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l. ÜNÝTE : PSÝKOLOJÝYE GÝRÝÞ

Hazýrlýk Sorularý

1. Psikoloji, insanýn sizce hangi ihtiyaçlarýný karþýlamayý amaçlamaktadýrþ 
Düþününüz.

2. Davranýþlannýzýn, psikolojinin konuþu olduðunu hiç düþündünüz müþ 
Nedenþ

3. Ýnsanýn kendisini incelemesi hangi güçlükleri beraberinde getirirþ

1. PSÝKOLOJÝNÝN KONUSU

Psikoloji, insan davranýþlarým inceleyen bir bilimdir, insan merak eden, öðren-
me ihtiyacýnda olan bir varlýktýr; hem kendini hem de kendi dýþýndaki dünyayý anla-
mak ister. Elde ettiði bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaþtýrýr.

Ýnsan yalnýzca çevresini, dýþ dünyayý deðil, kendisi île ilgili olaylarý-da merak
eder. "insan nedirþ" sorusuna cevap arar. Bu sorunun cevabým asýlýnda bildiðini
zanneder. Oysa insan hakkýnda bilgimiz düþündüðümüzden azdýr.

Ýnsan, felsefenin, dinlerin, antropoloji, etnoloji, biyoloji, sosyoloji gibi çeþitli
alanlarýn konusu olmuþtur, insaný inceleyen alanlardan biri de psikolojidir. Psikoloji,
insanýn neden, niçin ve nasýl davrandýðým araþtýrýr.

Psikolojinin Tanýmý

Psikoloji psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimelerinin
birleþmesinden meydana gelmiþtir. Kelime anlamý "ruh bilgisi"dir. Ancak deðiþik
tanýmlar verilmesihe raðmen o, en genel anlamda "organizmanýn davranýþlarým
inceleyen pozitif bir bilimdir."

Tanýmda geçen kavramlarý kýsaca açýklayalým.

*Organizma : Geniþ anlamýyla her türlü canlýdýr. Psikolojinin organizma teri-
minden anladýðý hayvan ve insandýr. Psikolojinin asýl amacý insaný incelemektir.
Bazý nedenlerle; (deney aracý olarak. Ýnsan davranýþlarýyla karþýlaþtýrmak amacýy-
la) hayvanlar da psikolojinin konuþu olmuþtur.
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*Davranýþ : Organizmanýn doðrudan veya dolaylý olarak gözlenebilen tüm
etkinlikleridir. Yürümek, koþmak, aðlamak, gülmek, yemek, içmek, bisiklete binmek,
saz çalmak, konuþmak gibi eylemler birer davranýþtýr Bu davranýþlar doðrudan
doðruya gözlenebilir. Rüya görmek, öðrenmek, hayal kurmak. düþünmek, duygu-
lanmak gibi bazý davranýþlar da dolaylý olarak gözlenebilir. Rüyanýn anlatýlmasý,
düþüncenin konuþmayla açiklanmasi gibi.

iþte "bu davranýþtýr" dediðimiz; insanlarýn yapýp-etmeleri, davranýþýn
gözlenebilir yanýdýr. Davranýþýn ortaya çýkmasý için insanýn zihninden bir þeylerin
(düþünme, problem çözme, duygulanma, anlama, algýlama v.b) geçmesi gerekir.
iþte bu iþlemlere zihinsel oluþumlar adý verilir.

*Bilim : Belirli bir alanda bilimsel yöntemlerle yapýlan çalýþmalar sonucu elde
edilen organize bilgiler kümesi, düzenli bilgiler elde etme sürecidir. Tanýmda belir-
tildiði gibi bilim sadece olmuþ bitmiþ bilgiler yýðýný deðil, ayný zamanda devam eden
çalýþmalarý da içerir.

Bilgi : Suje-obje iliþkisinin sonucudur.
Süje : Bilen varlýk. Yani bilgi iliþkisindeki insan.

Obje : Bilginin konuþu olabilen herþey.

Belirli alanda elde edilen her bilgi, bilim deðildir. Bilgilerin bilim olabilmeleri
için bazý koþullara uygun olmasi gerekir.

* Her bilimin kendisine has bir konuþu vardýr.

* Her bilim bilimsel yöntemlerle araþtýrmasýný gerçekleþtirir.

* Bilim, objektiftir. Elde edilen bilgiler, baþka araþtýrmacýlar tarafýndan test

edildiðinde de ayný sonuçlara varýlýr.

* Bilim, olaylarýn neden - sonuç iliþkisini araþtýrýr.

* Bilim genellemelere varmayý amaçlar. Bu genellemeler, bilimsel yasa veya
bilimsel teori olarak ifade edilirler.

Fizik, kimya, biyoloji, psikoloji, sosyoloji gibi olgulara dayanan, olgularý
deneysel yöntemlere açýklayan bilimlere pozitif bilim denir.

2. PSÝKOLOJÝNÝN AMAÇLARI
* Her bilim daimin bir amacý vardýr, örneðin; fiziðin amacý farklý olaylarý en

genel yollarla, matematik ifadelerle açýklayan doða yasalarým ya da temel ilkelerim
ortaya çýkarmaktýr. Psikolojinin de amacý organizmanýn, özellikle insanýn
davranýþlarýn! inceleyerek genel yasalara varmaktýr.

* Her bilim daimin belirli çalýþma alaný vardýr. Psikolojinin çalýþma alaný insan
davranýþlarýdýr. Ýnsan davranýþlarýnýn ne olduðunu, nasýl olduðunu, niçin olduðunu
araþtýrmak, araþtýrma sonuçlarýndan hipolez, yasa, teorilere varmak psikolojinin
görevidir.
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* Ýnsan bir canlý olarak çevresine uyum saðlamak ister. Psikoloji de elde ettiði
yasalarý yine insana uygulayarak onun davranýþlarým  açýklayabilir, önceden 
kestirebilir, kontrol edebilir. Böylece, insana çevresine uyum saðlamasýnda 
yardýmcý olabilir.

