirtilen değişkenlere ek olarak teoriye· iki
değişken daha girmektedir. Bunlardan biri 'serbestlik inancı', diğeri
ise bu inanca yol açan 'cevre faktörleri'dir. Şematik olarak gösterilecek olursa, bu değişkenler aşağıdaki ·gibi şekillendirilebilir.
Cevre ·F.aktörleri
ı

Serbestlik İnancı
ı

· Serbestliğin Tehdidi ·~ Güdülenme ~ Ters Tepki
veya
Menedilmesi
Daha önce, tehdit veya menedilme durumuna göre ters tepkinin
iki türlü ortaya çıktığını söylemiştik. Bunlardan biri davranışı arttırma,
diğeri ise değeri arttırma biçiminde olmaktaydı. Her iki tarzda da
ters tepkinin şiddeti dereceli olabilir. Şiddetin derecesi çeşitli faktörlere bçığlıdır. Bunlardan biri serbestlik inancının kuvvetidir. Bazı
inançlar zayıf, bazıları kuvvetli olur. Ters. tepkinin şiddeti, inancın
kuvvet derecesine göre değişir. Meselô diyelim ki evimde kendime· ait
bir çalışma odam var. Bu odayı istediğim gibi düzenlemekte serbest
olduğuma kuvvetle inanırım. Yapılacak bir müdahalede şiddetle ters
tepki gösterebilirim. Ama evin oturma odasını, kendi istediğim gibi
düzenlemede serbest olduğuma kuvvetle inanmam; çünkü orada baş
kalarının da söz hakkı vardır. Dolayısıyla, yapılacak bir müdahalede
aynı şiddette ters tepki . göstermem.
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iers tepkinin şiddetini etkiieyen ikinci bir durum _ise, tehdit edilen davranışın belli bir ihtiyacı karşılamasıdır. Eğer bir ihtiyaç, . ancak
belli bir davranışla tatmin ediliyorsa, bu davranışta serbest olmak
kişi için . çok önemli olacaktır. Serbestliğin önemi arttıkça da ters
tepki daha şiddetli olacaktır. Meselô diyelim ki insanlara hizmet veren
bir mesleğe sahip olmak istiyorum ve bunu da ancak doktor olar.ak
yerine getirebileceğime inanıyorum. Bu durumda meslek olarak doktorluğu seçme serbestliği benim için çok önemli olacaktır. Bu serbestlik tehdit edildiği zaman, ters tepkisi çok şiddetli olacaktır. Ama
eğer bu ihtiyacımı başka yollarla da karşılayabilec.eğime inanıyorsam
.-öğretmenlik yaparak, hemşire olarak, sosyal hizmetlerde çalışarak
vs.- doktor olabilme serbestliği aynı derecede önemli olmayacaktır
ve bu serbestlik tehdit edildiğinde ters tepkinin şiddeti daha az olacaktır.

Ters tepkinin şiddetini etkileyen üçüncü bir durum ise tehdidin
Tehdit ne kadar büyükse, ters tepki de o kadar şiddetli
olur. Tehditin büyüklüğü, tehdit edilen davranış seçeneklerinin sayı
sına bağlıdır. Eğer kişi A - B - C davranışlarını yapma serbestisine
sahipse, sadece A'ya müdahale edildiğinde tehdit küçük; hem A
hem de B'ye müdahale edildiğinde tehdit büyük olacaktır. Diyelim
ki dindar bir kişi, namaz kılma, o~uc tutma, kuran kurslarına gitme,
başını örtme serbestisine sahip olduğuna inanıyor. Bunlardan ne
kadar fazlası tehdit edilirse, ters tepkinin şiddeti de o kadar fazla
büyüklüğüdür.

olacaktır.

