XIII. ULUSAL PS‹KOLOJ‹
KONGRES‹
“Toplumsal Bar›ﬂ: Dün, Bugün
ve Yar›n”
8 Eylül 2004
Onüçüncü Ulusal Psikoloji Kongresi, bu y›l
8-11 Eylül tarihlerinde, Bilgi Üniversitesi’nde
gerçekleﬂtirildi. Türk Psikologlar Derne¤i ve Bilgi Üniversitesi iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilen Kongre’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 gerçekleﬂtirmek için bir araya geldik. Öncelikle aram›zda bulunan kat›l›mc› konuklar›m›z... Amerikan Psikologlar Birli¤i 2004 Y›l› Baﬂkan› Prof.
Dr. Diane Halpern, Uluslararas› Kültürleraras›
Psikoloji Birli¤i Baﬂkan› Prof. Dr. Peter Smith ve
Prof. Dr. Kay Deaux, Merk Friedman ve hepinize hoﬂ geldiniz diyorum…
Bu kongre 135 bildiri, 77 poster, 18 özel etkinlik 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 Düzenleme Kurulu’ndaki ve Bilimsel Kurul’daki meslekdaﬂlar›m›za, her türlü olana¤› haz›rlayan ‹s tanbul Bilgi Üniversitesi’ne Türk Psikologlar
Derne¤i ve ﬂahs›m ad›na teﬂekkür ediyorum.
*Türk Psikologlar Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Dünya üzerinde psikoloji, akademik boyutta
çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›ndan bu yana böylesi toplant›lar›n getirdi¤i tart›ﬂmalarla güvenilir bir yolda yürümüﬂtür. Bu bilimsel toplant›lar her zaman hepimize rehber olmuﬂ psikolojinin geliﬂmesine ›ﬂ›k
tutmuﬂ, yaln›z olmad›¤›m›z› ve büyümekte oldu¤umuzu bize yaﬂatm›ﬂ ve yaﬂatacakt›r da. Bilimsel çal›ﬂmalar›m›z, psikoloji biliminin uygulay›c›lar› olan bizlere, kamusal alanda yasal statü getirmesini de kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Ama bu varoluﬂ süreci oldukça sanc›l› olmaktad›r. Pek çok ülkede 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 ülkemizde ayn› güçlükleri yaﬂamaktay›z. Bugünlerde Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k Meslek Mensuplar›
Birli¤i Kanun Tasar› Tasla¤›’n› Türk Psikologlar
Derne¤i Genel Merkezimize gönderip görüﬂ iste miﬂtir.
‹ﬂte bu bilimsel toplant›lar ülkemizde psikolojiyi ve psikoloji bilincini bu noktalara taﬂ›d›. ‹nan›yorum ki, bu kongre sonunda ço¤umuz, yeni çal›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 olaylar, 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 yaﬂanmakta.. BARIﬁ ‹Ç‹N SAVAﬁMAK… Biliyorum
ki, bu anlay›ﬂ ve tutumun ne kadar zavall› oldu¤unun 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
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terslik karﬂ›s›nda “iﬂte, ﬂimdi III. Dünya savaﬂ›
kopacak” söylemi günlük dilde yayg›n hale gelmiﬂti… 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 ülkelerde yo¤un yaﬂand› ve yaﬂan›yor.… Gün geçmiyor ki bir yerlerde terör olaylar› yaﬂanmaNEWYORK’TA 11EYLÜL, ‹STANBUL
s›n.….N
NEVE ﬁALOM S‹NAGOGU’NDA, ‹STANBUL
HSBC’DE, ‹STANBUL ‹NG‹LTERE BAﬁKONSOLOSLU⁄U’NDA, MADR‹D’DE, RUSYA’DA SON OLARAK DA OKULDA YAﬁANANLAR…
Tabii bu yaﬂananlar ekonomiyi etkiledi¤i için
yayg›n bir ﬂekilde iç ve d›ﬂ göçü de beraberinde
getiriyor..Ac›lar, mutsuzluklar bireysel ve toplumsal yaﬂamlarda yaﬂanan kaos hepimizi içine
al›yor. . Giderek “ﬁ‹DDET KÜLTÜRÜ” yayg›nlaﬂ›yor. Kitle iletiﬂim araçlar› yoluyla da toplumlar›n yap›lanmas›n› de¤iﬂtiriyor. Bu geliﬂme, beraberinde taﬂ›d›¤› de¤erleri yayg›nlaﬂt›r›rken, ça¤›m›z›n insan›n› da duyars›zlaﬂma yönünde
önemli ölçülerde etkiliyor.... ‹ﬂte, bizler ço¤unlukla bu noktada, yaﬂananlar karﬂ›s›nda, insanlara
destek olmak için devreye giriyoruz. Ancak hemen kendimize sormam›z gerekiyor ki, bizler çal›ﬂmalar›m›z›n ço¤unlu¤unu bu aﬂamada m› gerçekleﬂtirmeliyiz?
Demokratik kültür, hümanist de¤erler insan
ve toplum sa¤l›¤› için de önem taﬂ›maktad›r. Demokratik anlay›ﬂ içinde, sevgi, hoﬂgörü, toplum-

sal dayan›ﬂma de¤erlerinin benimsenmesi ve yükseltilmesi ‘Toplumsal Bar›ﬂ’a giden en etkili yoldur.
Toplumsal bar›ﬂ› sa¤lamak için dünya üzerinde pek çok oluﬂum var. Çok çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lmakta ama, TOPLUMSAL BARIﬁ’a olan gereksinim hala varl›¤›n› sürdürmektedir.. Demek
ki, savaﬂ›n da içinde oldu¤u “ﬁ‹DDET KÜLTÜRÜ”NE karﬂ›, ciddi çözümler geliﬂtirmek sorumlulu¤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? ‹n san olarak ve psikolog olarak bize düﬂen sorumlulu¤u nas›l taﬂ›yaca¤›m›za ve örgütlenece¤imize
bu kongrede karar vermek en önemli hedefimiz
olmal› ki ana temam›za yak›ﬂ›r bir kongre gerçekleﬂtirmiﬂ olal›m. ZATEN MESLE⁄‹M‹Z gere¤i
bizler de yaﬂama Martin Luther King gibi bakm› yor muyuz: Birey kendi dar kiﬂisel görüﬂlerinin
içinde bo¤ulmaktan kurtulup, onlar›n üzerine ç›kt›¤› ve insanlar›n tümünün sorunlar›yla ilgilenecek hale geldi¤i zaman yaﬂamaya baﬂlar.
Evet, B‹ZLER BU ÇA⁄I YAﬁARKEN: HAK
ETT‹⁄‹M‹Z YERDE OLMALIYIZ. ÖZGÜR
GEL‹ﬁEN, ÜRETEN, ÇA⁄DAﬁ ‹NSAN VE
TAB‹‹ K‹ PS‹KOLOG OLARAK GELECE⁄E
‹Z BIRAKMALIYIZ...
Hepinize kongreye verdi¤iniz katk›lardan dolay› teﬂekkür ediyor ve tekrar hoﬂ geldiniz diyerek, XIII. Kongre’nin baﬂar›l› geçmesini diliyorum.
Tüm konuklar› ve kat›l›mc›lar› Türk Psikologlar
Derne¤i ve kendi ad›ma sayg› ile selaml›yorum….
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