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ÖRGÜTLERDE KARANLIK DÖRTLÜ – DARK TETRAD
İlknur ÖZTÜRK*
ÖZ
Kişilik özellikleri örgütsel davranış bağlamında hem lider hem de
çalışanlar için önemli bir yer oluşturmaktadır. Kişisel özellikler genelde
normal kişilik özellikleri olarak incelenmektedir. Ancak son yıllarda
yapılan çalışmalar, kişiliğin farklı özellikleri üzerinde yoğunlaşmaya
başlamıştır. Üç kişilik yapılanması - Makyavelizm, Subklinik Narsisizm
ve Subklinik Psikopati farklı dinamiklere sahip olmalarına rağmen,
karanlık üçlü olarak literatüre girmiş ortak özelliklere sahip kişilik
özellikleridir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar sadizm kişilik
özelliklerinin de karanlık kişiliklerin özelliklerine dâhil edilmesi
gerekliliğine dikkat çekerek Karanlık Dörtlü (Dark Tetrad) kavramını
oluşturmuştur. Örgütlerde çalışanlar ve liderler bu kişilik özelliğine
sahip olabilmektedir. Bu özelliğe sahip bireylerin örgütler için tehlike
arz ettiğinden düşünülse de; son yıllarda bu özellikte olanların örgüt
için faydalı olabileceği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Uluslararası
alanlarda bu kavramlar incelenmeye başlanmış fakat Türkiye’de bu
konuyla ilgili özellikle örgütsel davranış alanında yapılan çalışma sayısı
kısıtlı kalmıştır. Bundan dolayı ülkemizde yapılan çalışmaların, bu
kişilik kavramlarının örgütsel davranış alanında nasıl bir tablo
oluşturduğunun incelenmesi gerekmektedir. Örgütler bireylerden
oluşmakta ve bu bireylerin kişilik özellikleri örgütlerin sürekliliği ve
başarısı açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. İşletmelerin önemli
kaynağı olan insan faktörünün kişilik özellikleri işletme başarısı
açısından önem arzetmektedir. Bu kişiliğe sahip bireylerin yönetilmesi
işletme için faydalı olmaktadır. Bu çalışmada, karanlık üçlü ve karanlık
dörtlü kavramının nasıl ortaya çıktığı literatür ışığında incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Örgütsel Davranış, Karanlık Üçlü, Karanlık
Dörtlü

*

Dr. Öğr. Üyesi, Çağ Üniversitesi, Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin. E-posta: ilknurozturk@cag.edu.tr

922

İlknur ÖZTÜRK

DARK TETRAD IN ORGANIZATIONS
ABSTRACT
Personality traits are important for both leaders and employees in
terms of organizational behavior. Personal traits are generally examined
as normal personality traits. However, in recent years, studies have
begun to focus on different characteristics of personality. Three
personality structures - Machiavellianism, Subclinical Narcissism and
Subclinical Psychopathy are personality traits that have common
characteristics that have entered the literature as dark triad, although
they have different dynamics. Recent studies have created the concept
of Dark Tetrad, pointing out the need to include sadism personality
traits in the characteristics of dark personalities. Employees and
leaders in organizations can have this characteristic. Although it is
thought that individuals with this feature are dangerous for
organizations; in recent years, studies have been carried out on the fact
that those with this feature may be beneficial for the organization.
Begun to examine these concepts, especially in the international arena,
but the number of studies in the field of organizational behavior on this
issue in Turkey has been limited. Therefore, studies conducted in our
country should examine how these personality concepts form a picture
in the field of organizational behavior. Organizations consist of
individuals and personality characteristics of these individuals
constitute an important place in terms of continuity and success of
organizations. Personality characteristics of human factor, which is an
important source of enterprises, are important for business success.
Managing individuals with this personality is beneficial for the
business. In this study, the concept of the dark triad and dark tetrad is
examined in the light of the literature.