* Günümüzde psikolojinin bulgularýndan, çok deðiþik alanlarda yararlanýlýr.
Eðitim, týp, endüstri, ekonomi gibi olaylarda psikolojik bilgiler, insanlarýn daha
baþarýlý olmasini saðlamaktadýr. Büyüme, geliþme, yetenekler, ilgi, zeka, heyecan,
bellek, düþünme, öðrenme konularýnda elde edilen psikolojik bilgilerin eðitim 
alaninda kullanilmasi ile bu alanda basan yükselmiþ, daha saðlýklý, daha modern bir
eðitim anlayýþý geliþmiþtir.

3 . PSÝKOLOJÝDE EKOLLER VE YAKLAÞIMLAR

1879 da Alman psikolog VVILHELM WUNDT tarafindan Leipzig'de kurulan
psikoloji laboratuvarý ile psikoloji deneysel bilim dalý olma unvaným kazanmýþtýr. ilk
psikoloji deneyleri burada yapýlmýþtýr. Psiþik olaylar fizik olaylarý gibi incelenmeye
çalýþýlmýþtýr. Daha sonra Avrupa'nýn deðiþik yerlerinde ve Amerika'da da birçok
psikoloji laboratuarý açýlmýþtýr.

Psikoloji, felsefeden ayrýlýp baðýmsýz bir bilim haline geldikten sonra - kýsmen
de olsa- bazý filozoflarýn düþünce biçirnlerinin etkisinde kalmýþtýr. Sistem veya ekol
halinde geliþen psikoloji akýmlarý ortaya çýkmýþtýr.

Ekoller genellikle tek yanlý görüþlerdir.
incelemek istedikleri konuyu temel öðeter
açýsýndan ele alýrlar. Determinist anlayýþ-
tadýrlar. Psikolojinin belli baþlý ekolleri
Strukturalizm (yapýsalcýlýk-zihin yapýþý ile ilgili
psikoloji) Fonksiyonalizm (iþlevselcilik-zihin
göreviyle ilgili psikoloji), Behaviorizm
(davranýþ psikolojisi), Psikanalitik Psikoloji,
Geþtalt Psikolojisidir.

Yirminci yüzyýl psikolojisi zihinsel 
süreçleri açýklamak için iç gözlem yöntemi-
ni kullanan yapýsalcýlýkla baþladý. Daha
sonra psikanalitik psikoloji geliþti. Yapýsalcýlýða karþý olan davranýþçýlýk ve geþtalt
psikolojisi gibi akýmlar ortaya çýktý. Daha önceki okullarýn tek yanlý determinist (belir-
leyici) görüþlerine tepki olarak da hümanistik (insancý) psikoloji doðdu. II. Dünya
Savaþý sýralarýnda ise ekoller önemini kaybederek, görüþler yavaþ yavaþ birbirine
yaklaþtý. Teorisyenler ve araþtýrmacýlarýn ayný miktarda katkýda bulunduðu çoðulcu
anlayýþ, ekollerin tek yanlý anlayýþý yerine geçti. Psikolojinin günümüzdeki duru-
munu daha iyi anlamamýz için ekol ve yaklaþýmlarý kýsaca gözden geçirelim:

Ekol : (school-okul) Belirli alanlar-
da belirli yöntem ve görüþleri benim-
seyenlerin oluþturduðu birlik; düþünce
akýmlarý yani '....izm' lerdir.

Yaklaþým : (Approach) incelenen
konuya bakýþ biçimleriyle birbirinden
ayrýlan ana doðrultulardan her biri.

Ýç gözlem : Ýnsanýn kendini
incelemesi. 
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Strukturalizm (Yapýsalcýlýk)

1879 da Wilhelm VVundt'un psikoloji labora-
tuvarýný kurmasý ile deneysel psikolojinin temelleri
atýlmýþtýr. Wundt, ilk çaliþmalarinda duyum ve imgeleri
araþtirdi. O ve izleyenler karmaþýk zihinsel yaþantýlarýn
yapýþým incelemeye çalýþmýþlardýr. Bu nedenle bu ekole
yapýsalcýlýk denir, örnek aldýklarý bilim dalý kimyadýr.
Kimyada, nasýl bileþik maddelerin yalýn elementlerden
oluþtuðu Çözümleme ile anlaþýlýyorsa karmaþýk bilinç
olay-larýnýn yapýsal açýdan çözümlenmesi ile de psiþik
olaylarýn daha iyi anlaþýlýp açýklanabileceðini ileri sür-
müþlerdir. Onlara göre psikolojinin amacý, bilincin kar-
maþýk yapýþým çözümlemek, zihnin en yalýn öðelerim
araþtýrmak ve bunlar arasýndaki iliþkileri bulup yasalar
halinde formüle etmektir. Artýk duyumlar, algýlar, anýlar

laboratuvarda incelenmeye baþlanmýþtýr.

Yapýsalcýlarýn araþtýrmalarýnda kul-
landýklarý yöntem, içgözlem (introspection) ve
deney (experiment)dir. Temsilcileri Wundt ve Titchner'dir.

Fonksiyonalizm (Iþlevselcilik)

William James, James B. Angeli ve John Dewey gibi Amerikan filozoflarýnýn
ve eðitimcilerinin oluþturduðu ekoldür.