Ters tepkinin şiddetini tayin eden dördüncü bir faktör de şudur:
Eğer belli bir davranışın tehdidi, benzer davranışların da tehdit edil- .
diğini imô ediyorsa ters tepkinin şiddeti artacaktır. Vukardaki örneğe dönecek olursak; sadece başını örtme serbestJiği tehdit edilen
kişi, dini inançlarıyla ilgili diğer davranışlarının da tehdit edildiğini
düşünürse, göstereceği ters tepkinin şiddetinde artma olacaktır.
Ancak teori, bu noktada bazı şeyleri açıklayamamaktadır. Meselô, «hangi tip davranışlar tehdit edildiği zaman benzeri başka davranışlara da genelleme yapılmaktadır?» veya «ne gibi durumlar böyle
bir genellemeye . yol açmaktadır?» soruları cevapsız. kalmaktadır.
Brehm'in kendisi de, teorinin bu hususu açıklayamadığını söylemektedir (5 ).
Teoriye göre ters tepkinin ortaya çıkması için kişinin bizzat kendisinin davranış serbestisinin eng_
ellenmesi gerekmez. Bi.r başkasının
(5 )

3&2

Thi'baut, Spence, Carson, 1976.

davranış serbestlsin.in engeilendiğinl gôrmesi de onda ters tepki ydratabilir. Ancak böyle bir durumda, ters tepkinin şiddeti kişinin diğe
riyle olan sosyal ilişkisine bağlıdır. Kendisini statü ve güc bakımın
dan diğeriyle ne kadar eşit görüyorsa, kendini ne kadar fazla onun
yerine koyuyorsa, ters tepkisi de· o kadar şiddetli olacaktır.

Brehm'in «Psikolojik Ters Tepki» teorisi kısaca budur. Anc.ak
Brehm bu konuda belli bir noktanın belirtilmesinde yarar görmektedir. Bu, «serbestlik» kavramıyla ilgilidir.
Teori, insanların serbestlik ihtiyacına sahip olduğunu ileri sürmektedir. Ama bu, insanların hep daha fazla serbestlik istedikleri anlamına gelmez. Ne kadar fazla serbestliğe sahipse, o kadar fazla
tatmin olacağı anlamına da gelmez. Hatta Brehm~e· göre yeni bir serbestlik, mevcut serbestlikleri tehdit ediyorsa, ters tepki doğabilir. Bu
teorir sadece mevcut olan serbestliklerin tehdidi veya engellenmesi
ile ilgili olan durumlarla sınırlanmıştır.
ARAŞTIRMALAR

_ Brehm teorisini test etmek üzere çeşitli araştırmalar düzenlebu konuda yapılan bazı araştırmaları görelim.

miştir. Şimdi

Teoriye göre, belli bir konuda ·çeşitli davranışlardan herhangi birini yapmakta serbest olduğuna inanan bir kimsenin, bu davranış se-.
çeneklerinden biri tehdit edilirse, o davranışı inadına yapacaktır. İşte
Brehm bunu test etmek üzere Sensenig'le birlikte bir deney yapar (1966).
Denek olarak öğrenciler kullanılır. Her bir denek, araştırmaya
üzere ·geldiği zaman küçük bir deney odasına alınır ve deneyin insanları değerlendirme yeteneği ile ilgili olduğu söylenir, araş
tırmanın mahiyeti anlatılır. Yapılması gereken iş şudur: «Deneğe
beş - çift resim verilecektir. Bu resimlerde bazı insanlar bazı işler
yapmaktadırlar. Denek her bir çift içinden birini seçecek ve seçtiği
resimdeki insanların ne düşünüp ne hissettiğini tahmin edecektir.
Ayrıca deneğin aynı seçimi bir başkası için ne derece iyi yapıp yapmadığı qa incelenecektir. Yan. odada denekle aynı yaşta ve cinsiyette bir öğrenci bulunmaktadır (Aslında böyle bir durum yoktur, ancak daha sonraki işlemler için deneğin böyle zannetmesi gereklidir).
Resim seçimini bu öğrenci için yapacaktır. Öğrenci şu anda özgecmişini yazmaktadır. Denek bu öğrenci i·cin resim secimi yaparken bu
katılmak
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özgeçmişi kullanabilir». Bu açıklamadan sonra araştırıcı odadan cı