STRUCTURED ABSTRACT
Personality traits are important for both leaders and employees in
terms of organizational behavior. Personal traits are generally examined
as normal personality traits. However, in recent years, studies have
begun to focus on different characteristics of personality. Three
personality structures - Machiavellianism, Subclinical Narcissism and
Subclinical Psychopathy are personality traits that have common
characteristics that have entered the literature as dark triad, although
they have different dynamics. Recent studies have created the concept
of Dark Tetrad, pointing out the need to include sadism personality
traits in the characteristics of dark personalities.
Although they have different dynamics, the personality structures
that make up the Dark Tetrad share many common features. Some of
the basic behaviors are self-marketing, emotional coldness, hypocrisy,
carelessness, manipulative behavior, selfishness and aggression. In the
clinical literature, studies are conducted on the connections between
these three features (Hart and Hare, 1998). Studies conducted in
normal populations show that psychopathy features coincide with
narcissism (Gustafson and Ritzer, 1995), Machiavellian characteristics
correspond to psychopathy (McHoskey, Worzel and Szyarto, 1998),
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narcissism traits with Machiavelism (McHoskey, 1995). and moderately
correlated studies (Lee and Ashton, 2005), they constitute the dark
personality triad in the subclinically normal population. In recent years
(Buckels et al., 2013), the Dark Tetrad has been formed upon the
inclusion of sadism personality traits in the characteristics of dark
personalities (Marcus and Zeigler-Hill, 2015).
Havelock Ellis used Narcissus myth to describe narcissism as a
clinical phenomenon. The first conceptualization was made as intensive
autoeroticism and dealing with its own erotic body (Ellis, 1989). Later,
psychoanalysts have demonstrated that narcissism is not only
manifesting pathologically, but it can also be a personality with
arrogance and self-love.
Machiavellian concept was introduced to the literature in 1970 by
Christie and Geis (1970). After making the statements in the book into
question items, Christie conducted many interviews with individuals
belonging to various groups and made a measure of personality traits in
line with the results indicating reliable differences in the interviews. The
basic idea of this feature is that her every way is possible to achieve the
goal (Christie and Geis, 1970). It refers to individual differences that
define behaviors such as cunning, manipulation, cheating and resorting
to all kinds of immoral means to achieve the interests of the individual.
Research conducted in laboratory and experimental environments, cold
and manipulative behavior indicated that the most prominent indicators
(Wilson, Near and Miller, 1996).
The first authors described psychopathy as an atypical form of
mental illness in which rational abilities appeared normal, but daily
behavior and social relationships were markedly impaired. In 1806
(Pinel, 1962), French physician Philippe Pinel first introduced the
concept of “manie sans delire” which in his clinical studies revealed that
intellectual capacities were normal and had no psychotic signs, but lack
of intense aggression and moral values (Cleckey, 1976). In 1888,
German psychiatrist Julius Koch first used the term “psychopathic” to
describe the disease. Harvey Cleckley in his “Mask of Sanity” book
described psychopathy as a pathological condition that is not psychotic
but is formed by a combination of emotional and interpersonal
characteristics. These individuals behave confident, aggressive, and
well-adapted, but manifest themselves over time with their underlying
pathology, behavior and attitudes.
In 1886, sexologist Kraft-Ebing used the word “sadism” for the
first time in his book“ Psychopathia Sexuals”. In this book, the concept
of Marquise de Sade was created to describe the individual's enjoyment
of the pain or discomfort of others. Sadistic personality disorder was
once described as a mental illness, but over time sadism has been
recognized as a personality disorder or trait. In the Fifth Edition of the
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), it
appears as a disorder of sadism and sexual sadism. The current
definition of sadism is that the individual feels strong by using force for
any living thing, harming him, and receiving pleasure from it. Not only
physical power, violence, but also verbal and psychological violence.
Sadism can be defined with features such as humiliating the other
individuals, enjoying the psychological or physical anguish they suffer,

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
Volume 14 Issue 3, 2019

923

924

İlknur ÖZTÜRK
lying to hurt others, making them do what they want by frightening
them.
Employees and leaders in organizations can have this
characteristic. Although it is thought that individuals with this feature
are dangerous for organizations; in recent years, studies have been
carried out on the fact that those with this feature may be beneficial for
the organization. Begun to examine these concepts, especially in the
international arena, but the number of studies in the field of
organizational behavior on this issue in Turkey has been limited.
Therefore, studies conducted in our country should examine how these
personality concepts form a picture in the field of organizational
behavior. Organizations consist of individuals and personality
characteristics of these individuals constitute an important place in
terms of continuity and success of organizations. Personality
characteristics of human factor, which is an important source of
enterprises, are important for business success. Managing individuals
with this personality is beneficial for the business. In this study, the
concept of the dark triad and dark tetrad is examined in the light of the
literature.
Keywords: Organizational Behavior, Dark Triad, Dark Tetrad

1.

