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Onüçüncü Ulusal Psikoloji Kongresi, bu y›l
8-11 Eylül tarihlerinde, Bilgi Üniversitesi’nde
gerçeklefltirildi. Türk Psikologlar Derne¤i ve Bil-
gi Üniversitesi iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen Kong-
re’nin bu y›lki temas› “Toplumsal Bar›fl: Dün,
Bugün ve Yar›n”d›. Oldukça yüksek bir kat›l›m›n
oldu¤u Kongre’nin aç›l›fl konuflmas›n› TPD
‹stanbul fiube Baflkan› Ayla Dönmez yapt›.
Afla¤›da, Say›n Dönmez’in konuflma metnini
okuyabilirsiniz.

Psk. Dr. Ayla Dönmez*

De¤erli Meslekdafllar›m, Say›n Konuklar›m›z,

Bugün XIII. Ulusal Psikoloji Kongresini ger-
çeklefltirmek için bir araya geldik. Öncelikle ara-
m›zda bulunan kat›l›mc› konuklar›m›z... AAmmeerrii--
kkaann  PPssiikkoollooggllaarr  BBiirrllii¤¤ii 2004 Y›l› Baflkan› PPrrooff..
DDrr..  DDiiaannee  HHaallppeerrnn, Uluslararas› Kültürleraras›
Psikoloji Birli¤i Baflkan› PPrrooff..  DDrr..  PPeetteerr  SSmmiitthh ve
PPrrooff..  DDrr..  KKaayy  DDeeaauuxx, Merk Friedman  ve hepini-
ze hofl geldiniz diyorum…

Bu kongre 135 bildiri, 77 poster, 18 özel etkin-
lik 26 panelle  bizlere zengin bilimsel bir toplant›
izleme olana¤› haz›rlam›flt›r. Bu çal›flmalar›n bize
sunulmas› için yo¤un bir özveri ile çal›flan DDüüzzeenn--
lleemmee  KKuurruulluu’’nnddaakkii  vvee  BBiilliimmsseell  KKuurruull’’ddaakkii  mmeess--
lleekkddaaflflllaarr››mm››zzaa,,    hheerr  ttüürrllüü  oollaannaa¤¤››    hhaazz››rrllaayyaann  ‹‹ss--
ttaannbbuull  BBiillggii  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnee  Türk Psikologlar
Derne¤i ve flahs›m ad›na teflekkür ediyorum. 

Dünya üzerinde psikoloji, akademik boyutta
çal›flmaya bafllad›¤›ndan bu yana böylesi toplant›-
lar›n getirdi¤i tart›flmalarla güvenilir bir yolda yü-
rümüfltür. Bu bilimsel toplant›lar her zaman hepi-
mize rehber olmufl psikolojinin geliflmesine ›fl›k
tutmufl, yaln›z olmad›¤›m›z› ve büyümekte oldu-
¤umuzu bize yaflatm›fl ve yaflatacakt›r da. Bilim-
sel çal›flmalar›m›z, psikoloji biliminin uygulay›c›-
lar› olan bizlere, kamusal alanda yasal statü getir-
mesini  de kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Ama bu varo-
lufl süreci oldukça sanc›l› olmaktad›r. Pek çok ül-
kede psikolojinin  benzer koflullarda geliflti¤ini
biliyoruz.. Baz› ülkelerde bu süreç oldukça uzun
sürmüfltür. Hatta Danimarkal› meslekdafllar›m›z
bu sürecin güçlü¤ünü anlat›rken “biz yasam›z›
yüz y›lda ald›k” derler.  Bildi¤iniz gibi biz de ül-
kemizde ayn› güçlükleri yaflamaktay›z. Bugünler-
de Sa¤l›k Bakanl›¤› SSaa¤¤ll››kk  MMeesslleekk  MMeennssuuppllaarr››
BBiirrllii¤¤ii  KKaannuunn  TTaassaarr››  TTaassllaa¤¤››’’nn››  TTüürrkk  PPssiikkoollooggllaarr
DDeerrnnee¤¤ii  GGeenneell  MMeerrkkeezziimmiizzee  ggöönnddeerriipp  ggöörrüüflfl  iissttee--
mmiiflflttiirr..