Fonksiyonalistler, yapýsalcýlarýn görüþlerine karþý çýktýlar. Onlara göre bilincin
ne olduðudan çok, ne için olduðunu bilmek önemlidir. Yani bilincin amacý ve iþlevi-
ni bilmek asýl amaç olmalýdýr. Bunlara göre insan davranýþlarým anlamak için
sadece bilinç olaylarým çözümlemek yoluyla incelemek yeterli deðildir. Bilinç ince-
lenmelidir ama bunun yaninda insanýn çevresine uyumunda yardýmcý olacak,
öðrenme gibi uyum davranýþlarý da incelenmelidir. Iþlevselciler davranýþý, çevreye
uyum süreci olarak tanýmlamýþlardýr. Bu ekolün amacý algýlama, düþünme, duygu-
lanma gibi içsel eylemlerin, hayatta karþýlaþýlan çeþitli problemlerin çözümlenme-
sine nasýl yardým ettiðin! açýklamaktýr. Iþlevselciler eyleme ve yararcýlýða dönüktür.

Fonksiyoncular, yöntem olarak içgözlem ve gözlemi kullanmýþlardýr.
Davranýþlarý, özel olarak da öðrenmeyi açýklamaya çalýþmýþlardýr.

Behaviorism (Davranýþçýlýk)

Birinci Dünya Savaþý sýralannda beha-
viorist denilen bir grup Amerikan psikologu,
yapýsalcýlýða ve iþlevselciliðe karþý çýkmýþlardýr,
Bilincin iç gözlem yöntemi ile incelenmesine

Yapý: Structur. 

Yapýsalcýlýk: Structuralizm

Objektif bilgi (Nesnel bilgi):
Konusuna uygun bilgi örn. ‘2’ çift
sayýdýr, objektif bir bilgidir. ‘2’ uður-
suz sayýdýr, sübjektif bilgidir.

Wilhelm Wundt



kuþku ile bakmýþlardýr. Bilinç hallerinin deðil, ama davranýþlarýn, gözlenebilir durum-
larýn incelenmesi gereklidir. Psikolojinin bilim haline gelebilmesi için gözlenebilir,
ölçülebilir fenomenlerin doða bilimlerinde kullanýlan objektif ve bilimsel yöntemlerle
incelenmesi gerekir. Gerek yapýsalcýlarýn, gerekse iþlevcilerin kullandýklarý iç
gözlem yönteminin kullanýlmasý bilime aykýrýdýr.

Davranýþçýlarýn önde gelen temsilcileri
Watson, Pavlov ve Dashiel'dir. Bunlar bilinç
kavramým bir yana býrakýp davranýþlarý
incelemiþlerdir. Davranýþçýlara uyaran (stimulus)-
tepki (response) psikologlarý da denir.
Davranýþçýlara göre objektif tekniklerle
gözlenebilen sadece çevresel uyarýcýlarla, insanlarýn bu uyaranlara karþýlýk göster-
dikleri tepkilerdir. Davranýþçýlar gözlem ve deney yöntemini kullanýrlar.

Davranýþçýlar, organizma ve çevre iliþkilerinin insan ve hayvanlarda birbirinin
ayný olduðu kanýsýndadýrlar. Bu nedenle hayvanlar üzerinde psikolojik araþtýrmalar
yapmýþlardýr, örn Pavlov koþullu öðrenme deneylerim köpekler üzerinde yapmýþtýr
(Öðrenme konusunda bu deney açýklanacaktýr).

Psikodinamik Yaklaþým (Psikoanalitik psikoloji)
19. yüzyýlýn sonunda S.Freud'un öncülüðü ile

bir grup hekim,akýl ve ruh hastalýklarým psikolojik
açýdan incelemeye çalýþmýþlardýr. Zira bu hastalýk-
lardan birçoðunun fiziksel veya organik kaynaklarý
bulunamýyordu. Hastalýklarýn kaynaklarinin bulun-
masýnda önce hipnoza baþvurulmuþ, daha son-
ralarý da psikanaliz yöntemi geliþtirilmiþtir. S. Freud,
akýl hastalýklarýnýn psikolojik nedenlerini incelerken
"Bilinçaltý"ný keþfetmiþtir. Freud ve arkadaþlarý, psi"
koz ve nevrozlarýn çoðunun, kiþinin çocukluktan
itibaren tatmin edilmemiþ olan arzu ve ihtiyaçlarýnýn
baský altýna alýnmasýndan, bilinç dýþýna itilmesinden
meydana geldiðini öne sürmüþlerdir. Kliniklerde
yaptýklarý deneylerde bunu kanýtlamaya çalýþmýþ-
lardýr.                                 

Freud'a göre içsel yaþantýlar bilinçlilik
bakýmýndan birbirinden farklý üç düzeyde
bulunurlar. Bunlardan tam bilinç düzeyinde
kiþi, anýlar, düþünceler, duygular gibi içsel
yaþantýlarýnýn farkýndadýr. Bilinç tam olarak
aydýnlýktýr. ikinci düzey bilinç öncesidir.
Burasý bilince yakýn olan anýlarýn, arzularýn
bir deposu gibidir. Kiþi bunlarýn farkýnda
deðildir ama istediði anda bilinç alanýna
çýkarabilir. Üçüncü düzey ise bilinçaltýdýr.
Burada kiþinin istediði zaman bilinç alanýna
çýkaramadýðý, varlýklarýndan bile haberdar

Uyaran: Dýþ çevreden gelip
organizmayý etkileyen her þey.

Tepki: Uyarýcý etkisi île orga-
nizma da meydana gelen
deðiþme.