Giriş

Kişilik üzerine yapılan çalışmalar, birçok toplumsal olgunun açıklanmasında yeni anlayışlar
kazandırmıştır. Son yıllarda, toplumlarda giderek artmakta olan saldırganlık davranışlarının temelinde
yatan bireysel farklılıkları inceleyen çalışmalar, kişilik özellikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Paulhus
ve Williams (2002), kavramsal olarak farklı, fakat ampirik olarak bir biriyle örtüşen kişilik
değişkenlerinin üçlü takımı olan “Karanlık Üçlü” - “Dark Triad” kavramına dikkat çekmişlerdir. Üç
kişilik yapılanması - Makyavelizm, Subklinik Narsisizm ve Subklinik Psikopati- her ne kadar teorik
olarak farklı olsalar da, üç değişkenin mevcut ölçüleri bir biriyle büyük oranda örtüşme eğilimindedir.
Bu üç kişilik yapılanmasının, ortak çekirdeği – duygusal manipülasyon ve empati eksikliği olarak
yapılan birçok çalışma tarafından kanıtlanmıştır. Bu çalışmalar suç işlemiş veya klinik örneklemler ile
değil, normal olarak adlandırılabilecek (öğrenciler, çalışanlar, memurlar, vb.) örneklemler ile
yürütülmüştür. Bu kişilik yapılanmaları bireylerin, her hangi bir psikolojik veya kişilik bozukluğuna
işaret etmediğinden dolayı subklinik olarak adlandırılmaktadır. Farklı dinamiklere sahip olmalarına
rağmen, Karanlık Üçlü’yü oluşturan kişilik yapılanmaları birçok ortak özellik paylaşmaktadır. Farklı
derecelerde de olsa üçü de sosyal olarak olumsuz özelliklere sahip, temel davranışlardan bazıları
kendini-pazarlama, duygusal soğukluk, iki yüzlü olma, dikkatsizlik, manipülatif davranışlar, bencillik
ve saldırganlık ifade edilmektedir. Klinik literatürde, bu üç özelliğin arasındaki bağlantılar üzerine
çalışmalar yapılmaktadır (Hart ve Hare, 1998).
Normal popülasyonlarda yapılan çalışmalar göstermektedir ki, psikopati özellikleri narsisizm
özellikleri ile (Gustafson ve Ritzer, 1995), Makyavelizm özellikleri psikopati ile (McHoskey, Worzel
ve Szyarto, 1998), narsisizm özellikleri Makyavelizm ile (McHoskey, 1995) örtüşmekte, üç özelliğin
bir biriyle düşük ve orta derecede korelasyon gösterdiğini kanıtlayan çalışmaların ışığında (Lee ve
Ashton, 2005), subklinik olarak normal popülasyonda, karanlık kişilik üçlüsünü oluşturmaktadırlar.
Son yıllarda yapılan çalışmalar (Buckels vd., 2013) sadizm kişilik özelliklerinin de karanlık
kişiliklerin özelliklerine dahil edilmesi üzerine Karanlık Dörtlü oluşturulmuştur (Marcus ve ZeiglerHill, 2015).
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Bu çalışmanın amacı; günümüz işletmelerinin sahip olduğu en önemli kaynak olarak insan ve
onların kişilik özelliklerinin örgütsel davranış bağlamında incelemeye çalışmaktır.
2.

Karanlık Üçlü Ve Karanlık Dörtlü Öğeleri

Karanlık üçlü; Makyavelizm, Subklinik Narsisizm ve Subklinik Psikopati olarak farklı
dinamiklere sahip olmalarına rağmen, karanlık üçlü olarak literatüre girmiş ortak özelliklere sahip
kişilik özellikleridir. Yapılan çalışmalar karanlık üçlü ögelerine sadizm kişilik özelliklerini de dâhil
ederek Karanlık Dörtlü (Dark Tetrad) kavramını oluşturmuşlardır. Karanlık üçlü ve karanlık dörtlüyü
oluşturan ögeler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
2.1.

Narsisizm

Havelock Ellis, Narkissos mitini, narsisizmi, klinik bir olgu olarak tanımlamak için
kullanmıştır. İlk kavramlaştırma, yoğun otoerotizm ve kendi erotik bedeniyle uğraş olarak yapılmıştır
(Ellis, 1989). Daha sonra, psikanalistler, narsisizmi, sadece patolojik olarak tezahür etmediğini, aynı
zamanda kibir ve kendini sevme özellikleri olan kişilik olabileceğini ortaya koymuşlar. 1914 yılında
Freud “Narsizm Üzerine” makalesinde hem normal hem patolojik narsisizmi ele almıştır, onu takiben
Otto Rank 1929 ve Alfred Adler 1927 yılında bugün narsisizm başlığı altında ele alabileceğimiz
makaleler yazarak, narsisizmi bireyin öz değeri ve öz güveni düşük olduğu zaman, koruyucu bir
mekanizma olarak işlediğini varsaymışlardır. Wilhelm Reich (1933) narsistik kişilik fikrini
genişleterek, “fallik narsistik kişilik” terimini önermiş; Karen Horney (1939) “agresif-taşkın”
“mükemmeliyetçi-kibirli” narsistik yapılanmalarını literatüre katmıştır (McWilliams, 1994). Çağdaş
araştırmacılar, narsisizmi normal ve patolojik (Rogoza vd., 2018), büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm
(Wink, 1991) olarak kavramsallaştırmaktadırlar. Büyüklenmeci narsisizmin iki boyutu mevcut: Birinci
boyut genel hatlarıyla, abartılı öz değer duygusu, kendini yücelten, sosyal hayranlığı amaçlayan
benliği güçlendiren, benliğe yönelik çabayı ve büyüklenmeci fantezileri kapsamaktadır. Diğer boyut,
narsistik rekabet, benliği koruyan, narsisizmin antagonist yönüdür. Ötekileri değersizleştirme, üstün
olma çabası, benliğe yönelik tehditleri azaltmayı amaçlayan ve sosyal çatışmalarla sonuçlanabilecek
olan olumsuz davranışlardır (Back vd. 2013). Bununla birlikte narsistik rekabet, düşük benlik saygısı,
dürtüsellik, kıskançlık, yalnızlık, düşük empati, düşük güven ve affedebilme eksikliği gibi negatif
bağıntılarla ilişkilidir ve temel olan, herkesten daha güçlü olmak, motivasyonu tarafından
yönlendirilmektedir (Geukes vd., 2016). Kişilik üzerine çalışmalar yapan psikologlar hafif derecede
olan narsisizm özelliklerinin psikolojik bir bozukluğa işaret etmediğini, bir kişilik yapılanması olarak
kabul etmektedirler (Rhodewalt ve Peterson, 2009). Watson, Grisham, Trotter ve Biderman (1984),
zaman zaman herkesin narsistik davranışlar gösterdiğini, ancak bu narsistik kişilik bozukluğu tanısı
için yeterli olmadığını savunmuştur. Amerikan Psikiyatri Birliği'ne (2013) göre, bir birey Narsistik
Kişilik Bozukluğu tanısı alabilmek için DSM - V el kitabında listelenen dokuz kriterden beşine sahip
olmalıdır.
2.2.

