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Meslekdafllar›m›z›n-psikologlar›n güncel ko-
nular›ndan önemli bir tanesini, Özel E¤itim ve re-
habilitasyon Merkezlerinde çal›flan psikologlar›n
durumlar› oluflturmaktad›r. Tarihsel süreç  ince-
lendi¤inde, bu alanda çal›flan psikologlar›n varl›k-
lar›n›n, ad› geçen kurumlar›n ömrüne ba¤l› olma-
d›¤› görülmektedir. Söz konusu kurumlar›n say›-
s›, 1997 tarihli Özel E¤itim hakk›nda Kanun Hük-
münde Kararname ve 2000 tarihli Özel E¤itim
Hizmetleri Yönetmeli¤i yürürlü¤e girdikten son-
ra, yani son sekiz y›ld›r h›zla artm›flt›r. Oysa, otuz
y›l› aflk›n bir süredir say›lar› hiç de az olmayan
psikologlar bu alanda çal›flmalar›n› sürdürmekte-
dirler. Örne¤in ben 1975 y›l›ndan beri farkl› geli-
flen çocuklarla uygulamal› ve akademik çal›flma-
lar›m› yürütmekte oldu¤um gibi, benden önce
bafllayan meslekdafllar›m da bu alanda emek ver-
meye devam etmektedirler.

O halde ortada bir kavram karmaflas›, hatta
kimlik karmaflas› oldu¤u görülmektedir ve her-
fleyden önce bu konuya aç›kl›k getirmek gerek-
mektedir. Konuya “özel e¤itimde çal›flan psiko-
loglar”  olarak bak›lmamal›d›r (fiekil 1-a), çünkü
bu çal›flma alan› tek bir uzmanl›k dal›n›n  alan›
de¤ildir.  Alan, çeflitli nedenlerle farkl› geliflim fle-
mas› gösteren çocuklar ve yetiflkinler (özürlüler)
alan›d›r (fiekil 1b). Bu alan›n özelli¤i olarak ve bu
bireylerin yarar›na olmak üzere, özürlüler alan›n-

da çeflitli meslek dallar›ndan uzmanlar›n iflbirli¤i
içinde çal›flmalar› gerekmektedir. 

Bu durumda, özürlüler ile çal›flan psikologlar
kendi kimliklerini, görev yapt›klar› kurumlara gö-
re de¤il, ppssiikkoolloojjii  bbiilliimmiinniinn  bbiirr  aalltt  ddaall››nnaa  ggöörree
oluflturmal›d›rlar. Bu amaçla, Amerikan Psiko-
loglar Birli¤i (2004) incelendi¤inde, 22. birim
olarak RREEHHAABB‹‹LL‹‹TTAASSYYOONN  PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹SS‹‹ alt
dal›n›n yer ald›¤› (fiekil 2) ve bu alt dal›n içeri¤i-
nin de özürlüler ile çal›flmakta olan akademisyen
ve psikologlar›n çal›flma alan›n› kapsad›¤›  görül-
mektedir.

RReehhaabbiilliittaattiioonn  PPssyycchhoollooggyy

DDiivviissiioonn  2222
ooff  tthhee

AAmmeerriiccaann  PPssyycchhoollooggiiccaall  AAssssoocciiaattiioonn

RREEHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  PPSSYYCCHHOOLLOOGGYY

fifieekkiill  22.. APA - Rehabilitasyon Psikolojisi

Rehabilitasyon psikolojisi ile ilgili aç›klamala-
ra geçmeden önce baz› kavramlar›, özellikle kilit
noktas› olan ““ddiissaabbiilliittyy”” terimini aç›kl›¤a kavufl-
turmakta yarar görülmektedir. Ülkemizde  “disa-
bility” karfl›l›¤› “özürlülük” ve “engellilik” terim-
leri kullan›lmaktad›r. Bu durumda olan bireyler
için de “özürlü” ve “engelli” s›fatlar›n›n kullan›l-
mas› al›fl›lagelmifl oldu¤u halde, olumsuz anlam-
lar tafl›malar› ve bireylere de olumsuzluk atfetme-
leri nedeniyle, uygun terimler olarak görülme-
mektedir. Bu nedenle  “disability” terimi için “ifl-
levsel yetersizlik”, “disabled” için de “ifllev yeter-
sizli¤i olan birey” ifadesinin kullan›lmas›n›n uy-
gun olaca¤› düflünülmektedir.   Bu durumda, gör-
me yetersizli¤i olanlar, iflitme yetersizli¤i olanlar,
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zihinsel yetersizli¤i olanlar, fiziksel yetersizli¤i
olanlar vb. gibi s›fatlar ortaya ç›kmaktad›r. Di¤er
meslek dallar› ile kimliklerimizi ve görev tan›m-
lar›m›z› ay›r›rken, terimlerimizi de ay›rman›n da-
ha do¤ru olaca¤›na inan›lmaktad›r.