Sigmund Freud

6

Tam 
Bilinçlik

Bulanýk Bilinçlik (Bilinç Öncesi)

Bilinçaltý
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olmadýðý duygularý, düþünceleri, anýlan, dürtüleri bulunur. Bilinçaltýnda bulunan bu
düþünceler yok olmazlar. Kiþiyi rahatsýz eder, davranýþlarým þu ya da bu þekilde 
etkilerler. Bilinçaltý düþünceleri rüya ve hayallerde ortaya çýkar.

Freud'a göre anormal davranýþlar, aslýnda insanlarýn ruhsal çatýþmalarýndan
kurtulabilmek için baþvurduklarý çabalardýr. Bu nedenle bu davranýþlar asla anlaþýl-
mayacak olan davranýþlar deðildir. Normal davranýþlarla aralarýnda yalnýzca bir
derece farký vardýr.

Freud ayrýca kiþilik konusunda da yeni bir görüþ getirmiþtir, insanýn id-ego-
Süperego denilen üç yaným ve bunlarýn etkileþimini incelemiþtir.

Özet olarak þunu söyleyebiliriz: Psikanalitik psikologlar (Freud, Adler ve
Jung) akýl hastalýklarým ve bilinç altýný klinik yöntemlere ve gözleme baþvurarak
incelemiþlerdir. Psikolojinin bulgularým hekimlik alanýnda kullanmýþlardýr.

Gestaltçý yaklaþým (Bütünlük psikolojisi)

Max Wertheimer, Kurt Kofka, Kurt Lewin gibi Alman psikologlarýndan oluþan
psikoloji ekolüdür.

Algý ve bellek konusunda incelemeler yapmýþlardýr- iç gözlem, gözlem ve
deney yönteminden yararlanmýþlardýr. Görüþleri özellikle eðitim alanýnda kul-
lanýlmýþtýr. 

Geþtalt psikolojisinin temsilcileri davranýþlarýn bir bütün olduðunu, bunun
parçalara ayrýlamayacaðým savunmuþlardýr.

Geþtalt psikolojisine göre parçalarýn bir bütünlük içinde anlam kazanmasý
önemlidir. Örn: bir tablo, tuval, boya ve renklerin toplamýndan çok daha farklý bir
þeydir. Tek tek anlamý olmayan parçalar bütünlük halinde anlam kazanýr.

Hümanistik (insancý) yaklaþým

Çaðdaþ bir psikoloji akýmýdýr. Kurucularý Geþtaltlardan etkilenmiþtir.
Varoluþçu (existentialist) felsefe akýmýnýn görüþlerini benimsemiþlerdir. Bu yak-
laþýmýn öncü ve temsilcileri Rogers, Maslow, Sartre, Charolette Bühler, Frankl,
Binswagner'dir. Davranýþçý ve psikanalitik yaklaþýmlara karþý görüþleri vardýr. Özel-
likle insaný ele alýþlarý açýsýndan öteki ekollerden ayrýlýrlar. Bu yaklaþýma göre insan
kendine göre bir deðerdir, belli bir toplum düzeninin ya da iþ örgütünün aracý 
haline getirilmemelidir. Ýnsan kendisinden, davranýþlarýndan, oluþturacaðý

id.: Ýnsanýn biyolojik yaný. 
Ego: Ýnsanýn psikolojik yaný.
Süperego: Ýnsanýn toplumsal yaný.

Gestalt (Geþtalt) : Bütün, biçim, yapý, anlamýna gelir.
Biçim (Gestalt) : Oluþtuðu parçalar ve iliþkilerin toplamý ile açýklanamayan ve bunun 
üstünde bir bütünlüðü olan görünüm ya da yapý.
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kimliðinden kendisi sorumludur. Hayatý kendisi için yaþamaya deðer, anlamlý bir
hale getirmek kiþinin kendisine düþer. Ölümlü olan insanýn hiçbir yaþantýsý tekrar
etmeyecektir. Geçmiþ ya da gelecek deðil, içinde yaþanýlan an önemlidir.

insan için bilim amaç deðil, ancak araç olabilir, insaný tanýrken dogmatik
görüþlerden kaçýnmak gerekir, insan davranýþlarýný denetim altýna almak yerine,
daha çok özgürlüðe yer vermelidir, insaný anlamak için onun iç yapýsýný bilmek
gerekir. Bunun için iç gözleme baþvurmak zorunludur. Ýnsan cansýz bir nesne
olmadýðýndan, dýþtan bakýlarak davranýþlarý yordanamaz. Bu akým insaný, inceleme
yöntemini getirmiþtir. Psikolojiyi bir bakýma yeniden felsefeye yaklaþtýrmýþtýr.

Psikolojinin amaçlarýndan biri insan davranýþlarým kontrol etmektir. Oysa
Hümanistik yaklaþýmda olanlar, psikolojik kontrolün insanlýðýn zararýna kullanýla-
bileceði inancýndadýrlar. Örneðin, iyi insan yetiþtirmek doðru bir amaç gibi gelebilir.
Ancak bu konuda çok çeþitli görüþler ortaya atýlabilir.

Biliþsel (Cognitive) yaklaþým

Bilme ve biliþ (cognition) olgularý hep insanýn ilgisini çekmiþ, deðiþik yak-
laþýmlarýn konusu olmuþtur.

Bilgi edinme ve bilinçli duruma gelme
sürecinin öðrenme ve davranýþ üzerine etkileri
psikolojinin konusunu oluþturur,              

Çaðdaþ biliþ anlayýþýnda iki yaklaþým göze çarpar. Bunlardan biri Bilgi Ýþle-
mi yaklaþýmýdýr. Bunda düþünceyi ve usavurma (akýl yürütme) süreçlerini açýklamak
amaçtýr. Bu yaklaþým, insan zihnini çeþitli programlara göre bilgi edinmek, bilgiyi
iþlemek, depolamak ve kullanmak üzere tasarlanmýþ geliþkin bir bilgisayar sistemi
olarak ele alýr.