Makyavelizm

Makyavelizm kavramı, Christie ve Geis (1970) tarafından literatüre 1970 yılında
kazandırılmıştır. Christie, kitapta yer alan ifadeleri, soru maddeleri haline getirdikten sonra, çeşitli
gruplara ait bireylerle birçok mülakatlar gerçekleştirmiş ve yapılan görüşmelerde güvenilir farklılıklar
işaret eden sonuçların doğrultusunda, bir kişilik özellikleri ölçüsü haline getirmiştir. Bu özelliğin temel
fikri “Amaca ulaşmak için her yol mübahtır” (Christie ve Geis, 1970). Bireyin çıkarlarına ulaşmak için
kurnazlık, manipülasyon, hile ve her türlü ahlaki olmayan yollara başvurmak gibi davranışları
tanımlayan bireysel farklılıkları ifade etmektedir. Yapılan araştırmalar, laboratuar ve deneysel
ortamlarda yürütülmüş, soğuk ve manipülatif davranışların göstergelerin en belirgin olarak çıktığını
belirtmişler (Wilson, Near ve Miller, 1996). Herkes bir dereceye kadar manipülasyon yeteneğine
sahiptir. Aslında, önceki araştırmalar, insanın hayatta kalması için değerli bir özellik olduğunu ve
“doğal seleksiyonun, diğer bireylerin davranışlarını başarılı bir şekilde manipüle eden bireyleri
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desteklediğini” ileri sürmüşlerdir (Dawkins ve Krebs, 1978). Bu, Makyavelizm’in dinamiklerini
araştıran ve bunun gelişmiş bir zekâ olduğunu keşfettiği ve “daha yüksek sosyal ve üreme başarısı”
elde etmek için hayati bir strateji olduğunu keşfeden Gavrilets ve Vose (2006) tarafından da
desteklenmektedir. Wastell ve Booth (2003), Makyavelistlerin diğerleriyle duygusal olarak bağlantı
kuramadıklarını ve bu nedenle insanlara nesne ya da bir amaç olarak davrandıklarını belirtmektedirler.
Bu, ötekileri kötüye kullanma eğilimleri (Kiazad vd. 2010) ve manipülatif stratejileri kullanmaları
(Kessler vd. 2010) ile birlikte, sosyal hayatta güç sağlamada usta olmalarını sağlamaktadır.
Makavyelist kişilik, birbiriyle ilişkili üç değer kümesi ile tanımlanabilir. Bunlar; manipülatif
taktiklerin, öteki insanları yönetmek için, etkili olduğuna dair inanç; insanın doğasına dair sinik bakış
açısı; menfaatleri, kurallar ve prensiplere üstün tutma eğilimidir. Fehr, Samson, ve Paulhus (1992)
tarafından yapılan geniş literatür incelemeleri, Makyavelist olarak tanımlanan bireylerin insanlara
yönelik olumsuz bakış açısına sahip olduğu, etik dışı seçim ve davranışlarının sıklıkla yapılması
özelliklerinin doğrular niteliktedir.
2.3.