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  PPssiikkoolloojjiissiinniinn  ttaann››mm››    

“Rehabilitasyon Psikolojisi,  psikoloji  bilimi-
ne ve mesle¤ine ait  bilgi ve anlay›fl›n; ifllevsel ye-
tersizli¤i (disability) veya kronik hastal›¤› olan bi-
reylerin ve toplumun yarar›na olacak flekilde kul-
lan›lmas›d›r ki, bilimsel araflt›rma, klinik uygula-
ma, uzman e¤itimi, toplumun e¤itimi, sosyal po-
litikalar›n gelifltirilmesi ve bilirkiflilik yoluyla
mümkün olur”.

Bu tan›mdan da anlafl›laca¤› üzere rehabilitas-
yon psikolojisinin, bir yandan uzman e¤itimi ve
bilimsel araflt›rma gibi akademik içeri¤i  vard›r ve
üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinin sorumlulu-
¤unu ifade etmektedir, di¤er yandan da uygulama
alan›nda  yap›lmas› gereken çal›flmalar› belirt-
mektedir.

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoolloo¤¤uu iissee,,  ““rrehabilitasyon
psikolojisi hizmeti veren psikolog” olarak tan›m-
lanmaktad›r  ve Elliot’a (2005) göre de rehabili-
tasyon ekibinin en hayati üyesidir,  çünkü biyolo-
jik bozuklu¤u olan bireye fiziksel, zihinsel, sosyal
ve kiflisel iflleyiflini en üst düzeye ç›karmas› yö-
nünde yard›mc› olur  . 

Çocuk veya yetiflkin özürlüler ile çal›flan  tüm
psikologlar, “rehabilitasyon psikolo¤u” olarak
kendi s›fatlar›na ve kimliklerine sahip ç›kt›klar›
zaman, ayn› alanda çal›flan di¤er meslek dallar›n-
daki uzmanlarla yaflanan güçlüklerin ortadan kal-
kaca¤›na veya en aza inece¤ine inan›lmaktad›r.   

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoollooggllaarr››nn››nn  ççaall››flflmmaa  bbiiççiimmii    

Rehabilitasyon psikologlar›,  disiplinler aras›
bir eekkiipp içinde ve en uygun rehabilitasyon hedef-

lerine ulaflmak üzere  biyolojik, psikolojik, sosyal
ve politik ortamlar›n bileflkesi içinde hizmet verir-
ler.  Özellikle çocuk rehabilitasyonunda,  bu eekkii--
bbii    flu elemanlar oluflturur;

1) çocuk ve ailesi,  

2) uzman hekimler;  a- çocuk hekimi - pediat-
rist, b- çocuk nörolo¤u, c- çocuk psikiatristi, d-
göz hekimi - oftalmolog,  e- kulak burun bo¤az
hekimi, v.b.                                    

3) fizyoterapist,  

4) rehabilitasyon psikolo¤u  (geliflim, klinik,
nöropsikolog, sa¤l›k),  

5) özel e¤itim uzman›  

6) çocuk geliflim uzman›   ve di¤er uzmanlar.

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoolloojjiissiinniinn  aammaacc››  

Rehabilitasyon psikolojisinin amac›; fiziksel,
psikolojik (biliflsel, duygusal, davran›flsal) ve sos-
yal iflleyifli en uygun biçimde yerine getirmesi
için, ifllevsel yetersizli¤i olan bireyin kendisine ve
onun tedavi plan› ile destek program›n›n içinde
yer alan di¤er bireylere yard›mc› olmakt›r.  Reha-
bilitasyon psikologlar›, ailelere ve birinci derece-
deki bak›c›lar›n yan› s›ra bireyin sosyal çevresin-
deki ilgili bireylere de (ö¤retmenler, arkadafllar, ifl
verenler, v.b.) hizmet verirler. 

