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Konuya girmeden önce bafll›kla ilgili birfley

söylemek istiyorum; “minimum standartlar” de-

nince ben bunu standart olarak olmas› gereken en

asgari ölçütler olarak anl›yorum. Bu ölçütlerin üs-

tüne gelecek olanlar bir mutlak flablon, cendere

olmamal›d›r. Bu standartlar›n etraf›na, üstüne in-

fla edilecek çeflitlilikten, zenginlikten vazgeçme-

meliyiz. Mutlak flablonu YÖK’ün ilk y›llar›nda

yaflad›k ve çok zarar gördük. Bölümler aras›nda

asgari gerekler d›fl›nda farkl›l›klar olmas› bir zen-

ginliktir.

Psikoloji konusunda e¤itim nas›l olmal›d›r de-

meden önce flu iki soruyu yan›tlamam›z gerekti¤i-

ni düflünüyorum: Psikoloji nedir, üniversite ö¤re-

nimi nedir, hedefi ne olmal›d›r? Standartlar konu-

suna bu iki soruya de¤inerek girmek istiyorum.

PPssiikkoolloojjii  NNeeddiirr??

Psikoloji insan ve di¤er organizmalar›n çevre-

leri içinde sürdürdükleri içsel süreçleri, ve çevre-

lerindeki di¤er unsurlarla etkileflim içinde sürdür-

dükleri iliflkisel süreçleri çal›flan bilimdir. Bu bili-

min biyopsikolojiden politik psikolojiye dek uza-

nan bir yelpazesi vard›r. Bu yelpazedeki farkl› alt

dallar› birlefltiren ortak paydalar vard›r: temel bi-

limsel ve etik de¤erler, merak› ve sorgulamay›

öngören bir bilimsel yöntem anlay›fl›.

Bu sorunun ve yan›t›n benim gözümde önemli
bir pratik anlam› fludur: psikolojiden lisans dere-
cesi ile mezun olan kiflilerin bu yelpazenin tü-
müyle derinlemesine bir tan›flma yaflamalar› pek
olas› de¤ildir, farkl› yerlerde çok farkl› k›s›mlar›
ile karfl›laflm›fl, çok farkl› k›s›mlar›na ilgi ve yat-
k›nl›k duymufl olabilirler. Ülkemizde ya da yurt
d›fl›nda hiçbir psikoloji lisans program›n›n, psiko-
lojinin gittikçe çeflitlenen uygulama alanlar›n›n
tümüne, yetkin eleman haz›rlama potansiyeline
sahip olabilece¤ini sanm›yorum. O zaman bir psi-
koloji lisans mezunu bütünüyle bir psikolog de-
¤ildir, ancak psikolojinin baz› yönlerini tan›m›fl,
ama umulur ki temel bilimsel yaklafl›m›n› ve de-
¤erlerini hazmetmifl bir kiflidir. Bu durumun bü-
tün dünyada da geçerli oldu¤unu düflünüyorum ve
böyle olmas›n› da mant›kl› buluyorum.

ÜÜnniivveerrssiittee  ÖÖ¤¤rreenniimmiinniinn  HHeeddeeffii  NNeeddiirr??

Üniversite ö¤renimi ne mutlak bir gerek, ne de
bütünüyle meslek edindiren bir süreçtir. Üniversi-
te e¤itimini bir meslekle sonuçlanan disiplinlere
bakarsak, bunlar›n tümü (hukuk, mühendislik, t›p
vb.) belli bir bütünlük içinde, di¤er alanlara pek
girmeden somut bir teknik uygulamaya insan gü-
cü haz›rlar. Onlar bile lisans e¤itimiyle, dersleriy-
le yetinmeyip bir staj sürecini de zorunlu k›larlar.
Hatta hukuk fakülteleri dört y›l›n yetersiz oldu¤u-
nu , lise mezununun yeterince haz›r gelmedi¤ini
düflünüp kendi ö¤rencileri için bir y›ll›k üniversi-
teye haz›rl›k program› uygulama karar› ald›lar.
Bunlar›n d›fl›ndaki disiplinler ise üniversite e¤iti-
mini, belli bir alanda yo¤unlaflan ama daha genel,
ö¤rencinin zihni, duygulan›m›, ahlak ve sorumlu-
luk anlay›fl›/bilincinin, özetle ufkunun geliflmesi-
ne, olgunlaflmas›na yol açacak bir e¤itim süreci
olarak öngörürler. Bu yaklafl›m›n temel hedefi flu-
dur: iyi yetiflmifl, genifl kapsaml› bilgiyle donan-
m›fl, profesyonel e¤itim içermeyen, fakat zihin
yap›s› ve ö¤renme kapasitesi aç›s›ndan daha son-
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raki profesyonel e¤itimin temellerini atan bir sü-
reç oluflturmak.