Psikopati

İlk yazarlar, psikopatiyi, rasyonel yetilerinin normal göründüğü, ancak günlük davranış ve
sosyal ilişkilerin belirgin bir şekilde bozulduğu atipik bir akıl hastalığı şekli olarak
nitelendirilmişlerdir. Fransız Doktor Philippe Pinel 1806 yılında (Pinel, 1962) ilk kez, “manie sans
delire” (delirmeden çıldırma) kavramını ortaya koymuştur, yaptığı klinik çalışmalarda, entelektüel
kapasitelerin normal olan ve her hangi bir psikotik bulgusu olmayan, ancak yoğun agresyonun ve
ahlaki değerlerin yokluğunu tespit etmiştir (Cleckey, 1976). 1888 yılında Alman psikiyatrist Julius
Koch, hastalığı tanımlayan “psikopatik” terimini ilk kez kullanmıştır. Harvey Cleckley “Mask of
Sanity” kitabında psikopatiyi psikotik olmayan, fakat duygusal ve kişilerarası özelliklerin bir araya
gelmesiyle oluşan patolojik bir durum olarak tanımlamıştır. Bu bireyler, kendinden emin, girişken ve
iyi uyum sağlayan olarak davranmaktadırlar, fakat altta yatan patoloji, davranış ve tutumları ile zaman
içerisinde kendini göstermektedir. Cleckley (1976), psikopatik kişiliğe sahip olan bireylerin doğalarını
acımasız, tehlikeli ve de saldırgan olarak nitelendirmemektedir. Bazen tekrarlayan şiddet içerikli
davranışlarda bulunsa da, her zaman fiziksel olarak zarar vermeyen, amaçlı şiddetten ziyade, dürtüsel
ben-merkezciliğin ürünü olarak tanımlanmıştır. Literatüre bakıldığında, birçok “başarılı psikopat”
örneği doktor, profesör, asker vb. olarak mevcuttur. Yapılan çalışmalar, psikopatiye neyin sebep
olduğu ile ilgili anlaşmazlıklar üzerinde durmaktadır. Alternatif bakış açılarını bir araya getiren ve en
son kavramsallaştırmadan biri Triarchic Model olarak bilinen, 2009 yılında Patrick, Flowes ve
Krueger tarafından yapılmıştır. Bu model psikopatiyi, ayrılabilir üç semptomlar bileşeni çerçevesinde
incelemekte (Disinhibisyon, Gözüpeklik ve Alçaklık/Adilik), bu model farklı psikopati anlayışları için
temel yapı taşları olarak görülebilir (Patrick, Flowes ve Krueger, 2009). Psikopati “düşük dürtü ve
kaygı ile birlikte yüksek dürtüsellik ve heyecan arayışı” ile nitelendirilir. Psikopatlar aynı zamanda
duygusal, manipülatif ve son derece dışlayıcı olarak tanımlanmıştır. (Hodson, Hogg ve MacInnis,
2009).
2.4.

Sadizm

Seksolog Kraft-Ebing’in 1886 yılında “Psychopathia Sexuals” adlı kitabında ilk kez “sadizm”
kelimesini kullanmıştır. Bu kitapta, bireyin başkalarının acısından ya da rahatsızlığından zevk almayı
tanımlamak için bu kavramı Marquise de Sade adından oluşturmuştur. Sadist kişilik bozukluğu bir
zamanlar zihinsel bir hastalık olarak tanımlanıyordu, ancak zamanla sadizm bir kişilik bozukluğu ya
da özelliği olarak kabul edilmiştir. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Beşinci
Baskısında (DSM-5), sadizm - cinsel sadizm bozukluğu olarak yer almaktadır. Sadizmin güncel
tanımı, herhangi bir canlıya yönelik güç kullanarak, zarar vererek, bireyin kendisini güçlü hissetmesi
ve bundan alınan haz şeklindedir. Sadece fiziksel güç, şiddet değil, sözel ve psikolojik şiddet de söz
konusu olabilmektedir. Öteki bireyleri küçük düşürmek, çektikleri psikolojik veya fiziksel ıstıraptan
zevk almak, ötekilere zarar vermek için yalan söylemek, korkutarak istediğini yaptırmak gibi
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özellikler ile sadizm tanımlanabilir. Sadizmi cinsel veya suç bağlamında düşünmemize rağmen, sadist
eğilimler günlük yaşamda yaygındır. Toplumsal normlara uymadıkları için, uyguladıkları şiddetin
topluma zarar verdiği için, zamanla sadizm kavramı yerini sosyopat kavramına bırakmıştır. Tüm
sadistik eylemler cinsel içerikli değildir. Yapılan bir çalışmada (Buckels vd., 2013), Everyday sadism
olarak tanımlanan Günlük Sadizm kavramı ortaya çıkmıştır, empati eksikliği olan bu bireylerin
başkalarına zarar vermek için iç motivasyonları mevcut, sosyopatlardan farklı olarak, şiddet temelli
davranışlarının toplum açısından onaylanmadığı, cezai sorumluluğu olduğu durumlarda, bu
davranışları sergilememektedirler. Sosyopatlar ile empati eksikliği açısından çok benzemelerine
rağmen, onlar kadar toplum için tehlikeli değillerdir. Şiddeti, sadece toplumda kabul edilebildiği
formlarda uygulamaktadırlar. Gündelik sadizmin tezahür edebilmesi için, hem sosyopatik kişilik
yapılanmasının hem de bireyin içinde olduğu durumun baskı yapması gerekmektedir (Buckels vd.
2013).
3.

