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Sağ Kanat Otoriterliği (SKO), (Right-wing authoritarianism, RWA) ve sosyal baskınlık yönelimi 

(SBY), (Social dominance orientation, SDO), yetişkinlerin diğer insanlar ve toplumun yapısı 

üzerine tavırları ve inanç sistemlerine dair bilgiler veren, kapsamlı literatürlere sahip alanlardır. 

SKO meşru görülen otorite figürlerine karşı yüksek itaat, grup normlarına karşı gelenlere 

gösterilen yüksek saldırganlık ve normatif sosyal ideallere güçlü bağlılık şeklinde karakterize 

edilebilir. Bu fenomenin algılanmış sosyal tehdit ve kişiyi var olan sosyal düzene sorgusuz ve 

eleştirisiz desteğe ve bu düzenin dışında kalanlara eleştirel bir yaklaşıma iten kendini üstün 

görme (ben bilirimcilik) eğilimlerinden kaynaklandığı düşünülür. SKO ahlaki, ulusal, homofobik 

ve cinsiyetçi eğilimler içeren çeşitli tutumsal ifadeler ile ölçülür. 

  

SBY ise büyük balık-küçük balık düzenini ve hiyerarşik organizasyonları destekleme eğilimini 

ifade eder. Yüksek otoriteler daha değerlidir. Güçlü grupların üyelerinde daha sık görülür. 

“Bazılarının yeri bellidir”, “Grup eşitliğini sağlamak gerekli değildir” benzeri ifadeler içeren bir 

ölçekle değerlendirilmesi yapılır. Hem SKO hem de SBY yetişkinlerde önyargı ve ayrımcılık 

tutumlarının habercisidir. Yetişkinler üzerine çalışmalar çok olsa da çocuklarda SKO ve SBY 

değerlendirmesi yapan bir ölçek bulunmamaktadır. Yapılan ilgili çalışmalar çocuk ve ergenlerin 

tutumları ve ebeveynlerin tutumları arasındaki ilişkilere işaret eder.  

 

Sağ kanat otoriter tavırların erken ortaya çıkışı ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin bu duruma katkısı 

bazı insanların neden bu tutuma diğer insanlardan fazla eğilim gösterdikleri sorusunu açığa 

çıkarır. Ebeveynlerinden benzer eğilimlere maruz kalarak büyüyen çocuklar erken yaşta farklı 

davranış biçimleri geliştirebilirler. Grup içi sadakat ve normlara karşı gelenlere karşı tavır kişiler 

arasında değişkenlik gösterebilir, otoriter eğilimi olanlar daha sert tavır alırlar. Otoriter 

değerlerin öne çıkarılması ve değerli gösterilmesi kişiyi sosyal ve bilişsel olarak motive ediyor 

olabilir. Kişiler arasındaki farklılığa işaret eden bir diğer sebep ise bazılarının tanıdık fikir ve 

durumları eleştirmektense uyum sağlamaya meyilli olmalarıdır. 

 

Sağ kanat otoriterliğin erken yaşlarda da belirgin olması, bu duruma katkı sağlayan sosyal 

öğrenme alanlarını araştırmanın önemini ifade eder. Çalışmalar göstermiştir ki bazı belli sosyal 

durumlar kişiyi sağ kanat otoriter eğilimlere meylettirmeye daha yakındır. Degner ve Dalege 

(2013)’nin yaptıkları meta analiz göstermiştir ki cinsiyet, etnik kimlik, cinsel kimlik, kilo, 

hastalık, engel ve sosyal sınıf gibi çeşitli alanlarda ayrımcı tavırlar sergileyen ebeveynlerin 

çocukları da ayrımcılık gösterme eğilimindedirler. Ebeveyn-çocuk ilişkisinin erken etkilerine 

dair bir çalışmada, 2-3 yaş grubu çocukların çevrelerindeki insanların kiloları konusunda 

ailelerinim tavırlarını yansıttıkları ifade edilmiştir. Tüm bunlar düşünüldüğünde, çocuklarda 

SKO ve SBY değerlendirmesi yapan bir ölçek, hem çeşitli önyargıların erken yansımalarını 

görebilmek hem de çocuk-ebeveyn ilişkisini sorgulayarak sosyal ve gelişimsel literatüre katkı 

sağlamak açısından oldukça önemlidir.  