kar ve biraz sonra özgeçmiş yazısıyla birlikte gelir. Deneği, okuması
için yalnız bırakır. Ancak kısa bir süre sonra tekrar geri gelir. Elinde
bir not vardır. Bu notu yan odadaki araştırma eşinin gönderdiği söylenir. Aslında bu not araştırıcılar tarafından iki türlü hazırlanmıştır.
Deneklerin yarısı şöyle bir not alır: «Ben 1 - A res~ini tercih ediyorum». Bu not araştırmacılara göre düşük - tehdit ortamı yaratmaktadır. Deneklerin diğer yarısının aldıkları not ise şöyledir : «Her ikimiz için de 1 - A resmi seçilmeli». Bu not yüksek bir tehdit ortamı
yaratmaktadır, çünkü deneğin hem kendisi hem de diğeri için serbestçe yapacağı secimi baskı yoluyla etkilemeye çalışmaktadır. Bundan
sonra deneklere resimler verilir ve seçimlerini yapmaları istenir.
Teoriye göre yüksek - tehdit ortamında daha fazla ters tepki ortaya çıkacaktır. Nitekim tehdidin düşük olduğu_ durumda deneklerin
% 27'si ters tepki gösterirken, tehdidin yüksek olduğu durumda deneklerin % 60'ı ters tepki göstermiş, yani notta belirtilenin tam tersini seçmişlerdir.
Psikolojik ters tepki teorisi, ters tepki yoluyla insanların davranış
serbestliklerini yeniden kazandıklarını ileri sürmektedir. Brehm'e göre bu serbestliği yeniden kazanmak için kişinin bizzat kendisinin ters
tepki göstermesi gerekmeyebilir. Bir başkasının araya girip tehdide
karşı koyması da kişiye serbestliğini yeniden kazandırabilir ve bu
durumda ters tepki . ortaya çıkmaz. Brehm bu varsayımı . test etmek
üzere, bu defa Worchel'la birlikte (1971) bir deney düzenler.
Deneklerden üçer kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba insan
ile ilgili iki örnek olay verilir. Bunlardan birini seçip onu
tartışacaklardır. Seçim oylamayla yapılacaktır. Bu gruplardan bir kıs
mında, oylamaya · geçmeden önce grup içinden bJri (araştırıcının önceden anlaştığı ve gerekli talimatı verdiği bir denek), «tabii ki A olayı
üzerinde çalışacağız. Buna hiç şüphe yok» der. Bu ifadeden hemen
sonra oylamaya geçilir. Grupların diğer yarısında ise oylamadan önce
yine aynı müdahale olur, fakat bu defa grup içinden bir başkası (araş
tırıcının önceden anlaştığı bir yardımcı), «dur bakalım, ben daha ka- ·
rar vermedim» der. Bundan sonra oylamaya geçilir.
ilişkileri

Sonuçlar şunu göstermektedir: Seçme serbestisi tehdit edildiğinde, bir başkası araya · girmemişse, deneklerin % 78'i ters tepki gösleni değil, diğerini seçmiştir. Bir başkası araya
termiş yani isteni_
girmiş ise, deneklerin % 69;'u ters tepki göstermemiştir; yani isteni384