Bu, iflin temel ilkesel ya da e¤itim felsefesi ile
ilgili yan›. Bir de prati¤e bakal›m. Bugün hangi-
miz bize 17-18 yafl›nda malum lise e¤itiminden
gelen her gencin dört y›l sonra bir adli psikolog ya
da klinik psikolog olacak olgunlu¤a ve yetkinli¤e
eriflebilece¤ini savunabiliriz? En kapsaml› e¤i-
timle bile bu mümkün olur mu? Kald› ki o kap-
saml›l›k yaln›zca psikoloji dersi vermek demek
ise, bu e¤itimin bir teknisyen, hem de dar görüfllü
teknisyen üretmekten ne fark› olabilir ki? Sonuç
olarak psikoloji lisans mezununa psikolog den-
mesi pek de uygun de¤ildir. Konunun devlet bü-
rokrasisi ile ilgili bir yan› oldu¤u bir gerçek, an-
cak temel anlay›flta birleflilirse özlük haklar›na za-
rar vermeyecek çözümler üretilebilir.

Lisans mezunu psikolog de¤ilse ne olsun? Me-
seleyi birfley olmak olarak de¤il de nerelerde ça-
l›flmak fleklinde ele almak daha uygun olabilir.
Bir psikoloji mezunu bir lisede, bankada olabile-
ce¤i kadar psikolojinin belli uygulama alanlar›n-
da çal›flabilir, ama bir uzman olarak de¤il; çal›flt›-
¤› alanda hizmet içi e¤itim alarak belli becerileri
gelifltiren, bir eleman olarak. Bu becerileri lisans
e¤itiminde edindi¤i bilinç ve duyarl›l›kla birleflti-
rince çok da de¤erli bir eleman olarak.

MMiinniimmuumm  SSttaannddaarrttllaarr

O zaman ne öneriyoruz? Belli ki bir genel te-
mel ve befleri bilimler (fen-edebiyat) çerçevesi
içine infla edilen bir psikoloji müfredat›. Bu müf-
redatta neler olmal›?

1. Psikolojinin yelpazesini tan›tan bir girifl
dersi

2. Yelpaze içinde psikolojik düflünce, sorgula-
ma, araflt›rma yaklafl›m›n› sunan yöntem ve onu

besleyen istatistik dersleri, ve bunlar›n uygulama-

s›n› içeren deneysel psikoloji dersi

3. Psikolojinin yelpazesinde köflebafllar›n› tu-

tan ve yukar›daki tan›m›na uygun içerik alanlar›n-

da dersler. Yani organizman›n psikonörobiyolojik

yap›s›, zihinsel, sosyal ve kiflilik geliflimi, çevre-

siyle iliflkileri, duygu ve düygusal bozukluklar›

gibi konular› içeren dersler. Bunlar›n yan›s›ra bu

temel alanlar›n uygulamaya dönük yüzlerini (ör-

ne¤in, klinik, endüstri, psikolojik ölçüm vb.) tan›-

tan dersler.

4. Ö¤rencinin yukar›da sözü geçen ve müm-

kün olan her konuda, iste¤i do¤rultusunda, yani

zorunlu olmayan, uygulama/staj/ araflt›rma yap-

mas›na olanak tan›yan dersler. Bu dersler ö¤retim

üyelerinin araflt›rmalar›nda çal›flmay› da içermeli-

dir.

Yukar›da say›lan maddelerden ilk ikisi olmaz-

sa olmaz minimum gereklerdir. Di¤erlerinde her

bölüm her konuyu istenen kapsamda sunacak in-

san gücüne sahip olmayabilir. Ancak biliflsel, ge-

liflim, sosyal, kiflilik, ve fizyolojik psikoloji konu-

lar› ve baz› uygulamaya yönelik dersler de mutlak

gereklerdir. Bunlar›n d›fl›nda olanaklar dahilinde

ne kadar çok seçenek sunulabilirse o kadar zengin

ve doyurucu bir program olaca¤›n› hepimiz bili-

yoruz.

Geriye bir tek gerek kal›yor, o da bu dersleri

kimlerin verece¤i. Ülkemizde çok çeflitli olanak-

s›zl›klarla bo¤ufltu¤umuz bir gerçek. Ancak en

az›ndan temel, olmazsa olmaz diye nitelendirdi¤i-

miz dersleri, konusu psikoloji yelpazesinden olan

ö¤retim üyelerinin vermesi de bir minimum stan-

dart olmal›d›r. Bu standartlar› yerine getiremeyen

bölüm psikoloji program› açmamal›d›r.