 



Burada yapılan çalışmanın amacı çocuklarda sağ-kanat otoriterliği (SKO) ve sosyal baskınlık 

yönelimi (SBY) eğilimlerini belirleyen bir ölçek oluşturmak ve bu sonuçları aile tutumları ve 

genel haliyle önyargı kavramı eşliğinde değerlendirmektir. Ek olarak farklı yaş grupları ile 

yapılan değerlendirmeler SKO ve SBY’nin gelişimsel süreçteki değişimlerini inceler. Çift-süreçli 

önyargı teorisine göre SKO yüksek algılanmış tehditle, SBY ise yüksek rekabetçilikle dışa vurur. 

Her iki fenomenin de çocukluktan yetişkinliğe doğru azalma eğiliminde oldukları ifade 

edilmiştir.  

 

Birinci ve ikinci çalışmada, çocuklar için hazırlanan ölçekler yetişkinler üzerinde denenmiştir. 

Buradaki amaç hazırlanan ölçeklerin halihazırda güvenilir sonuçlar veren yetişkin ölçekleri ile 

örtüşüp örtüşmeyeceğinin değerlendirilmesidir. Bu iki çalışmanın sonucunda hazırlanan 

ölçeklerin güvenilir oldukları ve sorguladıkları alanları ölçtükleri ifade edilmiştir. 

 

Üçüncü çalışmada hazırlanan ölçekler 6-12 yaş grubunda çocuklar üzerinde denenmiştir. SKO 

ölçeği tüm katılımcılar için, SBY ise 8 yaş üzeri için güvenilir olarak ifade edilmiştir. Bu sonuç 

erken yaşta ortaya sağ kanat eğilimlerin varlığına işaret eder. Bir diğer sonuç ise bu eğilimlerin 

yaş ilerledikçe azaldığı üzerinedir. Ayrıca grup içi önyargı, annenin SKO ile SBY skorları ve 

çocuğun SKO ile SBY skorları arasında bir ilişki bulunmuştur. Bu iki bulgu SKO ve SBY ile 

önyargı arasındaki ilişkiyi ve bu fenomenlerin ebeveyn-çocuk ilişkisinden etkilenmesini ifade 

eder. Dördüncü çalışmada ise çocuklar yeni maddeler eklenmiş ölçekler ile değerlendirilirler. Bu 

çalışmanın sonucu da bir önceki gibi SKO/SBY ve önyargı arasındaki ilişkinin ve ebeveyn 

tutumunun çocuklara aktarılmasının altını çizer. Bu çalışmalar yaratılan ölçeğin güvenilirliğine 

ve geçerliliğine kanıt sunar niteliktedir.  

 

Çalışmanın sonunda cevaplanmamış önemli bir soru SKO ve SBY eğilimlerinin neden yaş 

ilerledikçe azaldığı üzerinedir. Otoriter bir kişilik önyargıya katkı sağlar ancak sosyolojik 

faktörlerin (örneğin yaşanılan sosyal normlar), gerçekçi ve sembolik tehditlerin (iş fırsatını 

kaptırma vs. farklı kültüre maruz kalma) ve içten gelen gruplama/kategorize etme eğiliminin 

etkileri görmezden gelinemez. Bu sebeple otoriter kişilik ve önyargı arasında nedensel bir ilişki 

kurulması mümkün değildir.  

 

SKO ve SBY değerleri yaş ilerledikçe azalırken önyargının değişmeme eğilimi araştırılmaya 

değer bir noktadır. Bu durumun olası bir nedeni, SKO ve SBY’nin sırasıyla algılanmış tehdit ve 

rekabetçilik ile ilişkili olduğudur. Yapılan nöro-biyolojik çalışmalar da göstermiştir ki tehdit 

algısı yaş ilerledikçe azalır. Rekabetçiliğin de yaş ile birlikte azaldığına işaret eden çeşitli 

çalışmalar mevcuttur. Önyargının bu iki kavramdan bağımsız olarak sabit kalması, algılanmış 

tehdit ve rekabetçilik ile ilişkilendirilmemesi üzerinedir. Önyargı daha ziyade diğer kişilerin 

tutumları ile ilişkilidir ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin önemine işaret eder. Zaman ilerledikçe ve 

çocuğun algı seviyesi arttıkça, ebeveynlerin çocuk üzerindeki etkisinin kapsamı genişleyecektir 

ve çocuğun benzer tavırlar alması daha olası hale gelecektir. 



 

 

 