leni seçmiştir. 'Böylece bir başkasının araya girmesiyle. ters tepkinin
büyük çapta azaldığı anlaşılmaktadır.
Anlatılan bu araştırmalar, davranış serbestliğinin tehdidiyle ilgilidir, ortadan kaldırılması ile değil. Ancak Brehm bu durumlarda da
ters tepkiyi incelemiştir, ve bu durumlarda da teorisi desteklenmiştir.
Yani davranışları menedilen denekler, bu defa menedilen davranışın
değ_erini arttırmışlardır (6 ).
· ıBrehm, ters . tepkinin .sadece sosyal etki durumlarıyla sınırlan
madığını ileri sürer. Mesela çekiciliği bakımından birbirine çok yakın olan birkaç objeden birinin pahalılaşması ters tepki yaratabilir;
çünkü bu durumda kişinin o objeyi seçip alma serbestisi tehlikeye
girmiştir. Bu durumda ters tepkiyi, o objenin değerini arttırarak gösterir. Yine bunun 9.ibi, benzer çekiciliğe sahip, objelerden birinin ortadan kalkması ile de ters tepki d?ğabilir.
Bu konuda Brehrn ve arkadaşlarının (1966) yaptıkları bir araştır
ma vardır. Üniversite öğrencilerinin denek olarak kullanıldıkları bu
araştırmada deneklere bu çalışmanın bir pazarlama araştırması oldu, ğu s,öylenir. Verilecek olan dört plağı dinledi~ten · sonra bunları beğenme derecelerine göre sıraya koymaları istenir. Ancak bu sırala
mayı iki defa yapacaklardır: o ·gün ve bir başka gün. Deneklerin yarısına, araştırma bittikten sonra bu dört plak içinden en fazla beğendiklerinin onlara verileceği söylenir. Diğer · yarısına ise araştırma
sonunda çekilen kuraya göre dört plaktan birinin kendilerine verileceği bildirilir. İlk gün denekler plakları dinleyip sıralamalarını yaptıktan sonra ikinci gün için randevu alırlar. İkinci gün geldiklerinde
sıralama işlemine geçmeden önce · araştırıcı ilk gruba, dG>-rt plaktan
birinin· ellerinde . kalmadığını, dolayısıyla bu plağı seçmelerinin im.kônsız olduğunu söyler. Bu plak her denek için ilk sıralamada üçüncü
sırada olan plaktır: Verilen bu bilgiden sonra ·denekler plakları tekrar dinleyip yeniden sıralama yaparlar. Alacağı plağın kura yoluyla
seçileceği bildirilen diğer deneklere de tıpkı öteki gruba söylendiği
gibi, ilk sıralamada üçüncü tercihleri olan plağın kuraya katılama
yacağı bildirildikten sonra bu grup da tekrar bir sıralama yapar. Deneklerin ilk ve ikinci sıralamaları. karşılaştırıldığında şöyle bir sonuç
ortaya çıkar: Dört plaktan istediğini bizzat seçebileceğini düşünen
fakat bunlardan birini seçmesi engelle0en deneklerin .% 67'si ·ilk sı
ralamada üçüncü derecede beğendikleri plağı, ikinci sıralamada daha
üstlere çıkarmışlardır. Alacakları plağın kurayla seçileceğini · düşü
nenlerin is·e sadece % 27'si böyle bir yükseltme yapmıştır.
(6 )

Thibaut et. al., 1976.
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Gerek Brahm, gerekse diğer araştırıcıların birçok caiışmaları ters
tepki teorisini desteklemekte dir.
BAŞKA KONULARA UVGULANABİLİRLİGİ

· Brehm, bu teorinin çeşitli konulara uygulanabile·ceğini, · ve bu
konularla ilgili açıklamalara katkıda Qulunabileceğini ileri sürmektedir. Bu konulardan biri yardım davranışıdır. Yardım davranışı ile ilgili
araştırmalar şunu göstermekted ir. Yardım ihtiyacında olan bir kimse,
bu konuda bir başkasına bağımlı ise, o kişi yardımını esirgememektedir. Brehm'e göre eğer yardımı istenen kişi, yardım etmeme serbe.stisine sahip olduğuna inanıyorsa, bu bağımlılık onu rahatsız edecektir;
ve bağımlılık arttıkça yardım davranışını azaltacaktır. Yani ters tepki
i·çine girecektir.
'8ağımıırık