‹flte bu bilimsel toplant›lar ülkemizde psikolo-
jiyi ve psikoloji bilincini bu noktalara tafl›d›. ‹na-
n›yorum ki, bu kongre sonunda ço¤umuz, yeni ça-
l›flmalara do¤ru  yol almam›z› sa¤layan katk›larla,
buradan ayr›labilece¤iz…

Kongremizin ana temas›n›n TOPLUMSAL
BARIfi  olmas›n›n ne kadar önemli ve do¤ru bir
seçim oldu¤unu,  tüm dünyada yaflanan son olay-
lar, bize bir  kez daha göstermektedir..

Evet, dünyam›zda toplumsal yaflam bafllad›-
¤›ndan bu yana savafl ve bar›fl kavramlar› hep bir
arada an›lmakta ve ne ac›d›r ki, bir arada yaflan-
makta.. BARIfi ‹Ç‹N SAVAfiMAK… Biliyorum
ki, bu anlay›fl ve tutumun ne kadar zavall› oldu¤u-
nun alt›n›  hepimiz yads›yarak çiziyoruz....

Geçen yüzy›l›n savafllarla geçmesinin insanl›-
¤a ne ac›lar verdi¤i malum. Öyle ki, en ufak bir

XXIIIIII..  UULLUUSSAALL  PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹
KKOONNGGRREESS‹‹

““TToopplluummssaall  BBaarr››flfl::  DDüünn,,  BBuuggüünn
vvee  YYaarr››nn””

88  EEyyllüüll  22000044

*Türk Psikologlar Derne¤i ‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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terslik karfl›s›nda “iflte,  flimdi  III. Dünya savafl›
kopacak” söylemi günlük dilde yayg›n hale gel-
miflti… Zaman zaman da  ” III. Dünya Savafl› ç›-
kar m›?, ç›karsa ne olur?” gibi söylefliler yaflam›-
m›zda yerini alm›flt›. Bu yüzy›l›n bar›fl yüz y›l›
olaca¤› beklentisi yükselmiflti. Ama küreselleflme
süreci içinde üçüncü dünya savafllar› neredeyse
s›kl›kla yaflan›r hale geldi. V‹ETNAM, ‹RAN,
IRAK- F‹L‹ST‹N,  ‹SRA‹L,  BOSNA gibi  ülke-
lerde  yo¤un yafland› ve yaflan›yor.… Gün geçmi-
yor ki bir yerlerde  terör olaylar› yaflanma-
s›n.….NNEEWWYYOORRKK’’TTAA  1111EEYYLLÜÜLL, ‹‹SSTTAANNBBUULL
NNEEVVEE  fifiAALLOOMM  SS‹‹NNAAGGOOGGUU’’NNDDAA, ‹‹SSTTAANNBBUULL
HHSSBBCC’’DDEE,,  ‹‹SSTTAANNBBUULL  ‹‹NNGG‹‹LLTTEERREE  BBAAfifiKKOONN--
SSOOLLOOSSLLUU⁄⁄UU’’NNDDAA, MMAADDRR‹‹DD’’DDEE,,  RRUUSSYYAA’’--
DDAA  SON OLARAK DA OOKKUULLDDAA  YAfiANAN-
LAR…

Tabii bu yaflananlar ekonomiyi etkiledi¤i için
yayg›n bir flekilde iç ve d›fl göçü de beraberinde
getiriyor..Ac›lar, mutsuzluklar bireysel ve top-
lumsal yaflamlarda yaflanan kaos hepimizi içine
al›yor. . Giderek ““fifi‹‹DDDDEETT  KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜ”” yayg›n-
lafl›yor. Kitle iletiflim araçlar› yoluyla da toplum-
lar›n yap›lanmas›n› de¤ifltiriyor. Bu geliflme, be-
raberinde tafl›d›¤› de¤erleri yayg›nlaflt›r›rken, ça-
¤›m›z›n insan›n›  da duyars›zlaflma yönünde
önemli ölçülerde etkiliyor.... ‹flte, bizler ço¤un-
lukla bu noktada, yaflananlar karfl›s›nda, insanlara
destek olmak için devreye giriyoruz. Ancak he-
men kendimize sormam›z gerekiyor ki, bizler ça-
l›flmalar›m›z›n ççoo¤¤uunnlluu¤¤uunnuu  bbuu  aaflflaammaaddaa  mm››  ggeerr--
ççeekklleeflflttiirrmmeelliiyyiizz??

