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Editoryal
Grup Dinamikleri Bağlamında

Çatışma Çözümü ve Barış İnşası

Ahmet Çoymak Özden Melis Uluğ Melek Göregenli Hüseyin Çakal
Abdullah Gül Üniversitesi Sussex Üniversitesi Bağımsız Araştırmacı Keele Üniversitesi

Çatışmanın insanın doğası olduğuna yönelik te-
orilerin (örn. Berkowitz, 1990; Fiske, 2012) adeta top-
lumsal tezahürü gibi, geçtiğimiz yüzyıldan günümüze 
dünya birçok kanlı çatışmaya sahne oldu. Devam eden 
uluslararası kanlı savaşların yanı sıra, ortaya çıktığı 19. 
yüzyıldan bugüne farklılıkları bir milli kimlik potasında 
eritmeyi amaçlayan ulus devletlerde etnik, dini, mezhep 
ve cinsiyet grupları gibi farklı vatandaş grupları arasın-
da; sonu, kimi zaman insanlığın en karanlık yüzünü gös-
teren soykırımlara varan çatışmalar yaşandı. Ancak bu 
acı deneyimlerin yanında insan ve farklı özellikleri olan 
gruplar, yine hem uzlaşı hem de barış süreçlerinden geç-
tiler. Bu nedenle, insanın kendi türüne karşı işlediği suç-
ların (örn. Staub, 2001), biz ve öteki inşası ile yaşanan 
çatışmaların (Demirdağ ve Hasta, 2020; Fisher, 2006); 
bu deneyimlerin ortaya çıkardığı uzlaşı ve ortaklıkların 
psikolojik dinamiklerini, hem çok çeşitli ve zengin ku-
ramsal perspektifler hem de ampirik bulgularla, gruplar 
arası ilişkilere odaklanarak anlamayı amaçladık.

Elbette gruplar arası çatışma gibi bir olguyu anla-
maya cüret etmek çatışmanın ne anlama geldiğinin sı-
nırlarını çizmek gibi zor bir görevi de beraberinde ge-
tirmektedir. Örneğin çatışmayı insanın patolojisi olarak 
görerek çözülmesini elzem bulan ana akım psikolojik 
yaklaşımlarının (Keeton ve Carr, 1940; Reykowski ve 
Cisłak, 2011) aksine çatışmanın hem insan ve toplum 
hem de geniş insan topluluklarının ulaşmayı amaçladığı 
siyasal sistemler (örn. demokrasi) için faydalı olacağını 
öne süren yaklaşımların birlikte ele alınması gerekmek-
tedir (örn. Leach, 2005). Bu nedenle bir taraftan Wag-
ner’in (2001) de öne sürdüğü gibi şiddetin psikologlar ta-
rafından çözülmesi gereken bir problem iken çatışmanın 
psikolojik dinamiklerinin farklı düzeylerde anlaşılması 
gerekmektedir. Diğer taraftan O’Dwyer ve Çoymak’ın 
(2019) ileri sürdüğü gibi evrensel kabul edilen psikolo-
jik süreçlerin de kendi bağlamları dikkate alınarak daha 
derin analizlerle anlaşılması gerektiği savları bir arada 
öne sürülebilir. Psikologların yalnızca akademide değil 
aynı zamanda uygulayıcı olduğu alanlarda da bu olgu-
ların farklarını anlaması ve insan esenliğine yapılacak 
katkılarda her çatışmanın düzeltilmesi gerektiği gibi 

kestirme düşünce hatalarına düşmemesi gerekmektedir. 
Örneğin, Korkmaz ve Tasman (2020), bir grubun üyesi 
olmanın insanların çatışmayı nasıl değerlendirdiğini et-
kilediğini bulguladıkları bu özel sayıdaki çalışmaların-
da, Sosyal Kimlik Kuramının öne sürdüğü grup üyesi 
olmanın ortaya çıkardığı yanlılığın azınlık ve çoğunluk 
grupları için aynı olmayacağını ortaya koymuşlardır. Bu 
durum bir bireyin benliğini bir grupla özdeşleştirdiği 
zaman oluşan grup yanlılığının gruplar arası çatışmanın 
bir yandan kaynağını oluştururken (Fiske, 2012), aynı 
yanlılığın diğer yandan kimlikleri nedeniyle dezavantajlı 
konuma itilmiş toplulukların kendi demokratik haklarını 
korumalarının psikolojik kaynaklarını oluşturabileceğini 
de göstermektedir.