Diðer yaklaþým Jean Piaget'nin çalýþmalarýna
dayanan yaklaþýmdýr. Geliþme psikolojisi alanýndaki
çalýþmalarý ile tanýnan Piaget, çocuðun yetiþkinliðe
deðin bir dizi zihinsel geliþim evrelerinden geçtiðini
savunmuþtur. Piaget, çocukta dört geliþim evresi
saptamýþtýr. Piaget'nin geliþme ile ilgili görüþleri
eðitim anlayýþýnda deðiþiklikler getirmiþtir.

Belli kavramlarýn özümlenebilmesi için zihinsel geliþmede belli aþamalarýn
tamamlanmýþ olmasýnýn gereði anlaþýlmýþtýr. Öðretmenin görevi, çocuða yalnýzca
bilgi aktarmak deðil, ona dünyayý keþfetmesinde rehberlik etmektir.

A.B.D. li psikolog ve eðitimci Jerame S. Bruner, küçük çocuklarda algý, öðren-
me, bellek gibi biliþ biçimleri konularýndaki çalýþmalarý ile eðitim anlayýþýnda etkili
olmuþtur. Çalýþmalarý, ders programlarýnýn yeniden düzenlenmesini saðlamýþtýr.

Yordama: Bilimsel bilgiye ulaþmak üzere yapýlan gözlem ve çözümlemelerde
baþvurulan kurallý iþlemler sistemi.    

Biliþ: Bilme olayý ile ilgili bir
süreç, insanýn bir nesne ya da
olayýn varlýðýna iliþkin bilgi ve
bilinçli duruma gelme süreci.

Geliþme Psikolojisi:
Birey ya da birey gruplarýný
psikolojik geliþim açýsýndan
çeþitli aþamalarda gösterdik-
leri davranýþlarýn özelliklerini
inceleyen psikoloji dalý.
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J-S. Bruner'e göre, bulun çocuklarda doðal bir merak ve deðiþik konutara ilgi
vardýr. Hangi geliþim aþamasýnda olursa olsun her çocuða, uygun biçimde verilme-
si koþuluyla her konuyu öðretmek mümkündür.

Biyolojik yaklaþým

Buna psikobiyolojik ya da biyopsikolojik yaklaþým da denilebilir. A.B.D.’li
psikiyatr Adolf Meyer'in öncülüðünü yaptýðý Psikiyatri Okulunun yaklaþýmýdýr. Meyer,
insaný bütünselliði olan biyolojik bir birim olarak kabul eder. Ýnsan davranýþýný
anlayabilmek için biyoloji, psikoloji ve sosyolojiden yararlanmak gerekir. Meyer'e
göre zihinsel bozukluklar organik ve kalýtsal etkenlerin karmaþýklaþtýrdýðý gerçekçi
olmayan beklentiler ve yanlýþ alýþkanlýklarýn sonucunda ortaya çýkar.

4. ÇAÐDAÞ PSÝKOLOJÝDE UZMANLIK ALANLARI
Çaðdaþ Psikolojide uzmanlýk alanlarýný "Deneysel Alanlar" ve "Uygulamalý

Alanlar" olarak sýnýflandýrabiliriz. Deneysel alanlar, daha çok akademik araþtýrmalarý
içerir. Uygulamalý alanlarda da akademik çalýþmalarla elde edilen bilgiler pratik 
hayata uygulanýr. Bu uygulamalardan çeþitli psikoloji alanlarý doðmuþtur.

a) Deneysel Alanlar

Deneysel atanlarda, psikolojinin amacý daha çok teoriktir. Bilmek için araþtýr-
mak, bilimsel amaç esastýr. Buna Akademik Psikoloji de denilmektedir. 
Bunlar;

Genel Psikoloji : Psikoloji ile ilgili prensipleri ve davranýþýn temellerini
araþtýran, psikolojinin temel kavramalarýna anlam kazandýran psikoloji dalýdýr.
Genetik Psikoloji : Davranýþlarýn ortaya çýkmasýndan itibaren geliþmesini,
geliþme dönemlerini araþtýran psikolojidir.
Deneysel Psikoloji : Laboratuar deneylerinin yapýldýðý, hipotezlerin gerçek-
lenmesi ile ilgili deneysel araþtýrmalarýn sürdürüldüðü ve davranýþlarýn açýk-
landýðý psikoloji dalýdýr.
Sosyal Psikoloji : Bireyin toplumla iliþkilerini ve toplumun bireyi etkilemesi
ile ilgili olaylar üzerinde araþtýrmalarýný sürdüren psikolojidir.
Çocukluk, Gençlik, Yetiþkinlik Psikolojisi : Çocukluk psikolojisi, bebeklik-
ten ergenlik dönemine kadar olan davranýþlarda, gençlik psikolojisi, 12-20
yaþlar arasýndaki davranýþlarda, yetiþkinlik psikolojisi ise 20 yaþtan itibaren
meydana gelen davranýþ deðiþmelerini ve geliþmelerini araþtýran psikoloji
alanýdýr.
Fizyolojik Psikoloji : insanýn anatomik yapýsý, sinir sistemi, salgý bezleri v.b
fizyolojik olaylarýn davranýþlarla iliþkisini araþtýran psikoloji dalýdýr.
Karþýlaþtýrmalý Psikoloji : Farklý cinslerde görülen davranýþlarýn karþýlaþtýrýl-
masýný ve farklýlýklarýný inceleyen psikoloji dalýdýr.
Ayrýca insan davranýþlarýný inceleyen "insan psikolojisi", hayvan
davranýþlarýný inceleyen "hayvan psikolojisi" baþlýca uzmanlýk alanlarý olarak
sýralanabilir.
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b) Uygulamalý Alanlar

Uygulamalý Psikoloji ise deneysel alanlarda elde edilen bulgularýn günlük
yaþamda karþýlaþýlan sorunlarýn tanýsýný, belirlenmesini, çözümlenmesini kolay-
laþtýrmak amacýyla kullanýldýðý alanlardýr. Baþlýcalarý Eðitim Psikolojisi, Klinik
Psikolojisi, Endüstriyel Psikoloji, Hukuk Psikolojisi vb. dir.