Rehabilitasyon Psikolojisi, bu bireylerin hep-
sini bir bütünlük içinde ele al›r  ve hep birlikte, ifl-
levsel yetersizli¤i olan bireyin verimlili¤ini ve
sosyal iliflkilere, sosyal etkinliklere, e¤itime, ifl ve
toplum yaflam›na kat›l›m›n› sa¤lamak üzere ge-
rekli olan olanaklar› araflt›rarak, bireysel destek
program›n› haz›rlar .

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoolloojjiissiinniinn  hheeddeeffii  vvee  iiççeerrii¤¤ii    

Rehabilitasyon Psikologlar›, bireylerin;  

• ifllevsel yetersizliklerini, etkinlik s›n›rl›l›kla-
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r›n› ve sosyal kat›l›m güçlüklerini aazzaallttaarraakk,, psi-
kososyal iflleyiflini aarrtttt››rraaccaakk flekilde hizmet ver-
meyi, 

• geliflimsel veya edinilen ifllevsel yetersizlik-
lerine uuyyuumm  ssaa¤¤llaammaallaarr››nnaa ve bbaaflfl  eettmmeelleerriinnee yar-
d›mc› olmay›  hedeflerler.  

Hizmet götürülen birey, rehabilitasyon süreci-
nin aktif  bir üyesi olarak görüldü¤ü için, onun ih-
tiyaçlar›, tercihleri ve kaynaklar›  dikkate al›n›r.  

Rehabilitasyon Psikologlar› ifllevsel yetersizli-
¤i veya kronik hastal›¤› olan bireylerle çal›fl›rken,
onlar›n hem kendilerinden ve hem de çevrelerin-
den kaynaklanan faktörleri  dikkate almalar› gere-
kir. Bunu yaparken  DDüünnyyaa  SSaa¤¤ll››kk  ÖÖrrggüüttüü’’nnüünn  eenn
ssoonn  ““UUlluussllaarraarraass››  ‹‹flfllleeyyiiflfl,,  IIflfllleevvsseell  yyeetteerrssiizzlliikk  vvee
SSaa¤¤ll››kk  ((IIIIYYSS))    SS››nn››ffllaanndd››rrmmaass››””nn››  (International
Classification of Functioning, Disability and He-
alth) göz önünde bulundurarak, söz konusu birey-
lerin IIYS’lerine etki eden  bireysel özelliklerini
dikkate almal›d›rlar.  

Rehabilitasyon Psikologlar›, verilecek olan
hizmetleri ve müdahaleleri programlarken, ifllev-
sel yetersizli¤i olan kiflilerin;

1) KKeennddiilleerriinnddeenn  kkaayynnaakkllaannaann  ffaakkttöörrlleerr ara-
s›nda 

• cinsiyeti,

• nörobiliflsel durumlar›n›, 

• duygu durumlar›n›, 

• istenilen düzeydeki ba¤›ml›l›k veya ba¤›m-
s›zl›klar›n›, 

• hareket özgürlüklerini, 

• benlik sayg›lar›n›, 

• yeterlilikleri ve yaflam kaliteleri hakk›ndaki
kendi görüfllerini, 

• ifl ve sosyal iliflkilerdeki tatminlerini, 

• fiziksel s›n›rl›l›klar›n›n ötesine geçebilme ar-
zular›n› göz önünde bulundurmal›d›rlar. 

2) ÇÇeevvrreelleerriinnddeenn  kkaayynnaakkllaannaann  ffaakkttöörrlleerr aras›n-
da 

• kültürün, 

• etnik özelliklerin, 

• co¤rafi bölgenin etkilerini, 

• ifllevsel yetersizliklerin tutumlar üzerine etki
eden bak›fl aç›lar›n› dikkate  almal›d›rlar. 

3) Ayr›ca, kendileriyle birlikte, 

• hareketliliklerini ve kat›l›mlar›n› güçlefltire-
cek çevresel engelleri, 

• bu engellere uyum sa¤lamalar›n› kolaylaflt›-
racak mevcut araçlar›,  

• destekleyici teknolojinin kullan›m›n›,  

• kendi kendilerine yard›m olanaklar›n›,  

• gerekli konulardaki mevcut hizmetleri  arafl-
t›rmal›d›rlar.  

