
 

İki Akıl İçinde: Benzerlik, Tehdit ve Önyargı, İç Gruba Kıyasla Dış Gruplara Daha Kötü Zihin 

Okumasına Katkıda Bulunur.  

 

Dış gruplara karşı hoşgörü eksikliği, zamanımızın en önemli sosyal sorunlarından biridir. 

Türkiye, Suriyeli göçmen akınından etkilenen başlıca ülkelerden biridir. İçişleri Bakanlığı’nın 

yayınladığı resmi raporlara göre, 2018 yılı itibariyle Türkiye'de üç milyondan fazla Suriyeli göçmen 

yaşıyor. Büyük çaplı bir anketin sonuçlarına göre Türkler, Suriyelileri ekonomik refahları ve kültürel 

birliktelikleri için bir tehdit olarak algılıyor. Önyargı, istenmeyen gruplara karşı zihin okumayı 

zayıflatma potansiyeline sahiptir. Zihin okuma ve zihin kuramı, genellikle birbirinin yerine kullanılır. 

Zihin okuma, başkalarının arzuları, inançları ve niyetleri gibi öznel zihinsel durumlarını ortaya 

çıkarma becerisi olarak yorumlanabilir. Zihin kuramının, iki biçime sahip olduğu kabul edilir: Örtük 

ve açık zihin kuramı. Geçmiş araştırmalara göre, gruplar arası olumsuz karşılaşmalar, sosyal 

bağlantı motivasyonları ile çatışabilir ve doğru zihin okumayı bozabilir. Dolayısıyla mevcut 

çalışmada araştırmacılar, Türk katılımcıların iç grup ve dış grup hedeflerine yönelik zihin okuma 

doğruluğunu incelediler. 

 



 

Aynı kültürden bireyler, sosyal durumlar sırasında başkalarının davranışlarını nasıl 

yorumlayacaklarına dair ortak bir bilgiye sahip. Geçmiş araştırmalarda, iç grupların, benzerlik algısı 

nedeniyle zihin okumada avantajlı olduğu ortaya çıkmış. Ancak benzerliğe ek olarak, önyargı ve 

tehdit algısı faktörleri de zihin okumayı etkiliyor. İlk olarak, dış gruplar genellikle sadece farklı 

olarak görülmekle kalmaz, aynı zamanda sıklıkla tehdit olarak görülürler ve önyargıya maruz 

kalırlar. Önyargı, içinde bulundukları grup nedeniyle başkalarına karşı olumsuz görüşler, duygular 

ve eylemler olarak tanımlanır ve genellikle dış grup olan bir hedefle karşılaşma sırasında görülür. 

Gruplararası durumlarda, önyargı ve benzerlik genellikle bir arada bulunur. Dış gruplar nispeten 

benzer olarak algılanabilir, ancak benzerliği daha düşük olan dış gruplara kıyasla yine de daha 

yüksek önyargılara maruz kalabilir. Örneğin Türkiye bağlamında, Suriyeliler böyle bir grubu 

oluşturuyor. Norveçliler gibi bir dış gruba kıyasla, din ve ortak kültürel temalar açısından Türklere 

daha çok benziyorlar. Fakat Suriyeliler, kimlikleri Türklerden farklı bir grup üyesi olarak görülmekte 

ve aynı zamanda üst düzey önyargıların da hedefi olmaktadır. Dolayısıyla araştırmacılara göre, 

Türkler ve Suriyeliler zihin okuma becerisini incelemek için ilginç bir tezatlık sunuyor. İkinci olarak, 

Entegre Tehdit Teorisine göre grup dışı hedeflere karşı önyargının öncüleri, sembolik ve gerçekçi 

tehdit algılarıdır. Tehdit, bir dış grubun veya üyelerinin varlığından kaynaklanan bir savunmasızlık 

hissini ifade eder. Bu nedenle araştırmacılara göre tehdit algısı, sosyal düşüncede kritiktir ve 

zihinsel durum çıkarımı ile de alakalı olabilir. Geçmiş araştırmalar, bireyin eğitim ve gelir düzeyinin 

de gruplar arası davranışlar ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla mevcut çalışmada, tehdit 

ve önyargının zihin okumayı nasıl etkileyebileceği değerlendirilirken eğitim ve gelir düzeyleri de göz 

önünde bulunduruluyor. 

Mevcut çalışmada, benzerlik, tehdit ve önyargı, zihin okumayı etkileyebilecek gruplararası 

faktörler olarak ele alındılar. Çalışma, öncelikle iç grup, yani Türklerin zihinlerinin okunmasını 

kapsıyordu. Diğer yandan da iç gruba kültürel benzerlik ve tehdit /önyargı düzeyleri açısından 

değişen iki farklı dış grubu (Norveçli ve Suriyeliler) kapsıyordu. Ayrıca araştırmacılar, yetişkinlerin 

zihin okuma performanslarının, dış grup hedefleriyle algılanan benzerlikten, bu hedeflere yönelik 

önyargıdan ve bunlardan gelen tehdit algılamasından etkilenip etkilenmediğini de inceledi. 

Araştırmanın dört adet hipotezi var. Bunlar; 

1. Hipotez: bireyler, grup içi Türk hedefler hakkında, Suriyeli veya Norveç dış grup hedeflerine 

kıyasla daha doğru zihinsel durum çıkarımları yapacaklardır. Ayrıca, Suriyeliler Türklere daha 

benzer olarak algılanacağından, Norveçli hedeflere kıyasla Suriyeli hedefler hakkında daha 

doğru zihinsel durum çıkarımları yapacaklardır. 