Her ne kadar gruplar arası ilişkiler kendi özgün ko-
şulları içerisinde gerçekleşse de dünyanın farklı yerlerin-
de ortaya çıkan çatışmaların çoğu, aynı coğrafyayı payla-
şan fakat birbirinden farklı sosyal, kültürel, siyasi ve dini 
kimliklere sahip grupların bölgesel temelli çatışan iddia-
ları etrafında oluşmaktadır. Diğer bir deyişle çatışan grup-
lar etnik (örn, Kürt-Türk) ve mezhep (örn., Alevi-Sünni) 
gibi kimlik grupları olarak görülse de bu çatışmaların 
doğasında bu grupların siyasi anlaşmazlıkları ve çatışan 
talepleri yer almaktadır (Çoymak, Gheorghiu, Niens ve 
Lyons, 2015; Wallensteen, 2002). Özellikle günümüzde 
tüm dünyada değişen politik kültürün bir yansıması olarak 
Türkiye, içinde bulunduğu coğrafya ve tarihsel süreçlerin-
den kaynaklanan sorunlarıyla daha da belirgin bir biçimde 
yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Nitekim Orta Doğu’da 
yaşanan iç çatışmaların ve uluslararası savaş politikaları-
nın doğurduğu zorunlu göç ve beraberinde Suriyeli göç-
menlerle ilgili yaşanan süreçler; etnik, dini, mezhepsel 
ve ideolojik farklılıklar nedeniyle çeşitli gruplar arasında 
gerginliklerin yaşandığı bir politik ortamın varlığı, Tür-
kiye’nin günümüzde yaşadığı gruplar arası sorunların en 
görünür olanlarıdır. Hatta insanlığın tamamını tehdit al-
tına alan ve ansızın dünyayı saran COVID-19 virüsünün 
neden olduğu salgın koşulları bile insan grupları arasın-
daki bu inatçı ayrılıkları ve devletlerin politikalarını ne 
dünyada (bkz. Kim ve Bostwick, 2020) ne de Türkiye’de 
dönüştürmeye yol açamamıştır (Sayın, 2020).



2     Türk Psikoloji Dergisi

Bu bağlamsal çerçeve, gruplar arası çatışmanın 
psikolojik dinamiklerinin, çok boyutlu bir şekilde Tür-
kiye bağlamında anlaşılmasının ne denli elzem olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Bu noktadan hareketle çatışma, 
anlaşmazlık, uzlaşı ve barış-inşası alanlarında yapılan 
bilimsel araştırmalara yeni bir ivme kazandırmak ve 
sosyal kimliklerin ve grup kimliklerinin psikolojik di-
namiklerini ortaya koyma çabalarına katkıda bulunmak 
için Türk Psikoloji Dergisi’nin “Grup Dinamikleri Bağ-
lamında Çatışma Çözümü ve Barış-İnşası” başlıklı özel 
sayısını hazırladık. Elbette böylesine bir çaba tek boyut-
lu bir biçimde ele alınamayacağı gibi tek bir metodoloji-
den hareketle ulaşılmış bilgiler de yetersiz kalacaktır. Bu 
nedenle bu özel sayı; politik psikoloji konuları üzerine 
araştırmalarını yoğunlaştıran meslektaşlarımızın gruplar 
arası ilişkiler, toplumsal uzlaşı, barışın inşası, çatışma 
çözümleri, pozitif ve negatif barış konularını nitel, nicel 
veya karma yöntemlerle ele alan görgül çalışmalarının 
titizlikle seçilmesinden oluşmuştur. Bu özel sayıda hem 
kuramsal hem de metodolojik yaklaşım olarak grup di-
namiklerinin psikolojik süreçlerini ortaya koyan farklı 
çalışmalar ele alınmıştır. 