Eðitim Psikolojisi : Psikolojinin; algýlama, öðrenme, düþünme, motivasyon,
heyecan, zeka ve kiþilik, çevre-insan etkileþimini araþtýran alanlarýndaki bul-
gularýn eðitime uygulanmasý ile geliþmiþ bir alandýr. Eðitim ve Öðretim alanýn-
daki birçok problemin çözümünde bu teorik (kuramsal) bilgilerden yarar-
lanýlmýþtýr. Gerek öðrenci, gerek öðretmen, gerek öðretim teknikleri ile ilgili
yenilikler ve geliþmeler, bu çalýþmalarýn sonucudur. Ayrýca okul hayatýnýn fizik
koþullarýnýn düzenlenmesi, daha uygun ortamlarda eðitim ve öðretim yapýl-
masýnýn gereði bu araþtýrmalarýn ýþýðýnda belirlenmiþtir.

Klinik Psikoloji : insanlarýn zeka, kiþilik, ruh hastalýklarý gibi çeþitli konular-
daki problemlerinin teþhis edilmeleri ile ilgili olarak geliþtirilen teknikler
üzerinde çalýþýlan uygulamalý psikoloji dalýdýr. Kliniklerde çeþitli teknikler
geliþtirilir. Bu teknikler uygulanarak zekada normal ve anormal durumlar, kiþi-
lik bozukluklarý, çeþitli ruh hastalýklarý teþhis edilir. Psikologlar, özellikle klinik
psikolojide psikiyatristlerin yardýmcýsý olarak çalýþýrlar. Ýhtiyaç duyulduðunda
testlerin uygulanmasý, deðerlendirilmesi psikoloðun görevidir.

Endüstri Psikolojisi : Psikolojinin verilerinden yararlanarak endüstriyel alan-
larda iþe göre eleman seçme, üretilen araç ve gereçleri insan yapýsýna uygun
olarak düzenleme, çalýþanlarýn psikolojik problemlerini çözme amacýyla
araþtýrmalar yapan bir daldýr. Günümüzde iþyerlerinin insan saðlýðýna uygun
düzenlenmesi, iþin, en az enerji harcanarak en uygun biçimde yapýlmasý,
kiþinin fizyolojik yapýsýna ve yeteneklerine uygun bir iþte çalýþmasý gibi konu-
lar endüstri psikolojisini ilgilendirir.

Üretilen mallarýn pazarlanmasýnda satýcý-alýcý etkileþimi, mallarýn tanýtýlmasý
amacýyla yapýlan reklamlar psikolojik verilere dayanmaktadýr. Kiþinin hiç 
ihtiyacý olmadýðý halde satýn aldýðý eþyalar göz önüne getirildiðinde reklamýn
üzerimizdeki etkileri açýkça görülür.

Hukuk Psikolojisi : Hukukta psikolojinin teorik bilgilerinden yararlanan
psikoloji dalýdýr. Sanýk ve tanýðýn psikolojik durumlarý, sorgulanmasý,
yargýlanmasý ve yasalar karþýsýnda insanlarýn tutum ve tavýrlarýný araþtýran
alanlardan biridir. Sanýk ve tanýðýn tanýmlanmasý, suçlu insana karþý 
gösterilen tavýr deðiþmeleri, cezaevi þartlarýnda yapýlan düzenlemeler, bu
çalýþmalarýn bir sonucudur.

Psikolog: Psikoloji eðitimi gören kiþi. Özel anlamda, kliniklerde uyum bozukluklarýnýn
teþhisinde, terapinin uygulanmasýnda, çeþitli yöntemlerin uygulanýp deðerlendirilmesi
konusunca psikiyatriste yardýmcý olan kiþi.

Psikiyatrist: Týp eðitimi görmüþ ve psikiyatri konusunda uzmanlýk yapmýþ doktor.
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5. PSÝKOLOJÝDE ARAÞTIRMA YÖNTEMLERÝ
Bilimlerin amacý, olaylar hakkýnda kanýtlanabilir bilgiler elde etmektir. Bu

amaca eriþmek için izledikleri sistemli yola, her tortu araþtýrma tekniðine yöntem
denir. Deðiþik bilim dallarýnda birçok yöntem kullanýlýr. Psikoloji de diðer bilimlerin
kullandýðý yöntemlerin çoðunu kendi konusuna göre kullanýr. Bunlarýn baþlýcalarý
betimleyici ve tanýmlayýcý yöntemler, korelasyonel yöntemler, deneysel yöntem-
lerdir.

a) Betimleyici ve tanýmlayýcý yöntemler

Betimleme ve tanýmlama amacýyla tara-
ma yöntemi, doðal gözlem, görüþme ve vaka
incelemesi yöntemlerinden yararlanýlýr.

