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Bir gruba aidiyet hissi nasıl “biz ve 
onlar”a dönüşür, ötekileştirmeye varır?

“Biz” diyebilmemiz için, yani bir sosyal gruba 
aidiyet hissedebilmemiz için zaten başka 

“biz”lerin, yani “onlar”ın, “ötekiler”in olması 
gerekir. Nasıl “ben” diyebilmemiz, “ben”in 
sınırlarını anlayabilmemiz için başka insanlara, 
ötekilere ihtiyaç duyuyorsak, “biz” tanımı da ister 
istemez sınır çizici, grup içi ve grup dışını ayırıcı 
bir özellik gösterir. Sorun, ötekinin varlığı değildir; 
öteki her zaman vardır, hep var olacaktır. Sorun, 
ötekinin nasıl kurgulandığı ve algılandığında 
yatar. Öteki, dost-düşman yelpazesinde bir 
yerde konumlanabilir, illa düşman olması 
gerekmez. İnsan canlısı, çok karmaşık olan sosyal 
dünyayı sadeleştirerek anlamlandırabilmek için 
sınıflandırma becerisini kullanır. Belli özellikler 
üzerinden insanları gruplandırır. Örneğin 

cinsiyet, yaş, deri rengi, dış görünüm, anadil gibi 
daha doğrudan anlaşılabilecek somut özellikler 
üzerinden veya kişilik tarzı, yaşam tarzı, inanç, 
etnik-ulusal bağlar, siyasi eğilimler gibi daha 
soyut özellikler üzerinden sınıflandırmalar 
yapılır. Benzerlerimizle aynı sosyal grubun içinde 
bir sosyal kimlik geliştiririz, genellikle zaten var 
olan birçok sosyal kimliğin içine dahil oluruz; şu 
ya da bu düzeyde o sosyal kimliklerle özdeşim 
içine gireriz. Buraya kadar çok sorun yok. Ama 
sınıflandırma ihtiyacımıza ek olarak kendimizi 
ve dolayısıyla özdeşim içinde olduğumuz sosyal 
grupları değerli görmek/hissetmek gibi bir 
ihtiyacımız daha var. İşte bu yüzden özdeşim 
içinde olduğumuz sosyal gruplara kayırmacı 
davranarak onları sanki daha iyi, daha üstün 
vb. gibi değerlendirirken, öteki gruplara ayrımcı 
davranarak onları daha kötü, daha aşağı görme 
eğiliminde oluruz. Tehdit algımızın arttığı 
durumlarda bu kendi grubumuzu kayırma, 
ötekileri aşağılama mekanizması daha da 
abartılır. Bu sosyal grupların oluşturdukları 
sosyal kimliklerin hepsi birer icattır, aslında 
hayalidir; ama biz onları o denli fetişleştiririz 
ki kimlik çatışmaları nedeniyle en hafifinden 
birçok ayrımcılık yaşanır, daha ağır düzeylerde 
iş cinayetlere, katliamlara, soykırımlara kadar 
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uzanır. Çağımızın makro düzeydeki en yaygın 
önyargı/ayrımcılık formları, milliyetçilik, ırkçılık, 
cinsiyetçilik ve homofobidir.

“Öteki” ile ortak noktalarda 
buluşabilmeyi engelleyen nedir?
Oldukça karmaşık bir konu ama kısaca ve sonuç 
olarak, öteki ile ortak noktalarda buluşabilmemizi 
engelleyen şey narsisizmdir. Bireysel düzeyde 

“ben-narsisizmi”, sosyal düzeyde “biz-narsisizmi”. 
Narsisizm, zayıf-kırılgan bir benlik veya bizlik 
temelinde, aşırı kendiyle meşguliyet, savunmacı 
bir büyüklenmecilik, empati yoksunluğu, duruma 
göre saldırganlık potansiyeli gibi özellikler içerir. 
Bir sosyal grubun üyeleri arasında ben-narsisizmi 
ne derece yüksekse ve o grup kendini ne denli 
tehdit altında hissediyorsa, bu iki faktör birlikte 
biz-narsisizmini yaratırlar. Yani bu grubun üyeleri 
kendi gruplarıyla aşırı bir özdeşim içine girerek 
kendi gruplarını yüceltirler ve aynı zamanda 
tehdit olarak görülen öteki grupları aşağılarlar. 
Kendi grubumuz olumlu anlamda, öteki gruplar 
ise olumsuz anlamda sanki yekpareymiş, kendi 
içlerinde hiçbir farklılık barındırmazmış ve bu 
gruplar arasında sanki hiç ortaklık yokmuş gibi 
kodlanırlar.

