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Psikoloji,, 125 y›ll›k bilimsel tarihi ve zihinsel
zaman yolculu¤unda, “bilim öncesi psikolojinin
çal›ﬂ›ld›¤›” antik ça¤a kadar uzanan sa¤lam kökleriyle, dinamik ve güçlü bir bilim dal›d›r. Her dönemde çok çeﬂitli sorunlarla ve meydan okuyuﬂlarla yüz yüze kalan günümüz ça¤daﬂ psikolojisi,
di¤er bilim dallar› aras›ndaki sayg›n yerini, geçmiﬂ dönemlerde geliﬂtirdi¤i etkili ve çarp›c› paradigmalar›na, kökten bir de¤iﬂim hareketini baﬂlatabilecek cesur yaklaﬂ›mlar›na borçludur. Ayn›
cesaretle, psikolojinin farkl› alt alanlar›ndan h›zla akan araﬂt›rma bulgular›n› derlemek, günümüzde giderek güçleﬂmektedir. Bunlar, birçok ﬂeyin
anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›racak ﬂekilde taﬂlar›n yerlerine oturmas›n› sa¤larken, beraberinde k›r›lgan
tart›ﬂmalar› da baﬂlatabilmektedir. Psikoloji laboratuarlar›ndan ya da günlük yaﬂam gereksinimlerinden ç›kan sorular, geçmiﬂten günümüze kadar taﬂ›nan bilimsel yöntem ve yaklaﬂ›mlar do¤rultusunda hem laboratuarda hem de alanda sürekli s›nanmaktad›r. Bugün, psikolojide ele al›nan konular›n hemen hepsi, farkl› düzeylerde incelenebilir niteliktedir. Bu nedenle tarihine bakt›¤›m›zda, neredeyse her dönemin bir krize tan›kl›k
etti¤ini görürüz. Her kriz ise bilimsellik s›nav›n›
kazanmas› durumunda, di¤erleri kadar gerekli,
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farkl› bir bak›ﬂaç›s›n›n ya da farkl› bir yöntemin
meﬂrulaﬂt›r›lmas›yla son bulmuﬂtur.
“Psikolojinin uzun bir geçmiﬂi, ancak k›sa bir
tarihçesi vard›r” (akt., Boring, 1950, s. ix) diyen
Herman Ebbinghaus’un bu sözlerinin üzerinden
tam 100 y›l geçmiﬂtir. Asl›nda bir bilim dal› olarak kuruluﬂundan bu yana halâ yetiﬂkinlik döneminden ç›kamam›ﬂ ama zengin deneyimleri,
araﬂt›rma yöntem ve teknikleriyle de, bilgelik ça¤›n› yaﬂayan günümüz psikolojisi, ça¤daﬂ bir
portre çizmektedir. Sosyal, ekonomik, politik ve
bilimsel de¤iﬂiklikler do¤rultusunda, küreselleﬂme, elektronikleﬂme, kentleﬂme-endüstrileﬂme ve
bireyselleﬂme ad›na yaﬂanan hemen her konuyu,
araﬂt›rma oda¤› haline getirip, heyecan verici geliﬂme ve yenilikleri kendi içinde bar›nd›rmaktad›r. Di¤er yandan, ne ile u¤raﬂt›¤›n›n ve niçin u¤raﬂt›¤›n›n hesab›n› her ﬂeyden önce kendine verebilmek için her dönem, kendisinin bilime yönelik
etkinliklerini anlama gere¤ini duymuﬂtur ve böylesi bir sorgulay›ﬂ›n her zaman devam etmesi de
olas› görünmektedir.
Psikoloji Hep Vard›…
Çok çeﬂitli alt alanlar› olan ya da art›k ‘psikolojiler birlikteli¤i’ ﬂeklinde isimlendirilebilece¤imiz günümüz psikolojisinde, ilk kuramc›lar olarak karﬂ›m›za Platon (M.Ö. 427-347) ve Aristo
(M.Ö. 384-322) ç›kmaktad›r. Psikoloji laboratuarlar›na ya da alandaki uygulamalar›na konu olan
bir çok kavram için, eski ça¤larda farkl› antik kültürlerin özel tanr›lar› ve tanr›çalar› olmuﬂtur. Günümüze kadar ulaﬂan en erken çal›ﬂmalar, M.Ö.
400’lü y›llardan gelmektedir. “Dialexeis” olarak
bilinen bu kal›nt›lar, psikolojinin, özellikle zihin
üzerine vurgu yapan bilme sürecine yönelik baz›
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konularda de¤iﬂen çehresine, baz› konularda ise
asl›na dönüﬂüne kan›t sa¤lamaktad›r.
Bunlar, psikolojinin bir çok konusu için birer
metafor niteli¤indedir. Örne¤in, bu gün biliﬂsel
psikolojinin en popüler araﬂt›rma konular›ndan
biri olan insan belle¤ine iliﬂkin “depo” ya da “ambar” metaforu, asl›nda Plotinus’tan (M.S. 205270) gelmektedir. Plotinus, belle¤i özgün olaylar›n de¤il, bunlar›n görüntülerinin depoland›¤› bir
ma¤araya benzetmiﬂtir. Benzer ﬂekilde, yine insan belle¤inin pratik yönlerine iliﬂkin en zengin
ve en kapsaml› uygulamalar, Roma döneminden
gelmektedir. Cicero (M.Ö. 106-43) ve Quintillian
(M.S. 40-96), belle¤in hitabet sanat›ndaki rolünü
vurgulam›ﬂlard›r. Cicero, buna yard›mc› olarak
s›ralaman›n önemi üzerinde, Quintillian ise hem
fiziksel hem de zihinsel egzersiz üzerinde durmuﬂtur. Milatta önce 86 y›llar›nda yaz›lan ve Ad
Herennium olarak bilinen, anonim bir çal›ﬂma, o
dönemde yap›lan en ünlü pragmatik çal›ﬂma olmuﬂ ve sonradan ortaya ç›kan birçok bilginin temelini oluﬂturmuﬂtur (Bkz., Hermann, Chaffin,
1988; Ian, 1998).
Modern ça¤›n ilk büyük psikolo¤u olarak Descartes (1596-1650) bilinmektedir. Aristo’dan sonra ilk defa bütünüyle yeni bir düﬂünce sistemi geliﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂ, kartezyen dualizmin savunuculu¤unu yapm›ﬂt›r. Oluﬂturdu¤u sistemde evrensel gerçeklere ulaﬂabilmek için düﬂünen bir
‘ben’in kesinlikle gerekli oldu¤unu farkeden Descartes, kulland›¤› ilk ilkesini, 1644’te söyledi¤i
ünlü “Düﬂünüyorum, öyleyse var›m (C ogito, ergo
sum)” ifadesiyle biçimlendirmiﬂtir (Hall, 1972).