Özel sayı için gerçekleştirdiğimiz davetin sonu-
cunda beklediğimizin çok ötesinde özet sunulması ve 
katılım isteği, Türkiye’de çatışma ve barış kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmaların geleceğine dair bizim için 
umut verici oldu. Fakat özel sayının sadece altı makaleyi 
kapsayabileceği nedeniyle, bu alanda gerçekleştirilmiş 
ve gruplar arası ilişkileri anlamamıza yardımcı olacak 
birçok başarılı çalışmayı üzülerek reddetmek durumun-
da kaldığımızı da burada not düşmek isteriz. Titizlikle 
yapılan bu seçim ve makalelerin özel sayıda yer alıp 
almayacağı kararlarının verilmesine yardımcı olan; kar-
şılıklı kör değerlendirme süreçlerinde akademik danış-
manlık yaparak değerli katkılarını sunan meslektaşları-
mız –isim sırasıyla–; Bilge Yalçındağ, Elif Sandal Önal, 
Ersin Kuşdil, Gülçin Akbaş, Gülseli Baysu, Halime 
Ünver, Meral Gezici Yalçın, Nagihan Taşdemir, Nevin 
Solak, Nuray Sakallı Uğurlu, Olga Selin Hünler, Onur-
can Yılmaz, Umut Şah, Yasemin Gülsüm Acar’a özenli 
çalışmaları ve zengin geri bildirimlerinden ötürü tek tek 
teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Bu özel sayıda yer alan toplam altı makalede grup 
dinamikleri üzerine yapılan araştırmaların kavramsal 
arka planını oluşturan, Sosyal Kimlik Kuramı (Tajfel 
ve Turner, 1986), Sosyal Temsiller Kuramı (Moskovici, 
1988), İnsanlıktan Uzaklaştırma Kuramı (Leyens ve ark., 
2000), Bütünleşik Tehdit Kuramı (Stephan ve Stephan, 
2000), Sistemi Meşrulaştırma Kuramı (Jost ve Banaji, 
1994) ve Sosyal Baskınlık Kuramı (Sidanius ve Pratto, 
1999) gibi kuramların yanı sıra, kolektif suçluluk gibi 
duygulara, kolektif eylem gibi içgruba odaklanan dav-
ranışlara, dışgruba yönelik tutum, davranışsal eğilim ve 

değerler sistemi gibi konulara odaklanılmıştır. Kuramsal 
çeşitliliğe ek olarak, yöntemsel çeşitliliğin görgül araş-
tırmalardaki önemini göz önüne alarak özel sayımızda 
hem nicel hem de nitel çalışmalara yer verdik. Örneğin 
Korkmaz ve Tasman’ın (2020), Demirdağ ve Hasta’nın 
(2020) ve Bağcı ve Hüsnü Raman’ın (2020) gerçekleş-
tirdikleri çalışmalar sayesinde çatışma ve barış alanında 
oluşturulan bir dizi deneysel çalışmayı değerlendirme 
imkanı bulduk. Aynı zamanda Alparslan ve Kuşdil’in 
(2020) ve Konukoğlu, Üsten ve Güngör’ün (2020) kore-
lasyonel yöntem kullandıkları çalışmaları özel sayımızın 
yöntemsel çeşitliliğini zenginleştirdi. Sadece niceliksel 
çalışmalar değil aynı zamanda nitel çalışmalar da özel 
sayıda yerini aldı. Bayad, Sakin ve Cesur’un (2020), 
gençlerin barışa ilişkin sosyal temsillerini inceledikleri 
ve açık uçlu sorularla gerçekleştirdikleri çalışma ile barış 
kavramının niteliksel bir yöntemle ele alınması yoluyla 
derinlemesine anlaşılması sağlanmış oldu.

Türkiye’de, genel olarak, sosyal psikolojide yapı-
lan araştırmalar, hem toplumsal sorunlara odaklanmamış 
hem de ısrarla çözülemeyen Kürt Sorunu ve toplumsal 
barışın nasıl sağlanabileceği konusunda diğer sosyal 
bilim alanlarına göre sessiz kalmış olsa da son yıllarda 
bu konuları merkeze alan çalışmalar gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır (ayrıntılı bir tartışma için örnekler olarak, 
bkz. Göregenli, 2010; Uluğ ve Çoymak, 2017; ayrıca 
bkz. Çakal, Hewstone, Güler ve Heath, 2016; Çoymak, 
2018; 2020; Uluğ ve Cohrs, 2017; 2019). Özel sayıda 
bu alandaki boşluğu doldurmaya yönelik olarak dört 
makale yer almaktadır. Birinci makalede, Bayad, Sakin 
ve Cesur (2020) barış kavramının orta ve ileri ergenlik 
dönemindeki orta öğretim öğrencilerinde nasıl anlam-
landırıldığını araştırmışlardır. Bu araştırmanın sonuçları 
barışın, huzurlu bir yaşam, ideal bireyler ve ideal ilişki-
ler ile yakından ilişkili olduğunu ve barışın sağlanması 
için sorumluluğun çoğunlukla bireye, ikincil olarak da 
otoritelere atfedildiğini göstermiştir.