Fanatizm hangi ruhsal dinamiklere 
dayanıyor? Neden bazı insanlar 
fanatiktir?
Yine oldukça kısaca söylemek gerekirse, fanatizm 
de benlik ya da bizlik düzeyinde narsisistik 
bir örgütlenmenin sonucudur. Ruhsal aygıt 
yeterinde büyüyememiş, olgunlaşamamıştır. 
Hayata, ilişkilere mutlak-iyi, mutlak-kötü gibi 
iki uçlu zıtlıklar üzerinden bakan, kendisinin ve 
ötekilerin iyi ve kötü yönlerini bütünleştirerek 
bir arada göremeyen, kendisini mutlak iyi ve 
mutlak haklı, ötekileri mutlak kötü ve mutlak 
haksız olarak görme eğiliminde olan, aslında çok 
kırılgan ama bu kırılganlığı örtmek için de sanki 
çok güçlüymüş gibi bir görüntü vermek zorunda 
hisseden bir yapı. Tabii bunun dereceleri var. Ve 
tabii fanatizm doğrudan doğruya tehdit algısıyla 
ilgili. Bu tehdit gerçek bir tehdit de olabilir, çoğu 
zaman hayali bir tehdit de olabilir. Kendimize veya 
özdeşim içinde bulunduğumuz sosyal gruplara 
yönelik fiziksel veya çoğu durumda sembolik/
psikolojik bir tehdit algıladığımızda doğal olarak 
savunmacı bir konuma geçeriz. Ama yeterince 

olgun bir insansak veya olgun bir sosyal grupsak, 
bu çatışmalı durumda karşı tarafın haklı, bizim 
haksız olabileceğimiz noktalar da olabilir mi 
hesaba katarız. Fanatiksek ama dünya siyah-
beyazdır, gri tonlar, diğer renkler yoktur. Ya aşırı 
kahramanlaştırırız ya da aşırı değersizleştirir 
tahrip ederiz.

Toplumsal-sosyal alanda bu tür 
anlaşmazlıklar nasıl çözümlenebilir?
En zor soru bu. Kolay bir reçetesi yok maalesef. 
Derli toplu bir cevap olması için izninizle eski 
bir makalemden alıntı yapayım: “1) Bebek/çocuk 
gelişiminde, yeterince iyi bir bakım ortamının 
sağlanarak, duygusal olgunluğa erişebilecek, 
özdeğeri yüksek ve empati kapasitesi gelişkin 
çocuklar yetiştirmek. 2) Çocuklara/gençlere 
eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması. 3) 
Sosyal değerler yelpazesinde eşitlik, eşdeğerlilik, 
dayanışma, adalet, barış gibi değerlerin ön 
plana çıkarılması. 4) Birincil derecede özdeşim 
kurulacak sosyal grubu/kimliği, mikro 
kimliklerden en makro kimliğe, İnsanlık’a çekmek. 
5) Farklı alt-kimlik konumlarını, özcülükten 
kaçınarak, mutlaklaştırmadan, meşruiyetlerini 
tanıyarak, gruplararası temasları özendirerek 
merak etmek/ettirmek. 6) Sosyal gruplar ve 
kimliklerarası geçişkenlikleri/melezleşmeleri 
özendirmek. 7) Kendini tanıma, kendi üzerine 
düşünebilme, kendiyle yüzleşebilme becerilerini 
sağlayan özdüşünümsellik. 8) Yaygın önyargılara 
dair daha açık ve doğrudan toplumu eğitmek. 
9) Ayrımcı davranışları her düzeyde yaptırıma 
tabi tutmak.” [Bu makalemin yer aldığı 
kitabı bu konuyla ilgilenenlere tavsiye etmek 
isterim: “Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar” 
(Derleyenler: Kenan Çayır ve Müge Ayan Ceyhan), 
İst. Bilgi Üniv. Yayınları, 2012.]
Burada bahsettiklerim, tabii ki uzun dönemli 
bir psiko-kültürel değişim süreci. Zemine bunu 
koymamız lazım. Ama daha spesifik olarak, iki 
ya da daha fazla tarafın olduğu bir sosyal çatışma 
nasıl çözümlenebilir diye soruyorsanız, öncelikle 
tabii ki taraflarda bir barışma iradesinin olması 
lazım. Bunun üzerine birbirlerini eşdeğer görme, 
asgari saygı duyma, ortak zeminleri güçlendirme 
arayışı olması lazım. Bunun üzerine geçmişe dair 
bir yüzleşme, yaraların tamiratı ve nihayetinde 
olabildiğince adil bir barışa ulaşma şeklinde 
sıralayabiliriz.
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