(1) Tarama yöntemi : Belirli sorunlarla
ilgili olarak geniþ kitlelerin görüþlerinin alýn-
masýdýr. Sorular önceden hazýrlanýr, Sözgelimi,
TV yayýnlarýnýn eðitime etkisi konusunda
öðrenci, öðretmen ve velilerin görüþlerini almak
üzere bir araþtýrma yapabilir, Sorular görüþme-
den önce hazýrlanýr geniþ kitlelere yöneltilir.
Elde edilen sonuçlar yorumlanýr. Tarama amacýyla test ve anketler uygulanabilir.

Test : Ýnsanlarýn zekalarýný, ilgilerini, yeteneklerini, tutumlarýný, kiþiliðini v.b.
ölçmek amacýyla kullanýlýr. Testler ölçülecek davranýþlarý içine alacak biçimde oluþ-
turulur. Testlerden alýnan sonuçlar objektif (nesnel) biçimde yorumlanýr. Testlerden
alýnan bilgiler insan davranýþlarýný oldukça saðlam biçimde açýklar. Testler, ölçtük-
leri konuya (zeka, yetenek, kiþilik, ...v.b.), uygulama alanlarýna (birey ya da gruplara
uygulanmasý), uygulama biçimlerine (sözlü-sözsüz oluþu v.b.) göre sýnýflandýrýlýr.

Anket: Bilgi verecek kiþinin doðrudan kendisinin okuyarak cevaplandýracaðý
sorulardan oluþmuþ soru kaðýtlarý kullanarak yazýlý cevaplar aracýlýðýyla gözlemde
bulunma iþidir (Anket uygulanan kiþiler okur - yazar deðillerse anket uygulayan kiþi
kartlarý onlardan alacaðý cevaplara göre kendi doldurabilir).

(2) Doðal gözlem: Olaylarýn doðal durumunda izlenmesidir. Güdümsüz
gözlem de denilebilir. Oyuncaklarý ile oynayan çocuðun, zor bir problemi çözmeye
uðraþan öðrencinin davranýþlarýný ona hissettirmeden, en ince ayrýntýsýna kadar
gözleyip kaydedebiliriz. Bu amaçla gözlem odalarý ya da gizli kameradan 
yararlanabiliriz.

(3) Görüþme: Görüþme, karþýlýklý konuþmadýr. Bu konuþma bir kiþi Ýle 
olabileceði gibi bir grup insanla da olabilir. Hekim hastasýna sorduðu sorularla, nasýl
hastalýk hakkýnda görüþ kazanýyorsa, psikolog da çeþitli konularda yaptýðý konuþ-
malarla öyle görüþ kazanabilir.

Betimleme: Bir durum, olay
yada sürecin, bir evrenin (evren-
araþtýrmaya konu olarak alýnan
alan) özelliklerini sayýp dökme.

Betimleyici araþtýrma: iliþki
kurucu, varsayým sýnayýcý ilk
gözlemlerden hareket ederek ol-
gulara eþlik eden özellikleri belir-
lemeyi amaçlayan sayým (istatis-
tik) araþtýrmasýdýr.



(4) Vaka (olay) Ýncelemesi: Bazý durumlarda insan davranýþýný tanýmak pek
kolay olmaz. Olayýn derinliðine inmek gerekir, insanýn geçmiþ yaþantýlarý ve çevre-
si davranýþlarýna önemli etkiler yapar, insan davranýþýný tanýmak için bu geçmiþ
yaþantýlarýn, önemli olaylarýn (hastalýk, kaza, þoklar) ve iliþki kurduðu insanlarýn ona
nasýl bir etkide bulunduðunu öðrenmek gerekir. Bunun için psikolog incelediði kim-
senin ailesi, arkadaþlarý ve diðer ilgililerle konuþur. Elde etliði bilgileri nesnel olarak
kaydeder. Davranýþlarýn nedenlerini ortaya çýkarýrken bu bilgilerden yararlanýr.

b) Korelasyonel yöntemler

Korelasyon : Birlikte deðiþme gösteren olaylar arasýnda çeþitli-anlamlýlýk
düzeylerinde belirlenen ve nedensellik baðlarý kurmanýn baþlangýç noktasý olan iliþ-
ki, sözgelimi "cinsiyet ile öðrenme baþarýsý arasýnda iliþki var mýdýrþ", ya da
"matematik dersindeki baþarý ile müzik dersindeki baþarý arasýnda iliþki var mýdýrþ"
diye sorulabilir. Araþtýrma sonunda ileri sürülen iddia doðrulanýrsa (müzik dersinden
baþarýlý olanlar matematikle de baþarýlý ise: ya da farklý cinslerin öðrenme konusun-
daki baþarýlarý da farklý ise) iki deðiþken arasýnda korelasyon vardýr denilir.
Korelasyon pozitif (+) ve negatif (-) yönde olabilir. Deðiþkenler ayný yönde deðiþme
gösteriyorsa pozitif, ters yönde deðiþme gösteriyorsa negatif korelasyondan söz
edilir.

c) Deneysel yöntemler

Doðal gözlem, gözlem, varsayým (hipotez) ve deneyleme aþamalarýndan
geçer.

1. Doðal gözlem : Olaylarýn akýþýna gözlemcinin karýþmadýðý gözlem
biçimidir (Daha önce söz edildi).

2. Varsayým : (hypothesis - hipotez). Olaylar ve olgular arasýnda neden -
sonuç iliþkisi kuran ve gözlem yolu ile test edilecek (sýnanacak) olan öngörü, ilk
gözlemlerden yola çýkarak, olaylar arasýnda nedensellik iliþkisi kuracak geçici açýk-
lama yapýlabilir. Bu açýklamalar doðrulandýðýnda yasa haline gelebilir.

3. Gözlem : Olayýn baþýndan sonuna kadar izlenerek görülenlerin
kaydedilmesidir. Deneysel yöntemde, bu aþamada kastedilen, doðal olmayan
(güdümlü) gözlemdir.