Karanlık Üçlüden Karanlık Dörtlü’ye Geçiş

Paulhus ve Williams (2002), incelemesinde ele alınan kişilik üçlüsünü tanımlamak için
'karanlık' sıfatını seçmişlerdir. O zamanlar, bu kavramın uygun görünmesinin nedeni Dark Triad
bileşeni sosyal açıdan rahatsız edici davranışları tanımlıyor olmasıydı. Bununla birlikte her bir
özelliğin uyumlu ve uyumsuz unsurları içerdiğine işaret edilmektedir. Bu bulgular da kişilik
özelliklerinin her iki boyutunun da var olduğuna dair evrimsel argümanlarla tutarlıdır (Penke,
Denissen ve Miller, 2007). Karanlık kişilikler terimi, subklinik aralıktaki bir dizi sosyal açıdan rahatsız
edici özellikten oluşturulmuştur. Klinik veya adli ilgiyi çekecek kadar aşırı olmayan, günlük çalışma
ortamlarında, eğitim ortamlarında ve daha geniş topluluklarda kendini göstermektedir.
Sadizm, psikopatik, narsisistik ve Makyevelist özellikleriyle pek çok benzerliği paylaştığı için
şimdi karanlık tetrad içinde olması önerilen yeni bir özelliktir. Sadizm'den yüksek puan alanların,
başkalarının acılarını sevdiği, saldırgan eğilimleri ve iktidar arzusu olduğu ifade edilmektedir. Masum
bireylere karşı düşmanca eylemlerde bulunmak için harcanan zaman ve enerjiyle bağlantılı tek
karanlık kişilik özelliğidir (Buckels vd., 2013).
Hem teorik hem de ampirik örtüşmeyi açıklayan ortak özellik başkalarına karşı empati
eksikliğidir. Her birinin kendine has özellikleri olduğu gibi, bu dört kişilik özellikler oldukça farklı bir
şekilde ortaya çıkmaktadır. Ötekilerin sadece kendilerini beğenmelerine yönelik arzusu olduğu için
narsistlerin empati eksikliği vardır. Stratejik Makevialist, sadece kendi çıkarlarını gözetmektedir. Buna
karşılık, psikopatlar, başkalarının incinmesi durumunda çok az empati göstererek, istediklerini zorla
alırlar. Gündelik sadist aslında diğer insanların acı çekmesine neden olma fırsatları arar (Jonason, vd.,
2011). Dört özellik orta düzeyde birbiriyle ilişkilidir ve her biri bir dereceye kadar saldırganlık ve
ikiyüzlülük içermektedir (Paulhus ve Williams, 2002).
Daha fazla ampirik araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen mevcut çalışmaların elde ettikleri
bilgiler ışığında, özellikle çevrimiçi davranışları araştırırken Karanlık Üçlü’ye ek olarak sadistik
özelliklerinin etkin olması, gündelik sadizmi bu kişilik yapılanmalarına eklenmesinin önemini ortaya
koymuştur (van Geel, Goemans, Toprak, ve Vedder, 2017).
Psikopati, duygusallık ve kişilerarası manipülasyonun yanı sıra düzensiz, antisosyal ve itici
eylemlere yönelik davranışlar olarak da tanımlanmaktadır (Paulhus, Hemphill ve Hare, 2012).
Makyavelizm, stratejik kişilerarası manipülasyon ve alaycı dünya görüşleri ile karakterizedir. Sadizm,
başkalarının aşağılanmasını, zulüm ve alçaltıcı davranış biçimlerinin yanı sıra, kişisel zevk için
başkalarına fiziksel, cinsel veya psikolojik olarak zarar vermeyi içerir (OMera, Davies ve Hammond,
2011). Bu kişilik özellikleri arasında benzerlikler olsa da (örneğin, kişilerarası manipülasyon
narsisizm, psikopati ve Makyavelizm arasında paylaşılan ortak bir özelliktir) ancak önemli farklılıklar
olduğu için ampirik olarak farklı yapıları temsil ettiği kabul edilebilir. Örneğin, sadizm, genel
saldırganlık ve başkalarına zarar vermek için istekli olmakla ilişkiliyken, narsisizm, psikopati ve
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Makyavelizm, yalnızca spesifik bağlamlarda saldırganlıkla ilişkilidir (Buckels vd. 2013). Her ne kadar
Makyavelizm, tek boyutlu bir yapı olarak kabul edilse de, narsisizm ve psikopati, altta yatan
fasetlerden oluşan heterojen yapılar olarak kabul edilir (Emmons, 1984). Bu yönleri ayrı ayrı
düşünmek önemlidir, çünkü baskınlık ve antisosyal davranışlar gibi kişilerarası eğilimlerle olan
ilişkilerinde farklılık gösterdiği bulunmuştur (Williams vd. 2007).
Tek tek incelenen karanlık kişilik özelliklerinin empati eksikliği üzerine birçok bulguya
rastlanmış, fakat bu tür yorumların kesin bir sav olarak kabul edilmesi çok olası değildir, çünkü
karıştırıcı, başka karanlık özellikler bu çalışmalarda dışlanmamıştır. Fakat Karanlık Üçlü olarak
yapılan çalışmalar, bize göstermektedir ki, üç karanlık özellik de düşük duygusal empati gösterirken,
bilişsel empatini konusunda herhangi bir düşüş ve de yükseliş göstermemektedir. Narsisizm ile
duygusal empati ve öngörü arasında negatif ilişki bulunmuş, kognitif empati ile düşük güçte pozitif