4) ‹leri derecede ifllevsel yetersizlik veya kro-
nik hastal›¤› olanlara, bu hizmetlerin bütününün
en etkili bileflimi verilmesi gerekir.

‹‹flfllleevvsseell  yyeetteerrssiizzllii¤¤ii,,  bbaaflflkkaa  ddeeyyiiflflllee  ffaarrkkll››  ggeellii--
flfliimm  flfleemmaass››  oollaann  ççooccuukkllaarr››nn yafl›na uygun gelifli-
mini  ilerletmek üzere,  geliflimsel erken müdaha-
le programlar› haz›rlan›rken  afla¤›daki faktörlerin
göz önünde bulundurulmas› önemlidir.

• çocu¤un; 

- geliflim h›z›

- geliflim aflamas›

- annesi ve babas› ile iliflkisi       

• anne baban›n,   ifllevsel  yetersizli¤i olan
(farkl› geliflen) çocu¤unun geliflimine uygun des-
tek verip vermedi¤i,
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• aile yap›s›,  aile içi iletiflim,  aile dinamikleri

• ailenin,  ifllevsel yetersiz (farkl› geliflen) ço-
cu¤u olmayan  ailelerden  nas›l farkl› oldu¤u.

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoolloojjiissii  hhiizzmmeettii  vveerriilleecceekk
oollaann  iiflfllleevvsseell  yyeetteerrssiizzlliikk    ggrruuppllaarr››::

Rehabilitasyon psikologlar›n›n hizmet götür-
dükleri, kiflilerin do¤um öncesi veya sonras› yara-
lanmalar, travmalar veya hastal›klar sonucu sahip
olduklar› fiziksel, duyusal, nörobiliflsel, duygusal
ve çeflitli karmafl›k alg› (konuflma, okuma, yazma)
bozukluklar› ve/veya geliflimsel ifllevsel yetersiz-
lik gruplar›ndan bafll›calar› flöyle s›ralanabilir: 

• zihinsel yetersizlik gibi konjenital veya kronik
geliflim bozukluklar› 

• duyusal ifllev  kay›plar›; 

- Az iflitme ve hiç iflitmeme
- az görme ve hiç görmeme 

• ortopedik problemlere ba¤l› ifllevsel  kay›plar›; 

- kol-bacak eksilmeleri

• beyin hasarlar›

- omurilik hasarlar›

• felçler

• nöromüsküler bozukluklar;

- kol-bacak zay›fl›klar› gibi günlük yaflam›
s›n›rlayan veya ifllevleri azaltma e¤ilimi gösteren
t›bbi durumlar

• kronik hastal›klar; 

- kalp ve böbrek hastal›klar›, 
- kanser  
- aids,

• multipleskleroz, ansefalit sonucu karmafl›k alg›
ve yönetici ifllev bozulmalar›

• kültürel, e¤itimsel ve di¤er dezavantajlarla kar-
mafl›klaflan di¤er fiziksel, zihinsel ve/veya duygu-
sal bozukluklar; 

- kronik a¤r› 

- ciddi psikiyatrik problemler

- madde ba¤›ml›l›¤› 

- yan›klar

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoolloojjiissii  iiflfl  aallaannllaarr››  ::

Rehabilitasyon Psikologlar›n›n bir bölümünün
genifl bir yay›l›m alan›nda farkl› ifllevsel yetersiz-
liklere sahip olan kiflilerle çal›flt›¤›, di¤erlerinin
de tek bir ifllevsel yetersizlik üzerine uzmanlaflt›-
¤› ifl alanlar› olan, kamu ve özel ifl yerleri flöyle s›-
ralanabilir; 

11.. çeflitli sa¤l›k kurulufllar› ve hastaneler, reha-
bilitasyon merkezlerinde, 

a. yatakl› ve yataks›z rehabilitasyon merkezle-
ri, bak›mevleri, erken müdahale merkezleri

b. tek bir ifllevsel yetersizlik alan›nda (zihinsel
veya görme veya iflitme, ya da otistikler, v.b.) hiz-
met veren kurumlar,

c. kronik hastal›k konusunda (örne¤in kalp ve
böbrek hastal›klar›, epilepsi, serebral palsy, mul-
ti-skleroz, v.b.) hizmet veren kurumlar, 

d. a¤r› merkezleri, 

e. spor yaralanmalar› merkezlerinde

hizmet götürülen kifliler ve ailelerle do¤rudan
çal›flman›n yan› s›ra

22.. mahkemelerde,

33.. çeflitli devlet kurulufllar›nda,

44.. e¤itim kurumlar›nda,

55.. sigorta flirketlerinde 

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoollooggllaarr››nn››nn  ggöörreevvlleerrii