2. Hipotez: Önyargı, Suriyeli hedeflere kıyasla Norveçli hedeflerin zihin okumasıyla daha olumsuz 

bir şekilde ilişkilendirilmelidir. Ek olarak, benzerlik düzeyine bakılmaksızın, önyargı zihin okuma 

doğruluğu ile olumsuz bir şekilde ilişkilendirilmelidir çünkü önyargı bakış açısını 

 



 

engellemektedir. Dolayısıyla zihin okumayla önyargı arasındaki ilişki, Suriyeli hedef grubu için 

Norveçli hedef grubuna göre daha yüksek olmalı.  

3. Hipotez: Algılanan tehdit yetişkinlerin zihin okumasını etkiliyorsa, o zaman gerçekçi tehdit 

algılarının, özellikle iç gruba benzer olarak algılanan Suriyeli hedefler için zihin okumayı 

etkileme olasılığı daha yüksektir; sembolik tehdit ise kültürel olarak farklı olan Norveçli hedefleri 

değerlendirirken daha uygundur.  

4. Hipotez: Eğitim ve gelir düzeyi, tehdit algısı, önyargı ve zihin okuma ile negatif ilişkili olacaktır.  

Katılımcılar, 130’u erkek olan 354 Türk genç yetişkinden oluşuyor. Katılımcıların çoğu, 

İstanbul’da üniversite öğrencisi ve hepsi çeşitli sosyal ve ekonomik çevrelerden geliyor. 

Katılımcılar, üç hedef gruptan birine atandı: Türk, Suriyeli veya Norveçli. Zihinsel durum anlayışını 

ölçmek için, Strange Stories Task’in modifiye edilmiş versiyonu kullanıldı. Aktivite, sekiz adet zihin 

okuma ve sekiz adet kontrol hikayesi içeriyor. Her hikayenin sonrasında, katılımcılara, senaryodaki 

karakterlerin zihinsel durumları ile ilgili veya senaryodaki fiziksel olaylarla ilgili nedensel çıkarımı 

araştıran sorular soruldu. Benzerlik algısı, önyargı ve gerçekçi/sembolik tehdit algısı çeşitli ölçekler 

yoluyla ölçüldü. 

Sonuçlar, hedeflenen bireyler farklı olduğunda zihin okumanın daha zayıf olduğunu 

doğruladı ve aynı zamanda benzerlik algısının kendi başına daha iyi veya kötü zihin okumayı 

açıklamadığını gösteriyor. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türk katılımcılar, Suriyeli ve Norveçli 

hedeflere kıyasla, Türk hedeflerin zihinlerini okumada daha yüksek performans sergiliyor. Bu da, 

grup içi avantajı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, araştırmacıların tahminlerinin aksine, iki farklı dış 

grubun zihinsel durumlarını anlama doğrulukları açısından bir fark gözlemlenmedi. Katılımcılar, 

Suriyelileri Norveçlilere kıyasla Türklere daha benzer olarak algıladı ve Suriyelilere karşı daha 

yüksek seviyelerde önyargı ve tehdit algısı bildirdiler. Fakat, bu davranışlar, Suriyeli ve Norveçli 

hedef grupları arasında zihin okumada farklı performanslara yol açmadı.  

Araştırmacıların hipotezlerini kısmen destekleyen önemli ilişkiler, benzerlik, önyargı ve 

tehdit algısını grup içi bağlamda değerlendirildiğinde ortaya çıktı. Suriyelileri ve Norveçlileri Türk iç 

gruba benzer bulanlar, daha az benzer bulanlara kıyasla, dış grup üyelerinin zihinlerini okumada 

daha yüksek performans gösterdiler. Dolayısıyla grup içi bağlamda, benzerlik algısı zihin okuma 

doğruluğunda önemli. Bu da, gerçek kültürel benzerliktense algılanan kültürel benzerliğin, zihin 

okuma performansında daha önemli olduğuna işaret ediyor.  Suriyeli hedef grubunda, en düşük 

zihin okuma skorları, düşük seviyelerde benzerlik algısı ve yüksek seviyelerde önyargı bildirenlerde 

çıktı. Bulgular, benzerlik algısı, eğitim ve önyargı arasında bir ilişkinin olduğunu gösteriyor. Düşük 

eğitim seviyesi, daha fazla önyargıya sebep oluyor ve zihin okuma performansında düşüklüğe yol 

açıyor. Aksine, sonuçlara göre, katılımcıların Norveç hedeflerinin zihinlerini okuma becerisi önyargı 

veya eğitimle ilişkili değil. Bunun sebebi, Suriyeli hedeflere göre bildirilen önyargının düşük olması 

 



 

olabilir. Araştırmacılara göre, dış grup iç gruba göre yeterince benzer algılanmadığında, önyargı 

kritik bir faktör halinden çıkıyor. Ek olarak araştırmacılar, gerçekçi tehdit algısının, katılımcıların 

hem Suriyeli hem de Norveçli hedeflerin zihinlerini okuma performansında düşüşe sebep olduğunu 

buldu.  

Özetle, bu çalışmanın sonuçları, ilk defa genç yetişkinliklerde dış gruplara karşı önyargı ve 

tehdit algısının zihin okuma becerisini zayıflatabileceğini ve iç grup bağlamında benzerlik algısının 

önemini gösteriyor. Zihin okuma becerileri, olgun, genç yetişkinler arasında bile zihinsel durumları 

değerlendirilen hedef grubun etkileşim özelliklerinin bir fonksiyonu olarak değişir.  

 