ilişkinin varlığı bulunmuştur (Wai ve Tiliopoulos, 2012).
Birincil psikopatik özelliklere ve Makyavelizm’e sahip bireyler, bir duygu tanımlama
görevinde daha düşük performans sergilerken, narsisistik bireyler, öfkeli yüz ifadelerini tanımlamakta
daha başarılı olmuşlardır. Bununla birlikte, sonraki bir çalışma, Karanlık Triad özelliklerinin,
narsisizm ile duygusal empati arasındaki ilişki eksikliği dışında, hem duygusal hem de bilişsel empati
ile negatif korelasyon gösterdiğini göstermiştir. Son olarak, sadece psikopati hem empati tiplerini hem
de narsizmi öngören, duygusal empatinin olumlu bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır (Jonason ve
Krause, 2013).
Örgütsel davranış bağlamında Karanlık Dörtlü kişiliklere bakıldığında, “toksik lider”, “kötü
patronlar”, “takım elbiseli yılanlar” kavramları en çok bu kişilik tiplerine uygundur (Furnham, vd.,
2013). Fakat sadece liderler değil, çalışanlar da bu tip kişiliklerine sahip olabilirler. Uzun zaman
boyunca Karanlık Üçlü’yü oluşturan kişilik tiplerinin örgütler için bir tehlike arz ettiği düşünülmüştür,
fakat son yıllarda, bu kişilik özelliklerinin örgüt için nasıl olumlu ve faydalı bir hale çevrilebileceği
konusunda çalışmalar yapılmıştır. Furnham vd. (2013) Karanlık Üçlü yapılanmasına sahip bireylerin
zeka ve fiziksel çekicilik gibi faktörlerin, lider olma pozisyonuna yükselmesine yardımcı kriterler
olduğunu ifade etmektedirler. Hogan’ın ifadesi ile, Karanlık Üçlü bireyleri, “örgütü yönetir, fakat
örgüt ile haşır neşir olmaz” (Hogan, Barrett ve Hogan 2007). Bazı çalışmalar (Babiak ve Hare, 2006)
başarılı psikopatlar ve başarılı narsistler (Chatterjee ve Hambrick, 2007) üzerine çalışmalar
yapmışlardır. Bu bireyler bazı durumlarda olumlu olarak gelişse de, zaman içinde eylemlerinden
dolayı itibarlarını kaybetmektedirler. Farklı örgüt davranışları yakın zamanda, öğrenci örneklemleri ile
çeşitli senaryolara nasıl tepki vereceklerini tahmin etmelerini isteyerek simüle edilmeye çalışmaktadır
(Jonason, Slomski ve Partyka, 2012). Narsistler yumuşak manipülasyon taktikleri kullandıklarını iddia
ederken, psikopatlar zor kullanarak uygulanan taktikleri seçmektedir. Her zamanki gibi,
Makyavelistler en esnek olanı olarak, hem yumuşak hem de sert taktikler seçmişlerdir.
Karanlık kişilik üçlünün bileşenleri arasında önemli benzerlikler olsa da, bu bileşenler
arasındaki önemli farklılıkları kabul etmeliyiz. Bu nedenle, karanlık üçlü kişilik yapılanmasının diğer
yapılarla geniş ve farklı bağları nedeniyle, karanlık özelliklerin sayısı üçten fazla olabileceği uzun
zamandan beri varsayılmaktadır. Sadizm'in dâhil edilmesiyle, Karanlık Üçlü’yü, Karanlık Dörtlü’ye
genişletmek son zamanların en büyük değişikliği olarak kabul edilebilir. Sadist insanlar her zaman
zalimce veya şiddet içeren günlük faaliyetlerde bulunma fırsatlarını aramaktadırlar. Kişilerarası
ilişkilerinde başkalarına aldırış etmeyen psikopatik insanlarla karşılaştırıldığında, sadist bireylerin
bencilce hedefleriyle başkalarına zarar verebileceği belirtilmektedir.
Çeşitli araştırmalar, sadizm ve Karanlık Triad özelliklerinin, başta psikopati olmak üzere,
empati eksikliği ve duygusal dahil olmaya, duygu paylaşımına hazır olma eksikliği, başkalarına acı
çekmek ve antisosyal davranışlarla bağlantılı eylemler gibi birçok ortak özelliğe sahip olduğunu
göstermiştir (Kirsch ve Becker, 2007). Aynı zamanda, bazı bulgular bunların bağlantılı olduğunu
ancak farklı özellikler olduğunu göstermektedir (Mokros, Osterheider, Hucker ve Nitschke, 2011).
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Reidy vd. (2011), sadizmin, psikopatiden ayrı olarak, laboratuar ortamında kışkırtılmamış saldırganlığı
yordadığını bulmuşlardır. İki çalışma, sadizmin, Dark Triad özelliklerinin değişimi göz önüne
alındığında bile diğer canlılara zarar vermeyi amaçlayan davranışı önemli ölçüde yordadığını
göstermiştir (Buckels vd., 2013). Mahkûm olan bireyler ile yapılan araştırmalar, sadizmi içeren
acımasız ve ahlak yönünden yıkıcı olan özellikler, tekrar suç işleme eylemini, psikopati
özelliklerinden daha güçlü bir şekilde yordadığını göstermiştir (Malamuth, 2003). Bu nedenle, Chabrol
ve diğer araştırmacıların, '' Karanlık Tetrad '' in yeni yapısı içindeki diğer üç özelliğe sadizm eklemesi
önerisi makul gözükmektedir (Buckels vd, 2013; Chabrol vd, 2009; Paulhus, 2014).
4.