Güdümlü gözlem: Olaylarýn yeri, zamaný ve koþullarýnýn gözlemci tarafýn-
dan hazýrlandýðý gözlem biçimidir. Nelerin, nasýl gözlenebileceði, nasýl kaydedile-
ceði önceden kararlaþtýrýlýr. Aktif gözlem ya da deneyleme de denilebilir.

Deney (Experiment) : Bir deðiþkenin etkilerini gözlemek üzere koþullarý
hazýrlanmýþ gözlem ya da deneyleme sürecinin ürünüdür. Diðer bilimlerde olduðu
gibi deney yöntemi, psiklojide de araþtýrmalarýn temelidir. Psikoloji deneylerinde
denek ya da denek gruplarý kullanýr. En az iki denek grubu kullanýlýr. Denek 
gruplarýnýn yaþ, cinsiyet, eðitim, yetenek, ilgileri, öðrenim durumu ... v.b. açýsýndan
birbirlerine oldukça benzer kiþilerden oluþturulmasýna özen gösterilmelidir. Çünkü bu
özellikleri deneyin sonucunu etkiler. Denek gruplarýndan biri, koþullarý sabit tutulan
kontrol grubudur. Diðeri de hipotezin koþullarýný uyguladýðýmýz deney grubudur.

Denek: derinde deney yapýlan organizma.

12



13

Örneðin, bir sýnýfta öðrencilerin Fransýzca'yý daha iyi öðrenmeleri konusunda
hiç Türkçe konuþmamanýn etkisini araþtýrdýðýmýzý varsayalým. Bunun için zeka, yaþ
vb. özellikler açýsýndan eþlenebilecek iki grup oluþturulur, ikisinde de ayný konular
iþlenir. Birincisinde (deneme grubu) Türkçe konuþulmasýna izin verilmez, ikincisinde
(kontrol grubu) izin verilir. Sonuçta baþarýlar arasýnda fark olduðu görülürse, (diðer
þartlarýn eþit olduðu düþünülerek) varýlan sonucun Türkçe konuþulmasýndan ya da
konuþulmamasýndan kaynaklandýðý yargýsýna varýlýr.

d) Araþtýrmalarda ahlakî ilkeler

Her bilim gibi psikoloji de kötü amaçlar için kullanýlabilir. "Bilinçaltý güdülen-
me"; "araçlý þartlanma"; "psikobiyoloji" alanýndaki araþtýrmalar kötü amaçlarla kul-
lanýlabilecek özellikler taþýrlar. Ancak kötü amaçla kullanýlabileceði kaygýsý ile bu bil-
imden vazgeçmek anlamsýzdýr. Ateþ yangýna da neden olabilir, yiyeceklerimizi de
piþirebilir, önemli olan bilimi insanlýðýn iyiliði için kullanmaktýr. Bunun için psikoloji
çalýþmalarýnýn nesnel, önyargýsýz olmasý gerekir. Ýnsanlýk adýna bile olsa, bir tek
kiþiye zarar verebilecek çalýþmalar yapýlmamalýdýr.

6. PSÝKOLOJÝNÝN DÝÐER BÝLÝMLERLE ÝLÝÞKÝSÝ

Psikolojinin felsefeden ayrýlýp baðýmsýz bir bilim olmasý, onun diðer bilimlerle
iliþkisinin koptuðu anlamýna gelmez. Her bilim dalýnýn diðerleri ile iliþkisi vardýr,
Ancak birbirlerine yakýn olan bilim dallarýnýn iliþkisi diðerlerinden daha yoðundur.
Örneðin, insaný konu olarak ele alan antropoloji,
etnoloji, sosyoloji, psikoloji daha yakýn iliþki
içindedir.

Psikoloji - Antropoloji: Antropoloji, insaný inceleyen bilim dalýdýr. Ýnsanýn
geliþim sürecini, ýrklarý inceler. Elde ettiði sonuçlar günümüz psikolojisine ýþýk tutar.

Psikoloji - Etnoloji: Etnoloji, insan toplumlarýnýn günümüzde ya da tarih
öncesi dönemlerde yaþayan ilkel topluluklarýn kültürlerini inceler, insanýn kiþiliði,
algýlarý, kanýlarý üzerinde içinde yaþadýðý
kültürün etkisi oldukça çoktur. Bu nedenle
etnoloji çalýþmalarý psikolojiye yardýmcý olur.

Psikoloji - Sosyoloji : Sosyoloji toplum bilimdir. Toplumun yapýsýný, toplum-
sal sistemleri inceler. Toplum tek tek kiþilerden oluþtuðuna göre sosyoloji ile psikolo-
ji oldukça yakýndan iliþkili bilim dallarýdýr. Her iki bilim dalýnýn ortak ürünü olarak
sosyal psikoloji dalý doðmuþtur. Ancak bununla
birlikte sosyoloji ve psikolojiyi tek bir bilim dalý
olarak görmek yanlýþtýr. Çünkü iki bilim dalýnýn
oldukça farklý yanlarý ve çalýþma alanlarý vardýr.
Örneðin, sosyoloji yalnýzca insan toplumlarýný
incelemesine karþýn psikoloji bazý nedenlerle
hayvanlarý da inceler.

Antropoloji (anthropology): Ýnsan
bilim.

Etnoloji: Toplumlarýn kültürel
yapýlarýný inceleyen bilim dalý.

Sosyoloji: Toplumbilim. Toplu-
mun yapýsýný, iþleyiþini ve toplum-
sal sistemleri inceler. 
Kültür: Ekin. Ýnsanýn ürünü olan,
insanýn yarattýðý araç, gereçten,
dil, sanata kadar her þey.