ve

arayan çalışmalar
denekler tek başlarına

yardım davranışı arasında bağ

laboratuar araştırmalarıdır. Bu araştırmalarda
bir başkasının sorumluluğunu taşıyacak bir dur~ma sokulmaktadırlar.
Yani sosyal sorumluluk normuyla çok acık bir şekilde karşı karşıya
kalmaktadırlar. Böyle bir durumda de-n eklerin yardım etmeme serbestisine sahip olduklarına inanmaları güçtür. Halbuki karmaşık günlük
hayatta sosyal sorumluluk normu her zaman acık seçik olarak işle
mez, · ve böyle bir durumda insan yardım etmeme serbestisine sahip
olduğuna inanabilir. Karşıdaki kimse, ona bağımlı da olsa yardım et- ·
meyebilir. Nitekim günlük hayatta bu gibi olayları görmek mümkündür. İşte Brehm, bağımlılık arttıkça bazen yardım etme davranışının
azalabileceğini, ve bunun psikolojik ters tepki ile açıklamanın mümkün olduğunu ileri sürmektedir. Bu konuda Jones'un (7), yapmış olduğu bir araştırma Brehm'in bu düşüncesini destekler mahiyettedir.
Brehm, psikolojik ters tepkinin, ikna biçimindeki iletişim konusunda da dikkate alınmasının yararlı olacağını ileri sürmüştür. Belli
bir konuyla ilgili olarak bir takım gerçekleri, ileri sürülen fikirleri ve
hükümleri göstererek kişinin bu konuyla ilgili tutumlarını değiştirme
faaliyetine ikna · edici iletişim denilmektedir . .Bu konuda birçok araş
tırma vardır. Görülen odur ki, verilen bir mesaj, kişinin tutumlarına ne
kadar ters düşerse iletişim o kadar etkisiz kalmaktadır. Öte yandan
veril_en mesaj ile kişinin tutumları arasında bir uyuşma var ise, bu
·
tutumlar daha da güçlenmektedir.
Halbuki Brehm'e göre.
(7)
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eğer

mesajlar içinde

zorlayıcılık

konu-

iurso, yani «illÖki bana lnanacaksm, benim dedigim doğrudur» şek
linde ifadeler konulursa -ki Brehm'e göre bunu ·günlük hayatta çok
sıklıkla yapmaktayız- o zaman ters tepki ortaya çıkacak ve verilen
mesaj kişinin tutumuna uygun olsa bile, kişi tutumunu ters yönde
değiştirecektir. Çünkü zorlama, inanma serbestliğini tehdit edecektir.
su hipotezi test etmek için Brehm ve· Worchel (1970) bir araştırma
düzenlerler.
Bazı konularla ilgili oldrak deneklerin tutumları, birkaç hafta öncesinden tesbit edilir. Daha spnra bu konularla ilgili yazılı m_
e sajlar
verilir. Deneklerin yarısına verilen mesajların. altında «bu fikri kabul
etmek zorundasın» gibi bir ifade vardır. Diğer yörısına ise bu ifade
konulmaz. Bu iletişimden sonra deneklerin yeniden aynı konularla
ilgili tutumları ölçülür. Çıkan sonuçlar şöyledir :

Verilen mesajla aynı fikirde olan denekler, o fikri muhafaza et.meye z.orlandıklarında ters tepki göstermektedirler. Tutumlarını negatif yônde değiştirip karşı fikre kayarlar. Basite indirgersek. belli bir ·
şeyi zaten seven bir kişi «Seveceksin» diye zorlarsak onu sevmez
duruma getirebiliriz. Böylece bu kişi pozitiften negatife doğru bir dönüş yapabilir.
·
Herhangi. bir zorlanmayla karşılaşmayan denekler, ters tepki gösBu sonuç teoriyi desteklemektedir. Bu sonuç aynı
zamanda şunu vurgulamaktadır: s ·ilhassa tutum değişmesi konusunda eğer direnmeye yol açmamak isteniyorsa, etkileme gayretlerinde
aşırılığa kaçmamak gerekir.
termemişlerdir.

Yapılan bu araştırmada tutumlarına ters düşen mesajlar alan
denekler de vardır. Bunlardan alınön sonuç oldukça ilginçtir. Bu denekler ister zorlansınlar, isterse zor1anmasınlar, tutumlarını verilen
mesaj yönünden değiştirmişlerdir. Yani ters tepki yerine, uyma davranışı göstermişlerdir. Basite. indirgeyecek olursak, belli bir şeyi sevmeyen bir kişi, «seveceksin» talimatı ile onu sever hale gelmektedir.
Yani negatif uçtan pozitif uca doğru bir dönüş yapmaktadır. Brehm,
bu sonucu tam açıklayamamakla birlikte, teorisine uygun düşen bir
yorum getirir.