Günümüz baz› bellek araﬂt›rmac›lar›, insan belle¤inin, kiﬂinin kendi varl›¤›n›n fark›nda olmas›na
nas›l hizmet etti¤ine ve otobiyografik belle¤in
önemine vurgu yapabilmek için bu sözlerden yararlanm›ﬂlard›r. Descartes’›n septikler taraf›ndan
öne sürülebilecek hiçbir savununun sarsamayaca-

¤› kadar kesin ve güven verici bu sözlerini,
“Hat›rl›yorum, öyleyse var›m” (Klein, Rozendal,
Cosmides, 2002) ﬂeklinde günceleﬂtirmiﬂlerdir.
Descartes’›n ayr›ca, insan bedenini aç›klamak
üzere ortaya att›¤› mekanik ve sistematik kavramlar›, psikolojinin geliﬂim çizgisinde yeni bir
dönemin habercili¤ini de yapm›ﬂt›r. Böylelikle,
baﬂlang›çta zihni aç›klamak üzere yola koyulan
psikolojinin art›k yeni bir sorumlulu¤u daha vard›r: O da bedeni ve mekanik davran›ﬂlar›n› anlamak ve aç›klamak. Zihin-beden konusunda, Descartes ile Hobbes ve Descartes ile Locke (16321704) aras›nda yaﬂanan çat›ﬂmalar, psikolojinin
s›n›rlar›n› belirginleﬂtirmiﬂtir. Asl›nda benzer çat›ﬂmalar, Hume (1711-1776) ile Kant (17241804) ve daha sonra Helmholtz ile Hering aras›nda da yinelenerek bilimsel psikolojiye geçiﬂi kolaylaﬂt›racak etkenler yarat›lm›ﬂt›r.
Bilimin Eﬂi¤indeki Psikoloji…
Ernst Heinrichh Weber’in (1795-1878), bilimsel psikolojinin temelini oluﬂturan iki ölçü aras›ndaki en küçük farklar›n neler oldu¤unu bulmak
için deneyler yapt›¤› ve Weber yasas›n› keﬂfetti¤i
s›ralarda, psikoloji tarihine ilk bilimsel psikolog
olarak geçecek bir baﬂka isim, baﬂka bir çal›ﬂma
içindedir. Bu isim Gustav Theodor Fechner’dir
(1801-1887). Fechner, fizik ile felsefedeki ilgi
alanlar›n› ba¤daﬂt›rarak, zihin ve bedenin, ayn›
birlikteli¤in ifadeleri oldu¤unu savunarak psikofizik alan›n› baﬂlatm›ﬂt›r. Ona göre, zihin ve bedeni
ba¤daﬂt›rmak için gerekli anahtar, zihinsel duyumlarla fiziksel uyar›mlar aras›ndaki niceliksel
iliﬂkilerin keﬂfindedir: “T›pk› evreni ölçmek için,
evrenin içerdi¤i, fiziksel, standart bir ölçüm arac›na ihtiyac›m›z oldu¤u gibi, psikolojik ölçümler
için de, onun alt›nda yatan fiziksel bir ﬂeye ihtiyac›m›z vard›r. Ancak daha ileri gidildi¤inde, altta
yatan psikofizik etkinli¤i do¤rudan gözlemleyemedi¤imiz için, bu etkinli¤i uyaran ve düzenli bir
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ﬂekilde artt›r›p azaltabilen bir uyar›c›y›, standart
ölçüm arac›n›n yerine kullanabiliriz.” Temeli Weber yasas›na dayanan duyum ve uyar›c›lar aras›ndaki logaritmik iliﬂkiyi çözümleyen Fechner yasas›, daha sonralar› Ebbinghaus’un (1850-1909),
“yüksek zihinsel bilgi iﬂleme süreci” olarak ele ald›¤› insan belle¤inde, benzer çözümlemeler oluﬂturmas›nda esin kayna¤› olmuﬂtur.
Fechner’le birlikte ça¤daﬂ psikolojinin kuruluﬂuna büyük katk›lar› olan Helmholtz (1821-1894)
Herbart’›n (1776-1841) çal›ﬂmalar›yla, bilinçalt›
süreçlerin bilimsel olarak incelenebilir oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Böylelikle fiziksel ile uyar›c›n›n
sunulmas›ndan bilinçli olarak yorumlanmas›na
kadar olan sürecin ölçülebilirli¤i üzerinde durulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ondokuzuncu yüzy›l›n baﬂlar›nda ise, Alman filozof Immanuel Kant (17241804) psikolojinin asla bir bilim haline gelmeyece¤ini; çünkü psikolojik fenomenlerin ve süreçlerin ölçülemeyece¤ini ve üzerlerinde deneyler yap›lamayaca¤›n› ›srarla vurgulam›ﬂt›r. Ancak
Fechner’in zihnin ölçülmesini olas› k›lan çal›ﬂmalar›ndan ötürü psikofizi¤in ilerleyiﬂi engellenememiﬂtir. Kant’›n psikolojinin ba¤›ms›z bir bilim
dal› olma sürecine yönelik karﬂ› ç›k›ﬂlar›, baﬂka
bir platformda yeni bir psikoloji hareketinin do¤uﬂuna arac›l›k etmiﬂtir. Ampirizmi çürütme çabalar›nda Kant, insanlar›n do¤uﬂtan belirli özelliklerle geldiklerini öne sürerken bu do¤uﬂtanc›
yaklaﬂ›m›, alg›da Gestalt hareketi gibi psikoloji
ekollerinde çok güçlü etkisi olan felsefi bir alt yap›ya önemli katk› sa¤lam›ﬂt›r. Kendisi ayr›ca,
ba¤lant›c›l›¤›n (connectionism) habercisi olarak
da gösterilmiﬂtir. Kant’a karﬂ›n popülerleﬂen psikofizik araﬂt›rmalar›n›n, Wilhelm Wundt’un
(1832-1920) deneysel psikoloji’yi kurma planlar› yapmas› ve bunu yaﬂama geçirmesinde etkisi
büyük olmuﬂtur (Schultz ve Schultz, 2002;
Turner, 1977).

…. Nihayet Resmi Psikoloji
Wundt, 1879’da Leipzig’de kurdu¤u ilk psikoloji laboratuar›yla bilimsel psikolojiyi resmen
baﬂlatm›ﬂt›r. Bu dönem, zamansal olarak do¤a bilimleri konusuna dikkat çeken araﬂt›rmalar›n yap›ld›¤›, yöntem ve tekniklerin geliﬂtirildi¤i, çeﬂitli cihazlar›n tasarland›¤› ve bu konularda kitaplar›n yaz›ld›¤› bir dönemdir. Özellikle do¤a bilimleri ve 19. yüzy›l ‹ngiliz görgülcülerinin temel
vurgular›n›, Alman bilimadamlar›n›n insan duyular›n›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› anlamaya yönelik çal›ﬂmalar›, Wundt’un laboratuar›nda birleﬂtirilmiﬂtir. Bu
birleﬂim, resmi bir akademik disiplin olarak deneysel psikolojinin kuruluﬂunun müjdecisidir.
Kurulan bilimsel psikoloji, ayn› zamanda yap›salc›l›k okulunun baﬂlang›c›n› da oluﬂturmuﬂtur
(Schultz ve Schultz, 2002). Yap›salc›l›k ile psikolojinin gündemi, zihinsel yaﬂant›n›n içgözlem
yöntemiyle incelenmesi olmuﬂtur. ‹ndirgemeci bir
yaklaﬂ›mla, bilinçli yaﬂant›n›n nitelik, yo¤unluk,
netlik gibi iliﬂkilerinin ve bunlara temel oluﬂturan
fizyolojik karﬂ›l›klar›n›n incelenmesi hedeflenmiﬂtir. Bu okulun bir di¤er temsilcisi olan Titchener de, psikolojinin as›l görevinin bilinçli süreçlerin en temel ve basit parçalar›na indirgemek, birleﬂti¤i yasalar› belirlemek ve fizyolojik koﬂullar›yla ba¤lant›l› olarak çal›ﬂmak oldu¤unu belirtmiﬂtir. Böylelikle psikolojinin amaçlar›, do¤a bilimleriyle de uyuﬂan bir çizgiye getirilmiﬂtir. Bu
ba¤lamda psikologlar›n rol tan›mlar› da de¤iﬂmiﬂtir: Bilincin ö¤elerini belirlemek ve nas›l biraraya
geldiklerini göstermek, yap›s›n› öne ç›karmak.
Wundt’un kurdu¤u akademik psikoloji sistemi, k›sa sürede h›zla yay›lmas›na karﬂ›n psikoloji
tarihindeki konumunda, çok etkin olamam›ﬂt›r.
Almanya’da Gestalt psikolojisi ve Avusturya’ da
psikanaliz, ABD’de iﬂlevselcilik ve davran›ﬂç›l›k
Wundt’un, gerçek dünya sorunlar›ndan uzak oldu¤u yönünde eleﬂtiri alan yaklaﬂ›m›n›n, etkisini

176
TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 34-35, EYLÜL-ARALIK 2004

giderek kaybetmesine yol olmuﬂtur. ‹ngiltere’de
Charles Darwin’in evrim kuram›n› öne sürmesi,
Francis Galton’un ise bireysel farklar psikolojisi
üzerindeki çal›ﬂmalar›, ABD’yi Wundt’un çal›ﬂmalar›ndan daha fazla etkilemiﬂtir. Wundt’un
yüksek düzeyli zihinsel süreçler üzerine deneyler
düzenlemesinin mümkün olmad›¤›n› iddia etmesinden birkaç y›l sonra Hermann Ebbinghaus
(1850-1909), ö¤renme ve bellek konular›n› deneysel olarak nas›l incelenebilece¤ini göstermiﬂtir. Tarih ve filoloji e¤itimi alan Ebbinghaus, akademik e¤itim sürecinde ilgisinin felsefeye kayd›¤› dönemlerde, Fechner’in kitab› ile tan›ﬂm›ﬂt›r.
O’nun psikolojik fenomenlere yönelik matematiksel yaklaﬂ›m›n› benimsemeye baﬂlam›ﬂ, kat›
sistematik ölçümlerle bellek çal›ﬂmalar› yapmaya
böylelikle karar vermiﬂtir. Müller de Ebbinghaus’dan sonra ö¤renme ve bellek üzerine çal›ﬂm›ﬂt›r. Ebbinghaus’un yaklaﬂ›m›n›n kat› bir nesnellik
taﬂ›d›¤›n› belirten Müller zihnin, ö¤renme sürecinde çok daha etkin bir ﬂekilde yer ald›¤›n› düﬂünerek, bu etkinli¤i ön plana ç›kartacak görüﬂler
ileri sürmüﬂtür.
‹ﬂleyen Psikoloji(ler) Iﬂ›ldar….
Wundt psikolojisi ve Titchener yap›salc›l›¤›n›n özgün ﬂekillerinin, Amerikan entellektüel ikliminde uzun süre devam etmesi olas› olamam›ﬂt›r. Çünkü bunlar psikoloji uygulamalar›n› içermiyor ve iﬂleyen zihinle u¤raﬂm›yorlard›. Bu nedenle yaﬂam›n günlük sorunlar›na ve isteklerine uygulanamazlard›. Amerikan kültürü uygulamaya
dönüktü ve insanlar ‘iﬂleyen, çal›ﬂan’ ﬂeylere de¤er veriyorlard›. Bu yüzden Wundt’un psikolojisi
ve Titchener’in yap›salc›l›¤› derece derece iﬂlevselcili¤e do¤ru evrimleﬂmiﬂtir (Schultz ve
Schultz, 2002). ‹ﬂlevsel psikolojinin öncüsü olarak nitelendirilen William James (1842-1910),
çevreye uyum sa¤lamak için de¤iﬂen yönüne
odaklanarak, bilincin amac› ve iﬂlevi üzerinde

durmuﬂtur. “Hiç kimsenin belirli bir düﬂünceyi
ayn› ﬂekilde iki kez yaﬂayamayaca¤›n›” söylemiﬂtir. Psikoloji için pragmatizmin önemi üzerinde
duran James’in görüﬂleri, kendisinden sonra gelen
psikologlar›n iﬂlevselcili¤i resmen ilan etmelerinde etkili olmuﬂtur. Almanya’da Wundt’un laboratuar›nda çal›ﬂmalar yapan Münsterberg, Hall,
Cattell, Scott gibi Amerikal› psikologlar›n, Amerika’ ya dönerek özellikle Stanley Hall’›n (1912)
vurgulad›¤› gibi, ‘kullan›labilir psikoloji’ üretmeye baﬂlad›klar› dönem, iﬂlevselcili¤in ayr› bir düﬂünce okulu olarak resmen kuruldu¤u zamana
denk düﬂmektedir. Bu resmi ilanda emek veren
iki isim ise John Dewey (1859-1952) ve Rowland
Angell (1869-1949) olmuﬂtur. Darwin’ in iﬂlev ve
uyum kavram›, Galton’ un ölçme ve bireysel farklar›, Amerikan düﬂünürlerinin uygulama ve yarar
üzerine yo¤unlaﬂmalar›, James, Angell, Carr taraf›ndan vurgulanan, içerikten iﬂleve do¤ru yönelme, ekonomik ve sosyal etkenler ile savaﬂ›n gücünün birbirleriyle örtüﬂmesi, psikolojinin etkin ve
güçlü olmas›na neden olmuﬂtur. Asl›nda iﬂlevselcilik, Leibzig ve Cornell’de yap›lan laboratuar çal›ﬂmalar›na ve bilincin deneysel olarak araﬂt›r›lmas›na karﬂ› ç›kmam›ﬂt›r. Psikoloji içinde yeni
bir ekol yaratmak gibi bir hedefleri de olmam›ﬂt›r.
Ancak, uygulamal› psikologlar›n, psikolojiyi gerçek dünyan›n içine, okullara, fabrikalara, reklamc›l›k dünyas›na, mahkemelere, çocuk rehberli¤i
kliniklerine ve ruh sa¤l›¤› merkezlerine çekmeleriyle, yeni bir düﬂünce ekolünün özellikleri, dönemin Zeitgeist’inin katk›lar›yla da ortaya ç›km›ﬂt›r. Art›k psikoloji için üzerinde çal›ﬂ›lacak
yeni bir malzeme vard›r: Bu yaklaﬂ›mla, tek bir
iﬂlevsel psikoloji yerine, ‘zihnin ne oldu¤u de¤il,
nas›l çal›ﬂt›¤›n›’ çal›ﬂmak, konusunda ortak,
ancak uygulama alanlar› farkl›laﬂan iﬂlevsel psikolojiler do¤muﬂ oldu. “Bir ﬂey iﬂliyorsa do¤rudur” düﬂüncesi, dönemin ABD’sinde iﬂlevselcili¤in h›zla yay›lmas›nda oldukça etkili olmuﬂtur.
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Bu pragmatik sloganla psikoloji, e¤itime, ticaret
ve endüstri dünyas›na, psikolojik testlere, adalet
sistemine ve ruh sa¤l›¤› merkezlerine katk›da bulunmaya baﬂlam›ﬂt›r. Psikoloji, toplumda denetimi sa¤lamaya yard›mc› oldukça, çevresel belirleyicilerin kontrolü arac›l›¤›yla da, davran›ﬂ›n nas›l
kontrol edilece¤ini incelemenin yolunu açm›ﬂt›r
(Hermann ve Chaffin, 1988; Lowry, 1971;
Zusna, 1975).
Amerika’da uygulamal› hale dönen psikolojinin Avrupa’da da benzer ﬂekilde yay›lmas›na katk› sa¤layan isim, Hugo Münsterberg (1863-1916)
olmuﬂtur. Münsterberg suçun önlenmesi, sorgulamada hipnoz, suçlu insanlar›n araﬂt›r›lmas›nda zihinsel testlerin kullan›lmas› ve görgü tan›klar›n›n
ifadelerinin güvenirli¤i ile ilgili çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. Daha sonra klinik psikoloji ile oldu¤u kadar endüstri psikolojisi ile de ilgilenen Münsterberg, zihinsel testler ve iﬂ simülasyonlar› gibi teknikler geliﬂtirerek iﬂe girmek isteyen adaylar›n
bilgi, beceri ve yeteneklerinin de¤erlendirilmesiyle de ilgilenmiﬂtir (Schultz ve Schultz, 2002).
Psikolojiyi Yeniden Kurgulayan Psikolojiler…
Kronolojik olarak iﬂlevsel psikolojinin, moda
bir ak›m haline dönüﬂtü¤ü dönemler, beraberinde
psikolojiye yeni bak›ﬂ aç›lar› ve kimlikler kazand›ran di¤er ekollerin (Gestalt, Davran›ﬂç›l›k ve
Psikanaliz) de eﬂ zamanl› olarak do¤uﬂuna tan›kl›k etmiﬂtir. Bu ak›mlar›n her biri, Wundt’çu psikolojiye farkl› boyutlarda birer karﬂ› ç›k›ﬂ hareketi olarak geliﬂme göstermiﬂtir. Bunlardan biri,
Sigmund Freud (1856-1939) taraf›ndan klinik
psikoloji uygulamalar›na bir tedavi yöntemi olarak sunulan psikanaliz, di¤eri ise Max
Wertheimer (1880-1943) taraf›ndan geliﬂtirilen
Gestalt ekolüdür. Gestalt psikolojisinde, ilke olarak benimsenen “bütün kendisini oluﬂturan parçalar›n toplam›ndan fazlad›r” görüﬂünün, iﬂlerli¤ini

sergileyen en iyi kan›t yine Wertheimer taraf›ndan tan›mlanan ‘phi’ fenomenidir. Bu kavram, ard›ﬂ›k ve h›zl› olarak sunulan görsel uyar›c›lar›n
yaratt›¤› hareket yan›lsamas› olarak tan›mlanmaktad›r. Bu ve benzer kan›tlar, Gestalt psikolojisinde alg› ile duyusal uyar›lma aras›ndaki farklara iﬂaret etmek için kullan›lm›ﬂt›r. Buna göre
gerçek alg›, duyusal bileﬂenlerin toplam›yla aç›klanamaz; alg›, dinamik bir bütündür ve Gestalt’t›r.
Alg›y› incelemek ad›na bileﬂenlerine indirgemeye
yönelik her türlü giriﬂim onu zedeleyecektir.
Gestalt psikolojisinin öne sürdü¤ü görüﬂ ve
gösterdi¤i kan›tlar, alg›da yer alan kortikal
düzeneklerin incelenmesiyle de, günümüzde de
kabul gören, birçok görsel alg› ilkesinin keﬂfine
önemli katk›lar sa¤lam›ﬂt›r. Yap›salc›lar›n kazand›rd›¤› atomistik, indirgemeci yaklaﬂ›mdan farkl›
olarak bütüne odaklanan bir bak›ﬂaç›s›n› da psikolojiye kazand›rmalar› ayr›ca oldukça önemlidir.
Örne¤in, günümüz klinik psikoloji uygulamalar›ndaki yaklaﬂ›mlardan biri olan Gestalt terapisi,
Gestalt psikolojisinin bir uzant›s› niteli¤indedir.
Gestalt’›n temel anlay›ﬂ› do¤rultusundaki hümanistik bir yaklaﬂ›mla, insanlar›n kendi yaﬂant›lar›n› kendilerinin düzenledi¤i ve kendi yaﬂamlar›na kendilerinin anlam katt›¤› düﬂünülmektedir.
Gestalt psikolojisinin, geçmiﬂteki iki temel bulgusu, bu yaklaﬂ›mda yayg›n olarak kabul görmektedir: Birincisi, insanlar›n tamamlanmam›ﬂ yaﬂant›lar›n› tamamlanm›ﬂ olanlardan daha önce ve daha aç›k bir ﬂekilde hat›rlama e¤iliminde olmalar›
(Zeigarnik etkisi); ikincisi ise, insanlar›n tamamlanmam›ﬂ iﬂlerini tamamlama konusunda do¤al
bir e¤ilime sahip olmalar›d›r. Gestalt terapi yaklaﬂ›m› da, insanlar›n bu do¤al e¤ilimine inanmakta
ve kendi iﬂlerini kendilerinin tamamlayabilece¤i
orijini hareket etmektedir (Murray, 1995).
Gestalt psikolojisi, ortaya ç›kt›¤› dönemlerde,
s›n›rl› bir zaman dilimi içinde ancak k›sa süreli bir
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etki gösterebilmiﬂtir. Geçmiﬂte iﬂlevselcilerin yol
boyu geçiﬂini kolaylaﬂt›rd›¤› ve kendisi ile koﬂut
zamanlarda ortaya ç›kan davran›ﬂç›l›¤a karﬂ› kendini koruyamam›ﬂ olan bu okul, günümüz ça¤daﬂ
psikolojisinde yer edinen iki büyük yaklaﬂ›m›n
biliﬂsel ve hümanistik yaklaﬂ›m›n ilk izlerini oluﬂturmuﬂtur. Gestalt anahtar sözcü¤üyle, psikolojiye kazand›r›lan bu yeni bak›ﬂ aç›s›ndan, 1932’de
Bartlett taraf›ndan yaz›lan ‘Remembering’ isimli
kitapla, insan›n zihinsel süreçlerini anlamak ve
aç›klamak için yararlan›lm›ﬂt›r. Biliﬂsel psikoloji
tarihi için oldukça önemli bir klasik olan bu kitap
ve vurgulad›¤› temel Gestalt yaklaﬂ›m›n›n önemi,
Neisser’in 1967’de psikolojiyi biliﬂsel psikoloji
ile tan›ﬂt›rmas›ndan da sonralar›, hakketti¤i ilgi ve
be¤eniyi ancak alabilmiﬂtir. Asl›nda benzer bir
durum, Freud’un bilimsel psikolojiye kabul ettirmek için büyük bir u¤raﬂ verdi¤i psikanaliz ve
uzant›s›nda önerilen kiﬂilik sistemi için de söz konusudur. Ancak Freud’un kavram ve terimlerine
karﬂ› ç›k›ﬂ›n kayna¤›nda, di¤erinden farkl› olarak,
bunlar›n bilimsellik platformunda incelenebilirlik
ve ölçülebilirlikten uzak oluﬂu vard›r. Yalanc›
kavram (pseudo phenomenon) olarak nitelendirilen ve psikolojinin bilimsel kimli¤ine ayk›r› olan
Freud’un terminolojsi, sonras›ndaki takipçilerine
ve karﬂ›tlar›na (Anna Freud, Carl Jung, Alfred
Adler, Karen Horney, Gordon Allport, Henry
Murray ve Erik Ericson gibi) uzun y›llar ilham
kayna¤› olmuﬂtur (Bkz., Bernstein ve Russo,
1974; Lowry, 1971; Schultz ve Schultz, 2002; Viney, 1993). Bunlar içinde bilimsellik s›nav›n› kazananlar ise yol boyu, psikoloji içine dahil olabilmiﬂtir. Freud’un günümüz psikolojisi için önemi,
ileri sürdü¤ü kavramlardan çok psikolojiye kazand›rd›¤› farkl› bak›ﬂaç›s›ndan gelir. Psikolojinin
çizgileri ve günümüzdeki konumu aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde Freud’un klinik psikolojiye
katk›lar›n›n yan›s›ra, di¤er alt alanlardaki yans›malar›na her dönemde rastlamak olas›d›r. Bu yan-

s›malar›n en çok gözlendi¤i alanlardan biri de günümüz biliﬂsel psikolojisidir. Geçmiﬂ deneyimlerimizin bilinçli etkilerine karﬂ› bilinçalt› etkileri
konusu, dikkatten belle¤e, kategori oluﬂturmadan
sorun çözmeye kadar de¤iﬂen çok farkl› araﬂt›rma
konular›n›n merkezindedir.
Giderek yayg›nlaﬂan iﬂlevsel psikoloji, geldi¤i
son noktada, zihin araﬂt›rmalar›n› tümden terk
edip, yaln›zca davran›ﬂ üzerinde odaklanan davran›ﬂç›l›k için asl›nda yasal bir zemin haz›rlam›ﬂt›r.
‹ﬂlevselci dönemin psikoloji anlay›ﬂ›na ilham veren Darwin’ in evrim kuram›, insan ve hayvanlar›n, zihinsel çal›ﬂmalar› aras›nda bir süreklilik oldu¤u olas›l›¤›n› da ortaya koymaktad›r. Kuramdan etkilenen iﬂlevselciler, organizman›n çevresine nas›l uyum sa¤lad›¤›n› ve davran›ﬂ geliﬂimini
gösterebilmek için hayvan davran›ﬂ› çal›ﬂmalar›n›n gereklili¤ini de ön plana ç›karm›ﬂlard›r. Gerek
evrim kuram›ndan ve gerekse bilincin iﬂlevleri
üzerinde önemle durulmas›ndan etkilenen araﬂt›rmac› psikologlar, kulland›klar› yöntemlerini, daha eklektik hale getirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ayr›ca
hayvan çal›ﬂmalar›n›n ne derece verimli oldu¤u
ve sonuçlar› ortaya ç›kt›kça, bu alandaki çal›ﬂmalar da a¤›rl›k kazanm›ﬂt›r. Hayvanlar›n zihinsel iﬂleyiﬂlerine verilen önem artarak, karﬂ›laﬂt›rmal›
psikolojinin do¤mas›na neden olmuﬂtur (Lowry,
1971; Viney, 1993; Zusna 1975).
‹nsan bir Makine, Psikoloji ise Davran›ﬂ Bilimi…
Mekanikten, materyalizmden ve dönemin pozitivistik havas›ndan etkilenmiﬂ olan hayvan psikolojisi, davran›ﬂç›l›¤› do¤rudan etkilenmiﬂtir.
Hayvan psikolojisinin geliﬂim sürecindeki en
önemli araﬂt›rmac›lar›ndan olan Edward Lee
Thorndike (1874-1949), gözlenebilir davran›ﬂlar
üzerinde odaklanan nesnel ve mekanik bir ö¤renme kuram› geliﬂtirmiﬂtir. Thorndike, iﬂlevselciler
taraf›ndan baﬂlat›lan ve daha fazla nesnelleﬂmeye
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yönelik e¤ilimi desteklemiﬂ ve ö¤renmeyi öznel
düﬂünceler aç›s›ndan de¤il, uyar›c› ve tepki aras›ndaki somut ba¤ aç›s›ndan yorumlam›ﬂt›r. Hayvanlar› do¤al ortamlar›nda gözleyip onlar›n davran›ﬂlar›n› bir ﬂeylere atfetmek yerine, kontrollü
ve yineleyici ortamlarda yap›lacak deneyler aras›nda gözlenip, zihinsel süreçlerini nas›l kulland›klar›n› anlamaya çal›ﬂman›n daha uygun olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Thorndike’la baﬂlayan davran›ﬂç›l›¤›n ilk etkileri, Ivan Petrovitch Pavlov’un
(1849-1936) davran›ﬂ› denetlemenin ve de¤iﬂtirmenin bir yöntemini keﬂfetmesiyle psikolojiyi,
köklü bir de¤iﬂikli¤e geçiﬂin eﬂi¤ine taﬂ›m›ﬂt›r.
Dönem Zeitgeist’i ile uyum içinde olan Pavlov,
ça¤r›ﬂ›m ve ö¤renme alanlar›nda yapm›ﬂ oldu¤u
çal›ﬂmalarla, ça¤r›ﬂ›mc›l›¤›n geleneksel uygulamalardan tamamen nesnel ve niceliksel iç salg›
bezi salg›lar›na ve kas hareketlerine do¤ru yön
de¤iﬂtirmesine ve klasik koﬂullaman›n, günümüz
‘sinir bilimler’ araﬂt›rmalar›na bir paradigma olarak kat›lmas›na çok büyük bir katk› sa¤lam›ﬂt›r.
Pavlov’un çal›ﬂmalar› John B.Watson’a (18781958), davran›ﬂ› araﬂt›rman›n nesnel bir yolunu
ö¤reterek, kökten bir de¤iﬂiklik hareketini baﬂlatabilecek cesareti de kazand›rm›ﬂt›r. Psikolojinin
geçmiﬂini de¤iﬂtirmeye yönelik bu yeni hareket,
davran›ﬂç›l›kt›r. Watson’›n çal›ﬂmalar›n› nesnellik
ve mekani¤in felsefi gelene¤i, hayvan psikolojisi
ve iﬂlevselcilik e¤ilimleri etkilemiﬂtir. Özellikle
nesnellik ve mekani¤in felsefi geleneklerinin geliﬂtirilmesi iﬂlevselcili¤i ve hayvan psikolojisini
desteklemiﬂtir. Watson’›n nesnellik konusunda
görüﬂlerinde, Descartes ve Comte’un ilk izlerini
görmek olas›d›r. Comte’a göre geçerli olan tek
bilgi, do¤as› gere¤i sosyal olan ve nesnel olarak
gözlemlenebilen bilgidir; burada bile içgözlem ve
öznel yöntemlere karﬂ› ç›k›ﬂ vard›r.
Watson davran›ﬂç›l›¤›n›n temel ilkeleri oldukça basit, dolays›z ve belirgindir: Psikoloji, nesnel

bir bilim olmak için tüm ruhsal kavram ve terimleri reddetmek, davran›ﬂa eﬂlik eden düﬂünce ve
duygular›, psikolojinin ilgi oda¤›ndan ç›karmak
zorundad›r. O’na göre, zihinsel süreçler sonuç
olarak zihinsel ve kiﬂisel deneyimler olaca¤›ndan
bilimsel çal›ﬂmaya uygun de¤ildirler. Watson’la
birlikte popülerleﬂen uyar›c›-davran›ﬂ yaklaﬂ›m›
psikolojiyi, laboratuara yeniden -ama bu kez
kontrollü koﬂullar alt›nda- fareler ve güvercinlerle deneysel hayvan çal›ﬂmalar› yapmak üzere sokmuﬂtur. Bu yaklaﬂ›m, zihne iliﬂkin geleneksel terimleri atarak, psikolojinin s›n›rlar›n› insan ve
hayvan davran›ﬂlar›n› çal›ﬂan nesnel bir bilim dal› olarak yeniden çizmiﬂtir. 1930’a kadar süren
Watson’c› davran›ﬂç›l›k, sonraki 30 y›l içinde,
Edward Chace Tolman (1886-1959), Edwin Ray
Guthrie (1886-1959), Clark Leonard Hull (18841952) ve Burrhus Frederick Skinner’in (19041990) çal›ﬂmalar›yla ‘yeni davran›ﬂç›l›k’ yönünde
bir geliﬂme göstermiﬂtir. Yeni davran›ﬂç› düﬂünce, temel baz› yönleriyle Watson’c› davran›ﬂç›l›¤›n bir uzant›s› olsa da, bu dönemde özellikle
Skinner’in 1938’de yazd›¤› “Organizmalar›n
Davran›ﬂ›” adl› kitab›yla, ö¤renme psikolojisi literatürüne yeni terimler kazand›r›lm›ﬂt›r. ‹nsan
ö¤renme sürecine daha yak›n olarak kabul gören
bu yeni psikoloji terimleri ve bunlar arac›l›¤›yla
uygulamaya aç›lan yeni bir ufukla, ça¤daﬂ psikolojinin çehresini yeniden de¤iﬂtirmiﬂtir. Bu dönemlerdeki tüm popülerli¤ine ve etkisine karﬂ›n
davran›ﬂç›l›¤›n içinden gelen üçüncü dönem ‘yeni-yeni davran›ﬂç›lar’, zihinsel süreçlere yeniden
geçiﬂi kolaylaﬂt›rarak ﬂekilde davran›ﬂç›l›¤›n s›n›rlar›n› esnetmiﬂlerdir. Bu dönemde en etkili
isimler olarak karﬂ›m›za Albert Bandura ve Julian
Rotter ç›kmaktad›r. Bandura’n›n baﬂlang›çta ancak sosyal ö¤renme diyebildi¤i sonralar› ise daha
rahatça sosyal-biliﬂsel kuram olarak adland›rd›¤›
yaklaﬂ›m› ve Rotter’in, iç-d›ﬂ denetim odakl› sosyal ö¤renme kuram› ile davran›ﬂç›l›k, biliﬂsel psi-
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kolojiye kap›lar›n› daha fazla kapatamaz bir konuma ulaﬂm›ﬂt›r (Ayr›ca Bkz., Bernstein, ve Russo, 1974; Samelson, 1981).
Ah! Yine Yeniden Zihin: Psikolojinin Zihni(ni)
Keﬂfediﬂi…
Psikolojinin bilimsel kimli¤inin geliﬂimini
sa¤layan davran›ﬂç›l›k, sorunun yeniden zihinsel
iﬂlevlere dönüﬂmesini daha fazla engelleyememiﬂtir. Ortaya ç›kan yeni bir hareket iyice belirginleﬂmiﬂtir. Bu hareketin ilk öncülerinden biri
1958’de, dikkatin nas›l iﬂledi¤ini aç›klayan bir
kuram geliﬂtiren Broadbent olmuﬂtur. 1960’lardan itibaren Miller, Galanter, Pribram, Hebb,
Chomsky, Newell, Shaw, Simon, Sternberg, Pavio, Piaget ve Neisser gibi isimlerle, psikoloji yeniden zihinsel süreçlere kap›lar›n› açm›ﬂ ve giderek artan bu yeni ilgi, biliﬂsel psikolojinin ön s›ralara ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r (Er, 2004). Böylelikle,
1960’lara kadar ça¤daﬂ psikolojiyi en çok etkisi
alt›na alan davran›ﬂç›l›k, son dönem davran›ﬂç›larla “kaybetti¤i zihnine” geri dönüﬂün sinyallerini vererek sonras›ndaki sürpriz geliﬂmelerle “bilincini yeniden kazanmaya” baﬂlam›ﬂt›r. Davran›ﬂç›lar›n insan davran›ﬂ› üzerine raporlaﬂt›¤› hemen her ﬂey uzun bir dönem, hayvanlar üzerinde
yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar› temel alm›ﬂ ve eleﬂtiri almadan da insan davran›ﬂ›na genellenebilmiﬂtir. Ünlü
dilbilimci Noam Chomsky, 1959’da Skinner’i
‘bilimle oyun oynamak’la suçlad›¤›nda bu itham,
bir çok kiﬂiyi öfkelendirmiﬂtir. Ancak, bu tarih itibar›yla ve sonras›ndaki geliﬂmelerle, davran›ﬂç›lar›n yaklaﬂ›m› ile ilgili duyulan rahats›zl›klar,
baﬂta son dönem davran›ﬂç›lar›yla, psikolojiyi
yeniden özüne, zihnin çal›ﬂ›lmas› gerekti¤i
görüﬂüne yeniden taﬂ›m›ﬂt›r. 1967’de yazd›¤› “Biliﬂsel Psikoloji” kitab›yla Ulrich Neisser (1928-),
psikoloji toplulu¤unu yeni bir psikolojiyle; biliﬂsel psikolojiyle tan›ﬂt›rmay› baﬂarm›ﬂt›r. Böylelikle, en az davran›ﬂlar kadar insan zihninin ev-

rensel yap› ve süreçlerini anlamak ve iﬂleyiﬂini
yöneten ilkeleri ortaya ç›karmak da, psikolojinin
önemli resmi sorumluluklar›ndan biri haline dönüﬂmüﬂtür.
Günümüz biliﬂsel psikolojisinde ele al›nan konular asl›nda, duyusal ve alg›sal süreçleri ele alan
James, Wundt, Weber, Fechner, Helmholtz ve
Ebbinghaus’un çal›ﬂmalar›yla 19. yüzy›l›n sonunda aç›¤a kavuﬂmuﬂtur. Hem nörobilimler hem
de bilgisayar modelleri bugünkü biliﬂsel psikolojiye katk› yapan en önemli alanlard›r. Ancak araﬂt›rmalar›n ço¤u hala insan deneklerle yürütülen
standart psikoloji deneylerini içermektedir ve bugün neredeyse biliﬂsel psikoloji ders kitaplar›nda
yer alan tüm konular›, örne¤in, William James’in
1890’da yazd›¤› “Psikolojinin ‹lkeleri” adl› kitapta bulmak olas›d›r. ‹nsan› anlamaya yönelik bir
‘insan modeli’ oluﬂturma giriﬂimiyle, biliﬂsel psikoloji, içsel ve d›ﬂsal uyar›mlarla edinilen bilgiyi
iﬂleyen ve üzerinde hesaplamalar yapan zihinsel
süreçlerimize odaklaﬂmaktad›r. Biliﬂsel psikologlar, bu süreçler arac›l›¤›yla bireyin kendini ve d›ﬂ
dünyay› zihinsel olarak nas›l temsil etti¤iyle ilgilenmektedir (Er, 2004).
Son 40-45 y›l içinde biliﬂsel psikoloji, kuram
ve araﬂt›rma ile uygulamay› birleﬂtirebilecek bir
çizgiye oldukça yaklaﬂm›ﬂt›r. Görgül yöntem ve
tekniklerle insan zihnini keﬂfetmeye yönelik biliﬂsel psikoloji, baﬂlang›çta kendisine karﬂ› ç›kan iki
ak›m olan davran›ﬂç›l›k ve Gestalt psikolojisinin
miraslar›na da k›smen sahip ç›km›ﬂt›r. Böylelikle
davran›ﬂç›lar›n deneysel yöntem ve paradigmalar›n›, onlar›n psikoloji içine dahil etmeye direnç
gösterdikleri, dikkat, alg›, bellek, yarg›lama ve
sorun çözme gibi biliﬂsel süreçleri içeren zihinsel
dünyan›n keﬂfine bir araç olarak katarak, heyecan
verici araﬂt›rmalara devam etmektedir (Er, 2004).
Ça¤daﬂ psikoloji sosyal bilimlerin yan›s›ra, biyolojik yaklaﬂ›mlardaki geliﬂmeler ve psikolojiden
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beklenen sa¤l›k hizmeti sunma yönündeki taleplerle, biliﬂsel psikoloji ve onun klinik uygulamalar›yla ve davran›ﬂç›l›¤› bugüne taﬂ›yan ö¤renme
psikolojisi arac›l›¤›yla, biliﬂsel bilimler ve sinir
bilimler gibi, daha geniﬂ konfederasyonlar›n içine
dahil olabilmiﬂtir (Ayr›ca Bkz., Er, 1995; 1998;
2004; Klein, Rozendal, Cosmides, 2002 Murray,
1995; Schönpflug, 1994; Searle, 1984).
Ça¤daﬂ Psikoloji(ler) Birli¤i: Zihin - Duygu Davran›ﬂ Birlikteli¤i
De¤iﬂen günümüz dünyas›nda yaﬂanan genel,
özel ve sosyoekonomik sorunlar, do¤al felaketler
savaﬂlar, terör ve kazalar karﬂ›s›nda psikolojiye
çok daha geniﬂ alanlarda gereksinim duyulmaktad›r. Uzmanl›k düzeyinde meslek, uygulama ve
araﬂt›rma alan› olarak çeﬂitlenen ve ço¤alan psikolojiler, günümüz ça¤daﬂ dünyas›n›n evrenle ve
insanla ilgili temel paradigma ve yaklaﬂ›mlar›na
uygun at›l›mlar›n› sürdürmektedir. Bu at›l›mlar›nda, geçmiﬂten günümüze de¤iﬂen dünyada ne varsa, bu de¤iﬂiklik psikolojiye dahil edilen konulara, insana bak›ﬂ›na, kulland›¤› teknolojiye araç ve
gereçlerine de yans›m›ﬂt›r. Önümüzdeki y›llarda
moleküler biyoloji, genetik ve t›p an›nda yaﬂanacak olan bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler, kitle
iletiﬂim araçlar›ndaki h›zl› yenilikler, psikolojinin
insan do¤as› üzerine çal›ﬂan di¤er disiplinlerle
olan iliﬂkine yine-yeniden yans›yacakt›r. Yeni
iliﬂkiler, hem psikolojinin kendi içinde hem de di¤er alanlarla olan iliﬂkilerinde yeni sorunlar›, yeni bak›ﬂ aç›lar›n›, yeni meydan okuyuﬂlar› beraberinde kaç›n›lmaz olarak getirecektir.
ﬁimdi, insan beyninde karmaﬂ›k olaylar ve iﬂlevler tan›mlayan beyin araﬂt›rmalar›, ö¤renmenin
biyokimyasal ayr›nt›lar›, nöroanatomi, nöroloji ve
genetikten gelen çal›ﬂmalarla, psikolojinin gelece¤ine iliﬂkin karamsar bir senaryo yazmay› deneyelim. Her davran›ﬂ›n genetik bir al›n yaz›s› oldu-

¤u ve bu al›n yaz›s›n›n yaln›zca genlerle oynanarak de¤iﬂtirilebilece¤i yolundaki görüﬂler, nedenleri oldu¤u kadar, sonuçlar› da yaln›zca beyinde
ele alan ve beyinle aç›klayan olas› yaklaﬂ›mlar
karﬂ›s›nda, psikolojinin gelece¤ini yordamay› deneyelim. Hemen “e¤er bunlar olursa, psikolojinin
de sonu olur” ﬂeklinde bir düﬂünce akla gelebilir.
ﬁimdi as›l soru, di¤er bilimlerde olabilecek ve insan zihnini s›n›rlar›n› zorlayabilecek her türlü uç
keﬂif ve görüﬂler karﬂ›s›nda bile, acaba bu kadar
kötümser olmaya gerek olup olmad›¤›d›r. De¤iﬂen koﬂullar do¤al olarak, psikolojinin insana
iliﬂkin yeni konular›n› laboratuara sokup incelemesi kadar, kendisinin de bilime yönelik etkinliklerinin sürekli test edilmesini gerekli k›lacakt›r.
Böylesine bir sorgulama geçmiﬂte hep olmuﬂtur
ve sonuçta psikoloji, giderek daha sayg›n ve çekici hale gelmiﬂtir. Dolay›s›yla geçmiﬂte, içten ve
d›ﬂtan do¤an tüm güçlükler ve sürpriz geliﬂmeler,
bilimsel psikolojinin lehine her zaman çevirebilmiﬂ ve böylelikle psikoloji zengin bir mirasa sahip olabilmiﬂtir. Psikolojinin “zeitgest”i haline
dönüﬂen bu mirasta, “bilimsel bir kimlik olarak”
kendinden emin, ne oldu¤unun ve olabilece¤inin
fark›nda olan, gerekti¤inde çok kat› ama her zaman esnek bir zihin anlay›ﬂ› vard›r. Di¤er disiplinlerdeki geliﬂmeleri tehlike sinyalleri olarak alg›lamak yerine, yar›na da bu zeitgest’le bakmak
daha iyi olacakt›r.
Psikolojinin kuruluﬂunun 125 y›l sonras›nda
bile, geniﬂ ilgi alan›na ba¤l› olarak üretti¤i ve kullan›ma sundu¤u bilgileri, tek bir sistem veya bak›ﬂ aç›s›yla bütünleﬂtiremedi¤i, bir kimlik bunal›m› yaﬂad›¤› da düﬂünülebilir. Hatta, iﬂe zihinle
baﬂlayan psikolojinin, geldi¤i son noktada ‘kendi
zihninin hala çok kar›ﬂ›k oldu¤u’ da söylenebilir.
Di¤er taraftan psikolojinin kar›ﬂ›k zihnini, ne kadar çok çal›ﬂt›¤›na ve ne kadar çok ﬂeyle iliﬂki kurabildi¤ine yönelik bir gösterge olarak da yorum-
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layabiliriz. Homojen bir psikolojinin olmad›¤›
çok aç›kt›r. Günümüzde psikoloji en s›k tan›mlanan ﬂekliyle, “davran›ﬂ ve davran›ﬂ›n alt›ndaki zihinsel süreçleri incelen bilim dal›d›r”. Biliﬂ-duygu-davran›ﬂ üçlüsünün karﬂ›l›kl› konum, iﬂlev ve
iﬂleyiﬂini her düzeyde ele almak, psikolojinin resmi sorumlulu¤undad›r. Tüm renklerinin birlikte
yer ald›¤› ça¤daﬂ psikoloji, köklerinden gelen mirasla ve ﬂimdilik 125 y›la s›¤d›rd›¤› zengin araﬂt›rma deneyimleriyle, davran›ﬂ› anlama olgusuna,
beyinde, zihinde ve çevrede de¤iﬂen olaylarla
birlikte biliﬂsel-beyinsel-duygusal ve devinimsel
olarak bakmakta ve kendisinin bilime yönelik
etkinliklerini de bir davran›ﬂ olarak ele al›p, anlamak ve aç›klamaktad›r. Asl›nda bu duruﬂ ve bak›ﬂ›n çizdi¤i ça¤daﬂ portrede, psikolojinin çok farkl› hatta bazen iliﬂkisiz gibi görünen hatlar›n›n ve
da¤›n›k çizgilerinin birbirine nas›l ustaca ba¤land›¤›n› görebilmek olas›d›r.
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