Sonuç

Karanlık Dörtlü ve onun öncüsü Karanlık Üçlü – son yıllarda bir çok araştırmaya konu
olmuştur, fakat bu kişilik özelliklerinin sabit bir karanlık kişilik yapılanması olarak kabul edilmesi çok
olası değildir, çünkü yalnızca kısıtlı sayıda kişilik özellikleri ile sınırlıdır (düşmanlık ve manipülasyon
ile alakalı olanlar). Karanlık kişilik özelliklerinin incelenmesi Karanlık Tetrad’da yer alan özelliklerin
ötesinde, daha geniş kapsamlı çalışmaların sürdürülmesi yararlı olacaktır.
Uluslararası alanda işyerinde Karanlık Triad ile ilgili araştırmalar oldukça hızlı devam
etmektedir (Jonason, Slomski ve Partyka, 2012; O’Boyle, Forsyth, Banks ve McDaniel, 2012; Wu ve
LeBreton, 2011). Tipik olarak, aracı tarafı işe alınmalarını kolaylaştıran bireylerdir. Bununla birlikte,
alt akışta, uygun taramalarla beklenebilecek ters üretken davranışlar sergilerler. En önemli işyeri
uygulamaları arasında, toksik liderlerin, hasara yol açmadan önce tespit edilmesi yer almaktadır
(Harms, Spain, ve Hannah 2011; Hogan, 2007; O’Boyle vd. 2012). Bazı mesleklerde, fiili fiziksel
zarar veya suçluluk, istemeden karanlık kişiliklerin işe alınmasından kaynaklanabilir. Özsoy ve Ardıç
(2017), karanlık üçlünün iş tatminine etkisini, Aydoğan ve Serbest (2016) işyerinde karanlık üçlü,
Özsoy ve Ardıç ve Balaban (2017), karanlık üçlü ve örgütsel bağlılık ilişkisini, Özdemir ve Atan
(2018), karanlık üçlünün örgütsel muhalefete etkisini incelemiştir. Bu da göstermektedir ki; yerli
literatürde yapılan çalışmalar daha çok karanlık üçlüyü kapsamaktadır.
Karanlık tetrad'ın teorik düzeyde formülasyonu yapılmış olmasına karşın, bu formülasyonun
ampirik olarak kabul edilmesi için hala yeterli ampirik kanıt yoktur. Elbette, günlük sadizmi
değerlendirmek için çeşitli araçların mevcut, ancak karanlık üçlünün karanlık tetrad'a ampirik olarak
gelişmesi için, sadizm bileşeninin ayrı ölçülmesi faydalı olmayacaktır. Karanlık triad özellikleri
bağlamında değerlendirilmeli ve daha da önemlisi, karanlık tetradın geçerliliğini ve güvenilirliğini
değerlendirmek için karanlık tetrad özellikleri kavramını doğrulamadaki rolü değerlendirilmelidir.
Bilindiği gibi, karanlık üçlünün her bir bileşeni kendi başına bir kişilik yapılanması, fakat bir bütün
olarak karanlık üçlü olmasının sebebi, bu yapılanmalarının bir biriyle örtüşmesidir, aynı bulguların da
sadizm için daha geniş popülasyonlarında, karanlık dörtlü olarak ölçüldüğünde, Karanlık Tetrad’ın
geçerliliği ve güvenirliliği yüksek olarak kabul edilmiş olabilir.
Sonuç olarak işletmelerin önemli kaynağı olan insan faktörünün kişilik özellikleri işletmelerin
başarısı için önemli bir yer oluşturmaktadır. Bu kişilik özelliğine sahip bireylerin yönetilmesi ve
işletme için faydalı hale getirilmesi gerekmektedir. Uluslararası alanda karanlık üçlü ve karanlık dörtlü
ile yapılan çalışmalar devam etmekte iken bu Türkiye’de fazla rağbet görmemiştir. Diğer yapılacak
olan çalışmalara bu kavramların örgütsel davranış konuları bağlamında incelenmesi ve özellikle
karanlık dörtlü açısından irdelenmesi önerilmektedir.
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