Bu denekler

zorlamayı,

inanma serbestisini tehdit edici olarak

algılamamaktadırlar. Çünkü bu denekler daha başlangıçta karşı fikri ·

tutarak zaten serbestliklerini göstermişlerdir. Yani yapmamaları istenen şeyi yapmışlardır bile. O halde .onlar için serbestliğin kaybedilmesi gibi bir durum yoktur; dolayısıyla ters tepki de çıkmaz.
387

Bu açıklama sadece bir yorumdur. Acaba gerçekten bu deneklerde serbestliğin · tehdit edildiği şeklinde bir · algılama olmuyor .mu?
Yoksa bir takım henüz bilinmeyen faktörle r onları uymaya· mı itiyor?
İşte teorinin en zayıf yönü burada yatmaktadır. Şöyle ki; Bazı durumlarda insan ters tepki göstermektense, serbestlik inancından
vazgeçmeyi tercih edebilir. Hangi durumlarda bu inançtan vazgeçer?
Niçin vazgeçer? soruları araştırılm.ası gereken hususlardır. 'Bu sorulara verilecek cevaplar hem ters tepkinin, hem de uyma davranışının
asına
açıklanmasına katkıda bulunab ilir. Uyma davranışının açıklanm
ın~
davranış
uyrria
da katkıda bulunab ilir diyorum, çünkü bilindiği gibi
da etkili olan iki faktör vardır. Kişilik faktörler i ve ortam faktörleri.
Belli kişilik özelliklerine sahip olanların daha fazla uyma davranışı
gösterdi kleri anlaşılmaktadır. Ancak bu ilişki tutarlı değildir. Bu özelliklere sahip bir kimse bir başka durumda, bu defa uymama davranışı
göstermektedir. Acaba bu gibi durumla rda serbest davranabileceği
Müminancına sahip olduğu için mi uymama yolunu seçmekte-dir?
kadar
şimdiye.
gibi,
ettiği
teklif
de
.
Brehm'in
kündür. İşte bu yüzden,
ının
davranış
uyma
n
incelene
ile
ri
Kişilik Faktörle ri X Ortam Faktörle
de
tehdidi
ğin
serbestli
kapsamı içine serbestl ik hakkındaki inanç ve·
katılmalıdır.

Brehm, ters tepkinin saldırganlık davranışıyla da Hgili olabilecedoğini söylemektedir. Bir görüşe göre, saldırganlık engellenmeden
8
yölayı ortaya çıkar ( ). Engellenme durumunda belli bir hedefe doğru
ise
da
durumun
tehdidi
iğin
Serbestl
kesilir.
önü
nelmiş olan davranışın
davistediği
vardır;
davranış
kişinin yapmakta serbest olduğu birkaç
ortaya çı- .
ranışı yapması engellenir. Brehm'e göre saldırganlığı asıl
karan şey belli bir davranışın engellenmesi değil, davranış serbestisinin engellenmesidir. Bu durumda kişide ters tepki oluşacak ve bu
ters tepki saldırganlığa yol açacaktır.
· Ancak teoriye göre ters tepki, davr,anış serbestisini yeniden kazanmak için yapılır. Saldırganlık yoluyla bunun nasıl yeniden kaza1
nıldığı pe k açık değildir.
gibi bu teori ters tepki biçimindeki
lama ·gayreti içindedir. Bazı eksiklikleri vardır:
Görüldüğü

davranışları açık

ortaya çıktığı zaman bazen niçin ters tepkinin ormamaktadır. Brehm ısrarla, bu konuyu sosaçıklaya
taya çıkmadığını
yal psikolojinin diğer sahalarına da aktarma gayreti içindedir. Ve bu
Uygun

( 8)

şartlar

Dolard, Do<>b, Miller, Mowrer, 1939.

388 .

. l

yapıldığı

zaman teorisinin eksik yönlerini kapsayacak 'bir biçimde

gelişeceğine inanmaktadır. Davranışlarımızın bir kLsmına dahi olsa,
test edilebilir açıklamalar getirebilmesi, teorinin bilimsel değerini ka-

bul ettirmektedir.
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