İkinci makalede ise Demirdağ ve Hasta’nın (2020) 
dışgrup üyelerini insanlıktan uzaklaştırmanın 2013 yı-
lında başlatılan barış sürecinin desteklenmesi üzerindeki 
etkisini inceledikleri iki araştırmanın sonuçları yer al-
maktadır. Demirdağ ve Hasta (2020), bir dışgrup üyesi 
tarafından yapılan barış sürecinin desteklenmesi çağrısı 
ile karşılaşıldığı zaman içgrup üyesine kıyasla dışgrup 
üyesine, insana özgü duyguların daha az atfedildiğini 
ortaya koymuşlardır. Aynı çalışmada çoğunluk ve bas-
kın grup olan Türklerin bu çağrı sonrasında barış süre-
cini daha az desteklediklerini gösterilmiştir. Bu çatışma 
bağlamlarında mesajın kaynağının insanlar üzerindeki 
etkilerine odaklanan üçüncü makalede ise Korkmaz ve 
Tasman (2020), Sur’daki kamulaştırma süreci bağlamın-
da, Türk etnik kimliği ile özdeşleşme ve eylemin meş-
ruiyetine ilişkin algıların nasıl ilişkilendiğinin yanı sıra 
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mesajla ilişkili psikolojik faktörlerin, insanların kolektif 
suçluluk düzeylerine ve mesajı nasıl değerlendirdiklerine 
etkisini incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda Korkmaz 
ve Tasman (2020), gruplar arası barışın inşasında grupla 
özdeşleşmenin etkisinin yanı sıra şiddetin meşru görül-
mesinin ve çatışmayla ilgili haberlerde mesajın kaynağı, 
odağı ve alıcıya ait özelliklerin birlikte değerlendirilmesi 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Hem Demirdağ ve Hasta 
(2020) hem de Korkmaz ve Tasman’ın (2020) çalışmala-
rının sonuçları birlikte ele alındığında sosyal kimliklerin, 
kimlik gruplarının toplumsal yapıdaki statükolarının, 
kolektif suçluluk gibi duyguların, insanlıktan uzaklaştır-
ma ve çatışma haberlerindeki mesajın kaynağı ve odağı 
gibi faktörlerin gruplar arasındaki barışın kurulması ve 
sürdürülmesindeki önemi ortaya çıkmaktadır.

Özel sayıda yer alan bir diğer makalede ise Alpars-
lan ve Kuşdil (2020) Kürtlerin etnik kimlikleriyle ilgili 
eylem ve hedeflerinin başlıca yordayıcılarını araştırmış-
lardır. Kürt erkek öğrencilerle gerçekleştirdikleri bu ça-
lışmada hem insanların kimlik yönetim stratejileri, etnik 
kimlikle özdeşleşme düzeyleri, sosyal baskınlık yöne-
limleri ve sistemi meşrulaştırma eğilimleri hem de dış-
grup tarafgirlik düzeyleri açıklayıcı psikolojik faktörler 
olarak kullanılmıştır. Araştırmalarının sonuçları kimliği 
destekleyici eylem ve hedeflerin rekabet stratejileriy-
le olumlu, hareketlilik ve kategorizasyon stratejileriyle 
ise olumsuz ilişkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. 
Sistemi meşrulaştırma ve sosyal baskınlık yönelimi ha-
reketlilik stratejilerini olumlu yönde yordarken, siste-
mi meşrulaştırmanın hem dış-grup tarafgirliğiyle hem 
de kategorizasyon stratejileriyle olumlu yönde ilişkili 
olduğu saptanmıştır. Özel sayıda yer alan ve barış sü-
reci bağlamında yürütülen bu çalışmalar etnik kimlikle 
özdeşimin hem gruplar arası ilişkiler açısından hem de 
çatışma çözümü ve barışın inşası açısından ne gibi etki-
leri olabileceğine dair önemli psikolojik süreçleri ortaya 
koymaktadır.

Özel sayıda sadece farklı vatandaş grupları ara-
sındaki gerilimlere dair sorunlara yönelik değil yakın 
zamanda Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Tür-
kiye’ye sığınan mültecilere odaklanan ve Konukoğlu, 
Üsten ve Güngör (2020) tarafından gerçekleştirilen bir 
çalışma da yer almıştır. Türkiye’de iç göç deneyimine 
sahip yerli göçmenlerin sosyal kimliklerinin ve bazı te-
mel değerlere sahip olma düzeylerinin (örn. evrenselci-
lik ve güvenlik), Suriyeli mültecilerin ülkeye gelişiyle 
birlikte algıladıkları a) fiziksel varlığa ve kaynaklara 
yönelik gerçekçi tehditteki ve b) kültürel varlığa yöne-
lik sembolik tehditteki rolünü incelemişlerdir. Çalışma-
larının sonuçları kent kimliğinin arttıkça Suriyelilerden 
algılanan tehdidin de arttığını, bu ilişkinin bir yandan 
güvenlik, topluma uyum ve gelenekselciliği vurgulayan 
muhafazacılık değerleri yoluyla güçlendiğini, bir yandan 

da evrenselcilik ve yardımseverlik vurgulu değerler yo-
luyla zayıfladığını göstermektedir.

Bu özel sayıda Türkiye bağlamındaki yabancı ola-
na karşı tutum ve davranışsal eğilimlerle Türkiye bağla-
mının ötesinde etnik akrabalığı, tarihsel ortaklıkları ve 
yakın ilişkileri olan Kıbrıs ulusal bağlamında da yaban-
cılara yönelik tutum ve davranışsal eğilimleri karşılaş-
tırmalı olarak ele alan Bağcı ve Hüsnü Raman’ın (2020) 
araştırmaları da yer almaktadır. Hem Türkiye’den hem 
de Kıbrıs’tan örneklemlerle oluşturdukları çalışmaların-
da Bağcı ve Hüsnü Raman, içgrup kimliğiyle özdeşleş-
menin yaklaşma-kaçınma gibi dışgruba yönelik tutum 
ve davranışsal eğilimler üzerindeki etkilerini ve bu iliş-
kilerde dışgrubun bakış açısını alma ve algılanan tehdit 
değişkenlerinin aracı etkileri incelenmiştir. Araştırmanın 
sonuçları Türk kimliği ile özdeşleşmenin Kıbrıslı Türk-
lerin Rumlara yönelik bakış açısını almayı azaltarak bu 
gruba dair tutum ve davranışsal eğilimlerini olumsuz 
hale getirdiğini gösterirken, Türkiyeli Türklerin ise Su-
riyelilere yönelik gerçekçi tehdit algısını azaltarak Su-
riyelilere dair tutum ve davranışsal eğilimlerini olumlu 
yönde etkilediğini göstermiştir.

Bu özel sayıya katkı yapan araştırmaların, ne denli 
uzun soluklu ve yoğun bir emekle ortaya çıkabileceğini, 
okuduğunuz zaman kolaylıkla görebileceğinizi düşün-
mekteyiz. Ancak bu değerli araştırmaların yapılması 
kadar bu araştırmaların bu özel sayıyla siz değerli okur 
ve meslektaşlarımıza ulaşması da oldukça uzun ve me-
şakkatli bir süreci barındırmaktadır. Umuyoruz ki bu 
özel sayı, yalnızca entelektüel olarak sürdürülebilir bir 
barış inşası üzerine psikoloji alanında yeni soru ve araş-
tırmaların yeşermesine değil aynı zamanda politika uy-
gulayıcılarının ve karar vericilerin de toplumsal barışın 
yerleşmesine yönelik politikalar geliştirmesine katkıda 
bulunur.

Çatışma Çözümü ve Barış-İnşası temalı bu Özel 
Sayının hem Türkçe hem de İngilizce literatürde yer al-
masını sağlayarak bu amaca yaptıkları değerli katkı se-
bebiyle TPD Genel Yayın Kurulu’na çok teşekkür ederiz.
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