Demokratik kültür,  hümanist  de¤erler insan
ve toplum sa¤l›¤› için de önem tafl›maktad›r. De-
mokratik anlay›fl içinde,  sevgi, hoflgörü, toplum-

sal dayan›flma de¤erlerinin benimsenmesi ve yük-
seltilmesi ‘Toplumsal Bar›fl’a   giden en etkili yoldur. 

Toplumsal bar›fl› sa¤lamak için dünya üzerin-
de pek çok oluflum var.  Çok çeflitli çal›flmalar ya-
p›lmakta ama, TOPLUMSAL BARIfi’a olan ge-
reksinim hala varl›¤›n› sürdürmektedir.. Demek
ki, savafl›n da içinde oldu¤u ““fifi‹‹DDDDEETT  KKÜÜLLTTÜÜ--
RRÜÜ””NNEE karfl›, ciddi çözümler gelifltirmek sorum-
lulu¤u hepimize düflmektdir.

‹flte bu noktada, konusu insan olan ve pek çok
alanda çal›flmalar yapabilen psikoloji biliminin
uygulay›c›lar› olarak bizler neler yapmal›y›z? ‹‹nn--
ssaann  oollaarraakk  vvee  ppssiikkoolloogg  oollaarraakk  bbiizzee  ddüüflfleenn  ssoorruummlluu--
lluu¤¤uu  nnaass››ll  ttaaflfl››yyaaccaa¤¤››mm››zzaa  vvee  öörrggüüttlleenneeccee¤¤iimmiizzee
bbuu  kkoonnggrreeddee  kkaarraarr  vveerrmmeekk  eenn  öönneemmllii  hheeddeeffiimmiizz
oollmmaall›› ki ana temam›za yak›fl›r bir kongre gerçek-
lefltirmifl olal›m. ZATEN MESLE⁄‹M‹Z gere¤i
bizler de yaflama MMaarrttiinn  LLuutthheerr  KKiinngg  ggiibbii  bbaakkmm››--
yyoorr  mmuuyyuuzz::  BBiirreeyy  kkeennddii  ddaarr  kkiiflfliisseell  ggöörrüüflfllleerriinniinn
iiççiinnddee  bboo¤¤uullmmaakkttaann  kkuurrttuulluupp,,  oonnllaarr››nn  üüzzeerriinnee  çç››kk--
tt››¤¤››  vvee  iinnssaannllaarr››nn  ttüümmüünnüünn  ssoorruunnllaarr››yyllaa  iillggiilleennee--
cceekk      hhaallee  ggeellddii¤¤ii  zzaammaann  yyaaflflaammaayyaa  bbaaflflllaarr..

EEvveett,,  BB‹‹ZZLLEERR    BBUU  ÇÇAA⁄⁄II  YYAAfifiAARRKKEENN::  HHAAKK
EETTTT‹‹⁄⁄‹‹MM‹‹ZZ  YYEERRDDEE  OOLLMMAALLIIYYIIZZ..  ÖÖZZGGÜÜRR
GGEELL‹‹fifiEENN,,  ÜÜRREETTEENN,,  ÇÇAA⁄⁄DDAAfifi  ‹‹NNSSAANN    VVEE
TTAABB‹‹‹‹  KK‹‹  PPSS‹‹KKOOLLOOGG    OOLLAARRAAKK  GGEELLEECCEE⁄⁄EE
‹‹ZZ    BBIIRRAAKKMMAALLIIYYIIZZ......

Hepinize kongreye verdi¤iniz katk›lardan do-
lay› teflekkür ediyor ve tekrar hofl geldiniz diye-
rek,  XIII. Kongre’nin baflar›l› geçmesini diliyo-
rum.

Tüm konuklar› ve kat›l›mc›lar› Türk Psikologlar
Derne¤i ve kendi ad›ma sayg› ile selaml›yorum….