Rehabilitasyon psikologlar›, ifllevsel yetersiz-
li¤i olan  bebeklikten yafll›l›¤a kadar  her yafltan
bireye hizmet verirler ve görevleri genel olarak
flöyle s›ralanabilir.
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• klinik hizmet (yat›l› ve/veya ayaktan);  psi-
kolojik de¤erlendirme, dan›flmanl›k ve sa¤alt›m,
bireysel rehabilitasyon program› haz›rlama,

• ilgili kurumlarda yöneticilik,

•  program gelifltirme,

•  endüstride dan›flmanl›k, 

•  bilirkiflilik,

•  toplum politikas› gelifltirme,

•  ‹fllevsel yetersizli¤i olan bireylerin haklar›-
n›n savunuculu¤unu yapmak  (advocacy)

•  yasal mevzuat› rehabilitasyon psikolojisinin
hedeflerine uygun hale getirmek,  

•  sigorta flirketlerinde dan›flmanl›k, ölçme ve
de¤erlendirme 

•  tam zamanl› üniversitelerde 

- bilimsel araflt›rma 
- rehabilitasyon psikolog ve uzman rehabili-

tasyon psikologlar›n›n e¤itimi

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoolloojjiissiinniinn  aalltt  ddaallllaarr››

Bebeklikten yafll›l›¤a kadar  yaflam boyu hiz-
meti kapsayan Rehabilitasyon Psikolojisinin,
farkl› geliflim dönemlerine göre alt dallar›n›  ele
almakta yarar görülmektedir.  

-  Çocukluk  Rehabilitasyonu

- Geliflimsel Erken Müdahale 0 - 3 yafl

- Erken Çocukluk Rehabilitasyonu 4 - 6 yafl

- Son Çocukluk Rehabilitasyonu 7 - 12, 13 yafl

- Ergenlik Rehabilitasyonu 12,13 -  22 yafl

- Yetiflkinlik Rehabilitasyonu

- Yafll›l›k Rehabilitasyonu 

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoolloojjiissiinniinn  aalltt  ddaallllaarr››nnaa  ggöörree
ppssiikkoollooggllaarr››nn    ggöörreevvlleerrii

Rehabilitasyon prikologlar›n›n farkl›  geliflim

dönemlerinde ve farkl› yafllardaki bireylerle çal›-
fl›rken  sorumlu olduklar› görevler de, ifllevsel ye-
tersizli¤i olan bireyin kendisine ve çevresindeki
bireylere yönelik olarak  farkl›laflmaktad›r ve ana-
hatlar› ile flöyle s›ralanabilir.

- ÇÇooccuukklluukk  --  EErrggeennlliikk  RReehhaabbiilliittaassyyoonnuu  

- Bebe¤e - çocu¤a - ergene yönelik

- Birinci derecedeki bakan bireye yönelik
(anne veya anne yerine geçen bak›c›) 

- Aile bireylerine yönelik 

- Rehabilitasyon ekibindeki uzmanlara yönelik

- Okul öncesi kurumlar›nda (kaynaflt›rma
program›nda) e¤itimcilerine ve yafl›tlara yönelik

- Okulda (kaynaflt›rma program›nda) e¤itimci-
lere ve yafl›tlara yönelik

- YYeettiiflflkkiinnlliikk  vvee  YYaaflflll››ll››kk  RReehhaabbiilliittaassyyoonnuu  

- Yetiflkinin kendisine yönelik

- Aile bireylerine yönelik  

- Ekipteki uzmanlara yönelik 

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoollooggllaarr››nn››nn  ssaahhiipp  oollmmaass››
ggeerreekkeenn  bbeecceerriilleerr

Rehabilitasyon psikologlar›n›n uygulamal› ça-
l›flmalar›n› yürütebilmek için, sahip olmalar› ge-
reken temel beceriler flunlard›r:

• Rehabilitasyon ile ilgili gereken bireysel ölç-
me ve de¤erlendirmeyi yapabilmek,

• Ay›rd edici tan›y› koyabilmek,

• Uygun rehabilitasyon müdahalelerini planla-
mak, yönetmek, uygulamak ve son de¤erlendir-
meyi yapabilmek

RReehhaabbiilliittaassyyoonn  ppssiikkoollooggllaarr››nn››nn  uuzzmmaannll››kk  aallaannllaarr››
iillee  iillggiillii  ggöörreevvlleerrii

Rehabilitasyon psikologlar›, sahip olmalar›
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gereken yukar›daki becerileri, uzmanl›k alanlar›y-
la ilgili olarak, anahatlar›yla flu görevleri yerine
getirmek üzere kullan›rlar;

• Geliflim psikolo¤u - 

- ifllevsel yetersizli¤i nedeniyle farkl› geliflim
flemas› olan çocuklar›n yafl›na uygun ve sa¤l›kl›
geliflimini ilerletmek,

• Klinik psikolog - klinik de¤erlendirme ve
psikoterapi

- Bireylerin kendi ifllevsel yetersizliklerine
uyum sa¤lamalar›na ve bafl etmelerine yard›mc›
olmak,

- Aile fertlerinin, bireyin ifllevsel yetersizlikle-
rine uyum sa¤lamalar›na ve bafl etmelerine yar-
d›mc› olmak,

- ifllevsel yetersizlikleri olan bireyin, aile için-
deki ve çevresindeki bireylerle olan etkileflimini
desteklemek,

• Sa¤l›k Psikologlar› - 

- Kronik hastal›¤› olan bireylere rehabilitasyon
hizmeti vermek,

• Nöropsikolog - 

- Yetiflkinlikteki (sonradan oluflan) nörobilifl-
sel ve çeflitli karmafl›k alg› (konuflma, okuma,
yazma ) bozukluklar›na veya kay›plara müdahale
etmek 

KKaayynnaakkllaarr
Elliot, T.R. (n.d). The rehabilitation psychologist. (in) Spinal cord

injury: you do have choices. Çevirimiçi:
http://www.rtcil.org/choices, 20, 04, 2005.

Holbrook, M.C. (1996). Children with visual impairment. USA:Wo-
odbine House Inc.

Rehabilitation Psychology (in) Definition of Practice Areas (2004).
Çevirimiçi: http://www.cpo.on.ca/Registration/RegAre-
asOfPractice.htm, 20, 04, 2005.

Scherer, M., Blair, K., Banks, M.E., Brucker, B., Corrigan, J., & We-
gener, S. (n.d). Rehabilitation psychology. Çevirimiçi:
http://www.apa.org/divisions/div22, 02,06,2004.



ÖÖZZEELL  GGÜÜNNDDEEMM

TTOOPPLLUUMMSSAALL  CC‹‹NNSS‹‹YYEETT

Kad›n ve erkek olman›n toplumsal-kültürel anlam›n› veren toplumsal cinsiyet (gender) ile ilgili ça-
l›flmalar di¤er bilim dallar› kadar, belki de daha fazla, psikoloji içinde de önem kazanm›flt›r. Hemen her
konu toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›yla yeniden anlamland›r›lmaktad›r. 

Çeflitli tart›flmal› konular vard›r. Cinsiyet farkl›l›klar› bunlardan biridir. Cinsiyet farkl›l›klar›n›n in-
celenmesinin gereklili¤inden bu farkl›l›klar›n miktar› ve nedensel aç›klamalar›na kadar çeflitli tart›flma-
lar ilgili literatürün önemli bir bölümünü oluflturmaktad›r. Yan› s›ra, toplumsal cinsiyetle iliflkilendiri-
len, cinsiyetin, toplumsal cinsiyetin rolü üzerinde durulan psikopatoloji, sald›rganl›k, pornografi gibi
çeflitli konular da vard›r.

Bu bölümde toplumsal cinsiyet çal›flmalar›ndan yaln›zca birkaç› üzerinde durulmaktad›r. Bir k›sm›
özet çeviri niteli¤indedir, di¤erleri de küçük derlemeler olarak verilmektedir.
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Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü


