
Amaçlar›m›z
Bu üniteye çal›flt›ktan sonra;

psikoloji bilimini, onu oluflturan ö¤eleri ve temel amaçlar›n› dikkate alarak
tan›mlayacak,
psikolojinin di¤er bilimler aras›ndaki yerini ve iliflkisini tart›flacak,
psikolojinin araflt›rmaya ve uygulamaya yönelik dallar›n› ve alt dallar› ay-
r›nt›l› aç›klayarak, farkl›l›klar› tart›flabilecek,
psikoloji araflt›rmalar›nda kullan›lan yöntem ve teknikleri aç›klayabileceksiniz.
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Her birey yaflam›nda mutluluk verecek olaylar karfl›s›nda sevinç, nefle, coflku, he-
yecan hissedecek ya da üzüntü, keder ve endifle duyaca¤› mutsuzluklar yaflaya-
cakt›r. Birey, hissetti¤i duygular› içinde tutabilece¤i gibi d›fl dünyaya da yans›ta-
bilir. Bu do¤al bir durumdur. Yaflamda karfl›lafl›lan olaylara verilen tepkiler kifli-
den kifliye, topluma, kültüre, sosyal statüye, kiflinin oldu¤u zaman dilimine göre
de¤iflecektir. Özetleyecek olursak; bir olay karfl›s›nda kiflinin olaya yükledi¤i an-
lam kifliden kifliye de¤iflir. Bunu bir örnekle irdelemek mümkündür.

Bir adam parkta yürürken yan›ndaki tart›flt›¤› arkadafl›na tokat at›yor. Bu
olay› 7 kiflinin gördü¤ünü varsayal›m ve bu 7 kiflinin tek tek olaya yükledi¤i an-
lamlara bakal›m.

1. Kifli. 
‹nanç: Kimse kimsenin can›n› yakmamal›d›r
Düflünce: fiimdi bu adama gösteririm
Davran›fl: Fiziksel ve sözlü sald›r›
Duygu: Öfke

2. Kifli
‹nanç: Kötü insanlar cezaland›r›lmal›d›r. Tokad› haketmifltir.
Düflünce: Tokad› yedi¤ine göre kötü biridir
Davran›fl: Gülümseme
Duygu: Tatmin duygusu

3. Kifli
‹nanç: Bu adam tehlikeli
Düflünce: Ya bana da vurursa
Davran›fl: Kaçma
Duygu: Korku

4. Kifli
‹nanç: Bu adam tehlikeli
Düflünce: Buradan gitmeliyim, ama etraftakiler ne der "Bu ne korkak birisi"..
Davran›fl: Duraklama
Duygu: Korku, kayg›

5. Kifli
‹nanç: Yaflamda fliddetle karfl›laflmak da var
Düflünce: Ben ne dayak yiyen insanlar gördüm 
Davran›fl: Davran›fl yok
Duygu. Umursamazl›k

6. Kifli
‹nanç: Bu adam›n tokat yemesi ve küçük düflmesi ne feci
Düflünce: Ya benimde bafl›ma gelirse?
Davran›fl: Duraklama
Duygu. Üzüntü

7. Kifli
‹nanç: ‹nsanlar›n birbirlerine böyle davranmalar›na karfl›y›m.
Düflünce: Bu adam bir tokat daha yemeden ona yard›m etsem mi?
Davran›fl: Tedbirli davranma
Duygu. Tedirginlik

Bir olay karfl›s›nda duygu, düflünce ve davran›fllar›m›z, inanç kal›plar›m›zda-
ki formülasyona göre belirlenmektedir. Neyin normal, neyin normal olmayan
duygu, düflünce ve davran›fl oldu¤unu söylemek zordur. Ayn› stres verici olay› ya-
flayanlardan bir kifli depresyona girerken, di¤eri iyi oldu bu ifl bana uygun de¤il-
di diye düflünülebilir.

Bu bölüm baflta olmak üzere psikolojiye iliflkin sekiz ünitede size önerilen ek kaynakla-
ra baflvurunuz.
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PS‹KOLOJ‹N‹N TANIMI
Psikoloji biliminin uzun bir geçmifli vard›r. Onsekizinci yüzy›la kadar psikoloji,
felsefenin kapsam› içinde ele al›nm›flt›r. Wilhelm Wundt 1879'da bir deneysel psi-
koloji laboratuvar› kurmufl ve baz› psikolojik konular›n bilimsel yöntemlerle ince-
lenebilece¤ini göstermifltir. Wundt'un bu çal›flmas›ndan sonra psikoloji ba¤›ms›z
bir bilim dal› olarak kabul edilmifltir.

Günümüzde psikoloji insan ve hayvan davran›fllar›n› inceleyen bir bilim dal›
olarak tan›mlanmaktad›r. fiimdi bu tan›m› aç›kl›¤a kavuflturmaya çal›flal›m. Davra-
n›fllar belirli çevresel koflullar içinde oluflan olaylar oldu¤una göre, psikoloji çev-
re, organizma ve davran›fllar aras›ndaki etkileflimi incelemeye çal›fl›r.

Bu etkileflimin ana ö¤elerinden biri çevredir. Psikolojide çevre kavram› ço¤u
kez uyar›c› ile efl anlamda kullan›l›r. Fakat, çevre uyar›c›dan daha genifl kapsaml›
bir kavramd›r. Organizman›n al›c› sinir uçlar›na etki edebilen her türlü enerji de¤i-
flikli¤ine uyar›c› denir. Baz› uyar›c›lar k›rm›z› bir trafik ›fl›¤›n›n görülmesinde oldu-
¤u gibi, çevrede herkes taraf›ndan kolayl›kla gözlenebilen uyar›c›lard›r. Baz› uyar›-
c›lar da çürük bir diflten gelen s›z› durumunda oldu¤u gibi, ço¤u kez yaln›zca or-
ganizman›n kendisinin hissedip alg›layabilece¤i olaylard›r. Çevremizde her orga-
nizmaya ayn› flekilde etkileyecek çok az say›da uyar›c› vard›r. Ayn› uyar›c› karfl›-
s›nda farkl› bireyler farkl› davran›fllar göstermektedirler. E¤er uyar›c›lar karfl›s›nda
farkl› bireylerin davran›fllar› hep ayn› olsayd›, belki psikoloji bilimine gerek kal-
mazd›. Çünkü, uyar›c› bilindi¤i taktirde davran›fl›n yordanmas› (ne olaca¤›n›n bilin-
mesi) çok basit bir ifllem olurdu. Özellikle konuflmak, düflünmek, karar vermek ve
problem çözmek gibi davran›fllar söz konusu oldu¤unda, organizma ile ilgili et-
menler davran›fllar›n oluflumuna daha çok katk›da bulunmaktad›r.

Organizman›n çevresiyle etkileflimindeki ikinci ö¤e organizman›n kendisidir.
Tek bir hücreden bile oluflsa bir canl›ya organizma denilir. Fakat, psikoloji arafl-
t›rmalar›nda en çok incelenen organizmalar güvercinler, fareler, maymunlar ve
insanlard›r. Bu nedenle, organizma denildi¤inde bu canl› türlerinden biri akla
gelmelidir.

Organizman›n çevresiyle etkileflimindeki üçüncü ana ö¤e davran›fllard›r. Önce-
leri davran›fl deyiminden organizman›n yaln›zca görülebilen veya iflitilebilen hare-
ketleri anlafl›lm›flt›r. Günümüzde ise davran›fl bir organizmada yer alan ve bir or-
ganizma taraf›ndan yap›lan her türlü eylem anlam›na gelmektedir. Bu tan›ma gö-
re, bir organizmadaki tek bir sinir hücresinin harekete geçmesi gibi fizyolojik bir
olay davran›fl olarak kabul edilirken, televizyon seyretmek, bir futbol tak›m›n›
desteklemek, çal›flmak, konuflmak, okumak, oy vermek gibi organizma taraf›ndan
yap›lan daha karmafl›k her türlü eylem de davran›fl olarak kabul edilmektedir. Or-
ganizmada yer alan veya organizman›n yapt›¤› her türlü eyleme davran›fl diyebil-
mek için, söz konusu eylemin herhangi bir yolla gözlenebilir, vardanabilir veya
ölçülebilir olmas› gerekir. Bazen, psikolojide davran›fl ve davran›m birbirlerinin
yerine kullan›labilen sözcüklerdir. Davran›m davran›fl›n küçük bir birimidir. Dav-
ran›fl ise birçok davran›m dizisinden oluflmufl bir örüntüyü ifade eder. Neye dav-
ran›m veya davran›fl denilece¤i yap›lan araflt›rman›n analiz birimine göre de¤iflir.
Psikolojide incelenen davran›fllar›n nesnel olarak gözlenip ölçülebilmesi amaçla-
n›r. Bu davran›fllar üç grupta toplanabilir;

• Gözlemci taraf›ndan do¤rudan do¤ruya, dolays›z biçimde gözlenebilen
davran›fllar: Organizman›n çeflitli hareketleri, jest ve mimikler ile konuflma
bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu davran›fllar bir gözlemci taraf›ndan
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kolayca gözlenebilir ve say›sal olarak ifade edilebilir. Bu özelliklerinden
dolay› psikolojide incelenen davran›fllar daha çok bu gruptand›r.

• Dolayl› olarak gözlenebilen davran›fllar: Bu gruptaki davran›fllar do¤rudan
gözlenemez, ancak gözlenebilen davran›fllardan vardanabilir (tahmin edile-
bilir, ç›kart›labilir). Örne¤in, zeka do¤rudan do¤ruya gözlenemez, bir zeka
testindeki sorulara verilen cevaplardan vardanabilir. Ya da kiflinin ilgili bafl-
ka faaliyetinden vardayabiliriz. Bu gruptaki davran›fllara örnek olarak dü-
flünme, problem çözme, ak›l yürütme, duygu ve heyecanlar gösterilebilir.

• Yukar›da belirtilen davran›fllar›n temelinde yatan sinir sistemi faaliyetleri ve
fizyolojik süreçler: Bunlara nörofizyolojik faaliyetler denir. Nörofizyolojik
faaliyetlerin gözlenmesinde çeflitli araç ve teknikler kullan›l›r. Bu grupta in-
celenen konular aras›nda duygular›n nörofizyolojik temelleri, bir davran›fla
ba¤l› olarak duyu organlar›nda ve kaslarda meydana gelen faaliyetler de
bulunur.

Psikolojiyi tan›mlarken üzerinde durulan di¤er bir ö¤e de inceleme birimidir.
Psikolojinin felsefe kapsam›nda ele al›nd›¤› dönemlerde ve psikoloji biliminin ilk
kurulufl y›llar›nda, inceleme birimi olarak sadece insanlar al›n›yordu. Günümüzde
ise psikoloji insanlar›n yan› s›ra hayvan davran›fllar›n› da incelemektedir. Hayvan
davran›fllar›n›n incelenmesinde iki amaç güdülmektedir. Bunlardan birincisi, çeflit-
li hayvan türlerinde gözlenen davran›fllar›n aç›klanmas›d›r. ‹kinci amaç ise, temel-
de insan davran›fllar›n›n anlafl›lmas› ile ilgilidir. Hayvanlar bu amac›n gerçeklefl-
mesinde bir araç olarak kullan›l›r. Hayvan davran›fllar›n›n incelenmesi yoluyla in-
san davran›fllar› hakk›nda ön fikirler elde edilmeye çal›fl›l›r. Böyle bir tutuma hak-
l›l›k kazand›ran iki unsur vard›r: Bunlar hayvanlar›n yap› bak›m›ndan insanlardan
daha basit yap›da olmas› ve çeflitli memeli türlerinin birçok ortak biyolojik özel-
liklere sahip olmas› ve ayn› ortak atadan türedi¤inin kabul edilmesidir. Ayr›ca in-
sanlara ac› verici uyar›c›lar›n uygulanmas› ve zarar verici ifllemlerin yap›lmas›
mümkün de¤ildir. Araflt›rmalar›n bu gibi uyar›c›lar› ve ifllemleri içermesi halinde,
özel koflullara uyularak hayvanlar kullan›l›r. 

Psikolojinin tan›m›nda geçen son ö¤e, psikolojinin bir bilim dal› oldu¤udur.
Bir bilim dal› olarak psikoloji düzenli bilgiler bütünüdür. Psikolojide bilgi, davra-
n›fllar›n ve ilgili di¤er olaylar›n gözlenmesi ve ölçülmesi ve yorumlanmas› ile elde
edilir. 

Psikoloji biliminin temel amaçlar› flunlard›r:
• Betimleme: Bu amaç, birbiriyle iliflkili olan ya da olmayan davran›fllar›n ve

davran›fllar› belirleyen koflullar›n saptanmas›n› içerir. Söz konusu iliflkiler
araflt›rmalarla ortaya konur. Betimleme, ayr›ca, davran›fllar›n ortak özellik-
lerine göre s›n›fland›r›lmas›n› da içerir.

• Aç›klama: Bu amaç, davran›fllar› aç›klayan genel ilkelerin ve kuramlar›n
oluflturulmas›n› içerir. Bu gibi genel ilke ve kuramlar›n temelinde, betimle-
me amac›na hizmet eden araflt›rmalar bulunur. Davran›fllar› anlamak, be-
timleme ve aç›klama amaçlar›n›n gerçekleflmesi ile mümkün olur. 

• Yordama: Bu amaç, davran›fllar›n önceden tahmin edilebilmesi ile ilgilidir.
Yordamalar, araflt›rmalardan elde edilen bulgulara, temel ilke ve kuramlara
dayan›r.

• Kontrol: Bu amaç ise, davran›fllar›n seçilen bir düzeye veya istenen bir bi-
çime getirilmesini içerir. Davran›fllar›n kontrolu ifllemi de yine, araflt›rma
bulgular›na, temel ilke ve kuramlara dayan›r.
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Yukar›daki amaçlar›n birbirini izleyen aflamalar fleklinde oldu¤u görülmekte-
dir. Ancak psikolojide kullan›lan her araflt›rma yöntemi bu amaçlar›n tümünü bir-
den gerçeklefltiremez. Hangi yöntemin hangi amaçlar› gerçeklefltirebildi¤i konusu
üzerinde ileride durulacakt›r.

Psikolojinin tan›m›nda yer alan ö¤eler nelerdir?

PS‹KOLOJ‹YLE ‹LG‹L‹ BEKLENT‹LER VE BUNLARIN
DO⁄RULANMA DERECES‹ 
Psikoloji bilimiyle ilk kez karfl›laflan kiflilerin, bu bilimden iki tür beklentisi vard›r.
Bunlar, kendilerinin ve çevrelerindeki di¤er kiflilerin davran›fllar›n› daha iyi anla-
yabilmek ve günlük yaflamlar›nda yararlanabilecekleri baz› ilkeleri ö¤renmek flek-
linde özetlenebilir.

Psikoloji bu beklentileri ne derece karfl›layabilmektedir? Bugün psikoloji bili-
mi, gerek kendinizde ve gerekse baflkalar›nda gözledi¤iniz baz› davran›fllar› anla-
mada size yard›mc› olabilir. Örne¤in; aç bir insan›n dikkatini daha çok yiyecek
maddelerinin çekti¤ini, ne kadar iyi çal›fl›lsa da ö¤renilenlerin büyük bir k›sm›n›n
unutuldu¤unu, bütün bebeklerin yabanc›lardan hofllanmad›klar› bir dönemden
geçtiklerini gözlemiflsinizdir. Bu gibi davran›fllar›n nas›l aç›kland›¤›n›, s›ras›yla, gü-
dü, ö¤renme ve geliflim psikolojisi ünitelerine geldi¤inizde göreceksiniz. Ancak,
psikoloji genç bir bilim dal›d›r ve bilgi kapsam› nisbeten s›n›rl›d›r. Üstelik, insan-
lar›n baz› davran›fllar›n› ve özelliklerini, bugün için, bilimsel yöntemlerle incele-
mek mümkün de¤ildir. Yaflam›n insanlar için anlam›, mutluluk nedir ve mutlu ol-
ma yollar›, sayg›nl›¤›n nas›l elde edilece¤i gibi konular psikoloji biliminin kapsa-
m› d›fl›nda kal›r. Bu gibi konularda psikoloji size yard›mc› olamaz. 

Psikoloji bilimiyle ilgili ikinci beklenti, psikolojinin günlük yaflamda kullan›la-
bilecek baz› teknikler sunabilmesiyle ilgilidir. Günümüzde psikoloji insan ve hay-
van davran›fllar›n› kontrol etmede veya de¤ifltirmede yararlan›lacak baz› teknikler
önerebilmektedir. Bu teknikler aras›nda, hayvanlara çeflitli davran›fllar› ö¤retmede
kullan›lan davran›fl› flekillendirme tekni¤i ve fliddetli korkular›n ortadan kald›r›l-
mas›nda kullan›lan sistematik duyars›zlaflt›rma gibi teknikler say›labilir. 

Psikoloji bilimi davran›flla ilgili her sorumuzu cevaplayabilir mi? Tart›fl›n›z. 

PS‹KOLOJ‹N‹N D‹⁄ER B‹L‹MLER ARASINDAK‹ YER‹
Psikolojinin inceleme konusunun insan ve hayvan davran›fllar›, inceleme birimi-
nin insanlar ve hayvanlar, oldu¤u belirtilmiflti. Canl›lar bir biyolojik yap›ya sahip-
tir. Ayr›ca, psikolojinin inceledi¤i canl›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u topluluk halinde
yaflar. Di¤er bir deyiflle, psikolojide incelenen canl›lar›n biyolojik ve sosyal yönle-
ri vard›r. Buna göre psikoloji, canl›lar› bir biyolojik yap› olarak ele alan ve bu ya-
p›y› inceleyen biyolojik bilimlerle, canl›lar› bir sosyal ortam içinde ele alan sosyal
bilimler aras›nda yeral›r. Yani psikoloji, bir yandan organizman›n davran›fllar›n›n
biyolojik temellerini anlayabilmek için biyoloji, fizyoloji, biyokimya gibi biyolojik
bilimlerle s›k› s›k›ya etkileflimde bulunur. Öte yandan da, organizmay› sosyal bir
varl›k olarak ele ald›¤›ndan, sosyal uyar›c›lar›n davran›fl› nas›l etkiledi¤ini inceler-
ken sosyoloji, antropoloji, ekonomi gibi sosyal bilimlerle de çok yak›n bir etkile-
flim içindedir.
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fiekil 9.1'de, psikolojinin biyolojik ve fi-
ziksel bilimlerle ortakl›¤›, (ara kesiti) görül-
mektedir. Biyolojik bilimlerden olan etnoloji
ve fizyolojiden biyofizik ve biyokimyaya, bu
dallardan da fizik, kimya gibi fiziksel bilimle-
re do¤ru bir geçifl vard›r. Fiziksel bilimlere
gelindikçe, biyolojik yap› giderek daha birim
ve temel düzeyde ele al›n›r. Öyle ki, incele-
me konular› madde ve enerji gibi temel yap›
ve süreçlere indirgenmifl durumdad›r. Psiko-
lojinin baz› alt dallar›, üzerinde durulan ko-
nular ve kullan›lan yöntemler aç›s›ndan biyo-
lojik ve fiziksel bilimlere yak›nd›r. Bu bilim-
lere yak›n alt dallar aras›nda fizyolojik psiko-
loji ya da daha genifl bir tan›mla biyopsikolo-
ji, karfl›laflt›rmal› psikoloji ve deneysel psiko-

loji say›labilir. Psikolojinin baz› alt dallar› ise, canl›lar›n sosyal uyar›c›lara iliflkin
davran›fllar›yla ilgilenir. Bu alt dallar aras›nda sosyal psikoloji, endüstri psikolojisi
ve klinik psikolojisi gibi dallar yeral›r. Konu ve yöntemlerin benzer oluflu bak›-
m›ndan bu alt dallar, baflta sosyoloji ve kültürel antropoloji olmak üzere di¤er
sosyal bilimlere yak›nd›r. Di¤er yandan psikoloji, matematik ve teknoloji ile de et-
kileflim içindedir. Bu bilgiler ve uygulamalar psikolojinin bilimler aras›nda özel bir
konuma sahip oldu¤unu göstermektedir. Bu konumun bir sonucu olarak, psiko-
lojinin özellikle baz› dallar›ndaki araflt›rmalar bir ekip çal›flmas› içinde yürütülür.
Böyle bir çal›flma flekli, bilim dallar› aras›nda bilgi ve yöntem al›flveriflini sa¤la-
maktad›r. Bu flekilde olaylar›n en uygun yollarla araflt›r›lmas› ve çok yönlü bir de-
¤erlendirmeye tabi tutulmas› mümkün olmaktad›r. 

Bir taraftan biyolojik bilimlerle, bir taraftan da sosyal bilimlerle iliflkili olan psi-
koloji bilimi, do¤al olarak kendi içinde de baz› dallara ayr›lm›flt›r. Bu dallar›n her
birinde davran›fl farkl› bir yönden veya farkl› bir ba¤lam içinde ele al›n›p incele-
nir. Psikolojinin dallar› ayn› zamanda birer uzmanl›k alan›d›r ve bunlarda uzman-
laflma lisansüstü e¤itimle elde edilir. Psikolojinin belli bafll› dallar› afla¤›da k›saca
özetlenmifltir. Bu dallar› tan›tmada, biyolojik bilimlere yak›n olandan bafllanm›fl ve
bir yandan giderek sosyal bilimlere, öte yandan da matematik ve teknolojiye yak-
laflan dallara do¤ru ilerlenmifltir. Biyolojik bilimlere yak›n dallarda, daha çok dav-
ran›flla ilgili temel ve kuramsal çal›flmalara a¤›rl›k verilirken, sosyal bilimlere ya-
k›n dallarda daha çok uygulamaya yönelik çal›flmalar a¤›rl›k tafl›r. Matematik ve
teknoloji boyutunda ise daha çok yöntem ve teknikler yer al›r. Buna ba¤l› olarak
da psikolojinin dallar›n› temel araflt›rmalara yönelik ve uygulamal› araflt›rma ve
çal›flmalara yönelik dallar fleklinde de gruplamak mümkündür. Afla¤›daki özetle-
me bu iki s›n›flama biçimi dikkate al›narak yap›lm›flt›r.

Psikolojinin di¤er bilim dallar›yla iliflkisini tart›fl›n›z. 

PS‹KOLOJ‹N‹N DALLARI
Daha önce de belirtildi¤i gibi, psikolojinin kendi içinde baz› dallar› vard›r. Bu dal-
lar de¤iflik flekilde s›n›flanabilir. Ülkemizdeki durum da dikkate al›narak, afla¤›da-
ki s›n›flama flekli örnek verilmifltir. Bu dallar›n herbirinde uzmanlaflma lisansüstü
e¤itimle sa¤lan›r.
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Deneysel Psikoloji
Psikolojinin en eski dallar›ndan biridir. Ayr›ca önceki bölümlerden de hat›rlayaca-
¤›n›z gibi, psikolojinin ba¤›ms›z bir bilim dal› olarak ortaya ç›k›fl›, Wundt'un de-
neysel çal›flmalar›yla olmufltur. Deneysel psikologlar, davran›fl› anlamak, aç›kla-
mak ve kontrol edebilmek için araflt›rmalar›nda deneysel yöntemi kullan›rlar. Bu
tür çal›flmalar ço¤u kez özel laboratuvarlarda yap›l›r. ‹lk deneysel psikoloji çal›fl-
malar› daha çok duyu organlar› ve duyum süreci ile psikomotor davran›fllar üze-
rinde yap›lm›flt›r. Ancak, günümüz deneysel psikologlar› davran›fl›n her yönünü
ve türünü deneysel yöntemle araflt›r›rlar.

Bu tür psikologlar›n ilgi alan› çok genifl olmakla beraber, çal›flmalar›n ço¤u
davran›fl›n fizyolojik temelleri, duyum, alg›, güdü, ö¤renme ve bellek gibi konu-
lar› kapsar. Bu daldaki psikologlar, an›lan konularda davran›fla iliflkin temel süreç-
leri anlamay›, ilkeleri belirlemeyi ve kuramlar oluflturmay› amaçlarlar. Ayr›ca baz›
psikologlar, çal›flmalar›n› daha çok insan davran›fl› üzerinde yo¤unlaflt›r›rken ba-
z›lar› da insan ve hayvan davran›fllar›n› karfl›laflt›rmayla ilgilenirler. 

Deneysel psikolojiyle ilgili önemli iki alt dal olarak fizyolojik psikoloji ve kar-
fl›laflt›rmal› psikoloji gösterilebilir. 

• Fizyolojik Psikoloji: Psikolojinin dallar› aras›nda, ilgi konular› ve incele-
me yöntemleri yönünden, biyolojik bilimlere en yak›n olan›d›r. Bu alt dal-
da, davran›fl›n biyolojik temellerinin incelenmesi, çeflitli davran›fllar›n birbi-
riyle iliflkili yap› ve süreçlerinin belirlenmesi ve ilgili ilkelerle kuramlar›n or-
taya konmas› amaçlan›r. Bunun için, bu alt dalda sürdürülen çal›flmalar›n
büyük bir k›sm›, sinir sistemi yap›lar› ile bu sistemin davran›fla iliflkin süreç-
lerinin belirlenmesine yöneliktir.

• Karfl›laflt›rmal› Psikoloji: Bu alt daldaki psikologlar, önce de¤iflik hayvan
türlerini kendi içinde ele alarak davran›fllar›n› inceler, sonra da bu türlerin
davran›fllar›n› birbiriyle karfl›laflt›r›p benzerlik ve ayr›l›klarla bunlar›n ne-
denlerini bulmaya çal›fl›rlar. Bu psikologlar, en basit canl›lardan karmafl›k-
lara do¤ru gidildikçe davran›fllarda görülen evrimsel farkl›l›klar› incelerler.
Bunlara göre davran›fla iliflkin temel ilkeleri bulman›n ve kuramlar olufltu-
rabilmenin en uygun yolu, bu evrimsel farkl›l›klar› karfl›laflt›rmal› olarak iz-
lemektir. Do¤al olarak, bu alt daldaki psikologlar›n çal›flmalar›, biyolojik bi-
limlerle özellikle zooloji ile yak›ndan iliflkilidir.

Deneysel psikologlar›n, ço¤u kez deneysel yöntemi kullanarak inceledi¤i ko-
nular aras›nda ö¤renme, güdü, alg›lama ve duyum gibi süreçler de vard›r. Psiko-
loglar, de¤iflik davran›fllar› ö¤renmenin nas›l olufltu¤unu, ö¤renmeyi etkileyen et-
menleri, ö¤renmenin nas›l gelifltirilebilece¤ini, ö¤rencilerin hat›rlanmas›n› ve unu-
tulmas›n›, insanlar›n de¤iflik faaliyetler için nas›l güdülenebileceklerini ve güdüle-
menin önemini, insanlar›n de¤iflik uyar›c›lar› alg›lay›fl biçim ve süreçleri ile duyu
organlar› ve duyumun davran›fllar›n oluflmas›nda nas›l rol oynad›klar› üzerinde de
kuramsal ve uygulamal› çal›flmalar yapar, bu yönde ilkeler ve yasalar oluflturma-
ya çal›fl›rlar.
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Sosyal Psikoloji
Psikolojinin en yayg›n dallar›ndan biri olan sosyal psikoloji, daha çok 1920'ler-
den sonra geliflmifl bir dald›r. Bu daldaki psikologlar, canl›n›n sosyal ortamdaki
ya da sosyal uyar›c›lar karfl›s›ndaki davran›fllar›n› inceleme konusu yaparlar. Da-
ha önceki derslerinizden hat›rlayaca¤›n›z gibi sosyal ortamda davran›fl› incele-
yen baflka bilim dallar› da (örne¤in sosyoloji) vard›r. Sosyal psikolojinin bunlar-
dan temel fark›, inceleme birimi olarak bireyi almas›, bireylerin davran›fllar›n›n
sosyal ortamdan nas›l etkilendi¤ini ve bireylerin sosyal ortam› nas›l de¤ifltirme-
ye çal›flt›¤›n› inceleme konusu yapmas›d›r. Ayn› konularla sosyologlar da ilgile-
nebilirler. Ancak, sosyologlar için temel inceleme birimi birey olmaktan çok
gruplar ve topluluklard›r.

Sosyal psikologlar, sosyo-kültürel kurumlar ile de¤erlerin, de¤iflik grup, ortam
ve üyeliklerinin, teknoloji ve bilim gibi kurumlar›n bireyin davran›fllar›n›, inançla-
r›n›, tutumlar›n› ve kiflili¤ini nas›l etkileyip flekillendirdi¤ini inceler. Bu konudaki
ilkeleri belirlemeye, kuramlar› oluflturmaya çal›fl›rlar. Bu çal›flmalar› yürütürken,
do¤al olarak psikolojinin di¤er dallar›yla oldu¤u kadar ilgili di¤er sosyal bilimler-
le de iliflkili bir çal›flma içinde bulunurlar. 

Günümüz sosyal psikologlar›n›n en çok ilgilendi¤i konular aras›nda bireyin
sosyalleflmesi; gruplar, grup yap›s› ve grup üyelikleri, grup içinde birey; tutumlar,
tutumlar›n geliflmesi ve de¤iflmesi, liderlik ve dil-iletiflim gibi konular say›labilir.

Geliflim Psikolojisi
Psikolojinin en eski ve yayg›n dallar›ndan biridir. Geliflim psikolojisinde, organiz-
man›n davran›fl›nda döllenmeden ölümüne kadar, tüm yaflam boyunca gözlenen
biyolojik ve psikolojik de¤ifliklikler incelenir. Bu daldaki psikologlar, geliflimin
de¤iflik dönemlerinde ortaya ç›kan davran›fllar ile çeflitli çevre koflullar›n›n ve ka-
l›t›m›n davran›fllar› nas›l etkiledi¤ini araflt›rarak; ilgili ilkeleri belirlemeye ve aç›k-
lay›c› kuramlar› gelifltirmeye çal›fl›rlar. 

Geleneksel olarak geliflim psikolojisi, çocukluk dönemi davran›fllar›na olan il-
gi ve buna ba¤l› çal›flmalardan kaynaklanm›flt›r. Bunun iki nedeni vard›r. Birinci-
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si ve en önemlisi en h›zl› büyüme ve de¤iflmenin çocukluk döneminde gözlenme-
sidir. ‹kincisi ise, eskiden geliflme ve de¤iflmenin belirli bir dönemde durdu¤una
ve bundan sonraki dönemlerde görülen geliflme ve de¤iflmenin önemsiz oldu¤u-
na inan›lmas›d›r. Günümüzde bu görüfl de¤iflmifltir.

Geliflme ve de¤iflmenin, flekil de¤ifltirerek de olsa yaflam›n her döneminde de-
vam etti¤i, araflt›rma bulgular›yla kan›tlanm›flt›r. Bunun için ça¤›m›z geliflim psiko-
loglar› yaln›z çocukluk dönemini de¤il, ergenlik, gençlik, yetiflkinlik ve yafll›l›k
dönemlerini de çal›flma alanlar› içine alm›fllard›r. Geliflim psikologlar› bu çal›flma-
lar›n› sürdürürken, bir yandan biyolojik bilimlerle, öbür yandan da psikolojinin
di¤er dallar›yla yak›n bir iliflki ve etkileflim içinde bulunurlar.

Uygulamal› Psikoloji
"Uygulamal› Psikoloji" deyimi psikolojiye son elli altm›fl y›l içinde girmifltir ve çok
genifl bir alan› belirlemek için kullan›l›r. Psikolojinin de¤iflik dallar›nda yürütülen
çal›flmalar ilerledikçe davran›fla iliflkin baz› bulgular›n, tekniklerin ve yöntemlerin
toplumsal yaflamda karfl›lafl›lan baz› sorunlar›n çözümünde de yararl› olabilece¤i
görülmüfltür. Endüstriyel geliflme, bilim ve teknolojideki h›zl› de¤iflme, iletiflim
araçlar›n›n geliflip yayg›nlaflmas›, e¤itim faaliyetlerinin önem kazanmas› ve h›zla
yayg›nlaflmas›, sa¤l›k hizmet ve olanaklar›n›n geliflip yayg›nlaflmas› gibi de¤iflme-
ler ile savafllar, ekonomik ve sosyo-politik krizler toplum yaflam›n› büyük çapta
etkileyen olaylard›r. ‹nsano¤lunun bu de¤iflmelere ve olaylara uyum sa¤layabil-
mesi ve bunlardan en iyi biçimde yararlanabilmesi, davran›fllar›n› gere¤ince gelifl-
tirip de¤ifltirebilmesiyle mümkündür. ‹flte bilimsel verileri, teknikleri ve yöntemle-
riyle psikolojiye bu konularda ihtiyaç duyulmufl ve duyulmaktad›r. Buna ba¤l›
olarak da söz konusu alanlarda araflt›rma ve uygulama çal›flmalar›n› yürütecek
psikologlar yetifltirilmeye bafllanm›fl; sonuç olarak da psikolojinin de¤iflik uygula-
ma alanlar› geliflmifltir. Bu alanlardan ülkemiz için de önemli görülen baz›lar› afla-
¤›da özetlenmifltir.
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Klinik Psikolojisi: Psikolojinin en yayg›n ve en eski uygulama alanlar›ndan
biridir. Bu alt daldaki psikologlar bir yandan, kiflili¤in geliflmesi ve bunu etkileyen
etmenler (kiflilik psikolojisi) ile normalden ayr›l›klar gösteren davran›fllar ya da
davran›fl bozukluklar› (psikopatoloji) üzerinde araflt›rmalar yaparlar. Öbür yandan
da bireyin yukar›da belirtilen de¤iflme ve olaylar karfl›s›nda uyumlu bir yaflam sür-
dürebilmesi için neler yap›labilece¤ini, de¤iflik davran›fl bozukluklar› olan birey-
lere nas›l yard›m edilebilece¤ini belirlemeye çal›fl›rlar, gerekli araç, teknik ve yön-
temleri gelifltirirler, bunlar› uygularlar. 

Bu alt daldaki psikologlar ilgili çal›flmalar›nda, son elli altm›fl y›l içinde, özel-
likle teflhis ve tedavilerde baflar›l› sonuçlar elde etmifllerdir. Bu nedenle, klinik
psikolojisi ça¤dafl sa¤l›k hizmetlerinin ayr›lmaz birimlerinden biri durumuna gel-
mifltir. Ülkemizde de son yirmi otuz y›ll›k dönemde bu yönde önemli geliflmeler
olmufltur.

Klinik psikologlar çal›flmalar›n› sürdürürken, bir yandan t›bb›n de¤iflik dallar›,
özellikle psikiyatriyle, öbür yandan da psikolojinin de¤iflik dallar›yla yak›n iliflki
ve etkileflim içinde bulunurlar. Burada üzerinde durulacak önemli bir nokta var-
d›r. Baz› kifliler kilinik psikologlar ile psikiyatristleri birbirine kar›flt›r›rlar. Bunlar,
baz› yönlerden benzer hizmetler yürütmelerine karfl›n, psikiyatrist t›p kökenli bir
e¤itimden geçer. Klinik psikolog ise, psikoloji kökenli bir e¤itim görür.

Okul ve E¤itim Psikolojisi: Psikolojinin en yayg›n uygulama alanlar›ndan bi-
ri de e¤itim psikolojisidir. Bu alt daldaki psikologlar, genelde, verimli ö¤renme or-
tamlar›n›n araflt›r›lmas› ve araflt›rma bulgular›n›n e¤itim ortamlar›nda (ço¤unlukla
örgün e¤itim kurumlar›nda, okullarda) uygulanmas› sorunlar› üzerinde çal›fl›rlar.
Bunun için, bir yandan geliflim, ö¤renme, ruh sa¤l›¤›, baflar›n›n ve yeteneklerin öl-
çülüp de¤erlendirilmesi gibi konular üzerinde durdurarak, ilgili ilke, teknik ve yön-
temleri e¤itim ortamlar›nda uygularlar. Öbür yandan da ö¤renme zorluklar›n›n be-
lirlenmesi ve giderilmesi ile özel e¤itime ihtiyaç gösteren bireylerin sorunlar›yla il-
gilenirler. Bu çal›flmalar›n› sürdürürken, bir yandan e¤itim bilimi alt dallar›yla, öbür
yandan da psikolojinin di¤er dallar›yla yak›n iliflki ve etkileflim içinde çal›fl›rlar.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Bu alt dal, endüstri ve iflletmelerde kiflilerin
birbirleriyle, iflletmeyle, teknoloji ve araç-gereçle (makina, alet vb.) etkileflimleri
konular›yla ilgilidir. Her iflletme az ya da çok say›da kifli taraf›ndan iflletilir. Ayr›-
ca her iflletmenin üretti¤i hizmet ya da ürünler baflka kifli ya da kurumlarla belir-
li yollar ve kanallarla iletilir. Endüstri psikologlar› iflletmelerin verimli çal›flabilme-
leri ve ürünlerini hizmetlerini ilgililere kabul ettirip ulaflt›rabilmeleri için gerekli ve
daha çok insan etmeniyle ilgili olan hususlar› araflt›r›rlar, ilgili ilkeler belirlemeye
çal›fl›rlar, araç-gereçleri gelifltirirler, teknik ve yöntemleri uygularlar. 

Tipik bir endüstri psikolo¤u (bazen personel psikolo¤u da denir), iflletmeye
personel seçme, hizmetöncesi ve hizmetiçi e¤itim programlar› düzenleme, perso-
neli en verimli ve mutlu olacaklar› ifllere yerlefltirme, ifl ortam›n› verimi artt›r›c› ve
morali yükseltici biçimde düzenleme, ifl ve verim de¤erlendirmesi yapma, reklam,
tan›tma, halkla iliflkiler gibi konular üzerinde çal›fl›r. Bu çal›flmalar›n› sürdürürken,
bir yandan psikolojinin özellikle psikometri ve sosyal psikoloji gibi dallar›yla, öbür
yandan da iflletme ve yönetim bilimleriyle iliflki ve etkileflim içinde bulunurlar.

Dan›flmanl›k Psikolojisi: Her derecedeki e¤itim kurumunda ö¤rencilerin
e¤itim-ö¤retime iliflkin ve bireysel sorunlar›yla ilgilenen bu alt dal, bir yandan
okul psikolojisiyle, öbür yandan da klinik psikolojisi ile yak›ndan iliflkilidir. Bu alt
daldaki psikologlar ö¤rencilerin sorunlar›n› belirlemeye çal›fl›rlar, onlar›n kendi
kendilerini daha iyi tan›malar›nda ve bireysel sorunlar›n çözümünde yard›mc›
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olurlar, e¤itim ve mesleki konularda ö¤rencilere dan›flmanl›k ve rehberlik yapar-
lar. Di¤er yandan dan›flman psikologlar, okul d›fl› kurum ve ortamlarda da benze-
ri sorunlar üzerinde çal›fl›p, ilgili hizmetleri yürütürler. 

Psikolojinin yukar›da say›lanlara ek olarak, baflka uygulama alanlar› da vard›r.
Bunlardan özellikle ülkemizde son y›llarda hizmetine büyük ihtiyaç duyulan Tra-
fik Psikolojisi ile, Siyaset Psikolojisi, Uluslararas› ‹liflkiler Psikolojisi, Mühendislik
Psikolojisi, Askerlik Psikolojisi, Din Psikolojisi, Adalet Psikolojisi ve Spor Psikolo-
jisi gibi alt dallar en önemlileridir.

Psikolojinin di¤er uygulama alanlar› nelerdir? Size göre psikoloji bilimi ükemizde tüm
bu alanlarda yeterince kullan›l›yor mu? Tart›fl›n›z.

Psikometrik Psikoloji
Psikolojinin bu dal›, davran›fl›n ölçülmesi ve de¤erlendirilmesi, istatistik ve mate-
matiksel teknik ve yöntemlerin psikolojiye uygulanmas›, davran›fl›n aç›klanmas›n-
da ve yordanmas›nda yararlanabilecek matematiksel modellerin gelifltirilmesi gibi
konularla ilgilenir. De¤iflik amaçlar için test ve ölçek gelifltirme, davran›fl›n aç›k-
lanmas› ve yordanmas›nda yararlan›labilecek istatistiksel teknik ve modellerin uy-
gulanmas› ve gelifltirilmesi ile araflt›rma model ve düzenleri oluflturma, bu dalda-
ki psikologlar›n bafll›ca araflt›rma ve uygulama konular›d›r. Bu daldaki psikolog-
lar, bir yandan psikolojinin di¤er dallar› ile di¤er yandan da matematik, istatistik
baz› teknolojik uygulama alanlar› ve e¤itim gibi bilim dallar›yla yak›n iliflki ve et-
kileflim içinde çal›fl›rlar. 

Psikolojinin alt dallar›n› birbirinden ay›ran özellik nedir? Aç›klay›n›z. 

PS‹KOLOJ‹N‹N YÖNTEM‹
Psikoloji biliminin canl› davran›fllar›n› anlamay› amaçlad›¤› daha önce belirtilmiflti.
Bu amac› gerçeklefltirebilmek için davran›fllar ve ilgili di¤er olaylar üzerinde geçer-
li ve güvenilir bilgiler toplamak gerekir. Bu bilgilere ço¤u kez veri denir. Psikolo-
jide çeflitli veri toplama yöntemleri vard›r. Bu yöntemlerden hangisinin seçilece¤i,
araflt›rman›n amac›na ve konusuna ba¤l›d›r. Konu aç›s›ndan sosyal bilimlere yak›n
olan dallar ile, amac› uygulama olan dallarda ço¤unlukla betimsel veya korelatif
türden araflt›rmalar yap›l›r. Konu aç›s›ndan biyolojik bilimlere yak›n olan, amaç
olarak da daha çok davran›fl›n temel ilke ve kuramlar›n› belirlemeyi hedef alan
araflt›rmaya yönelik alt dallarda, genellikle deneysel türden araflt›rmalar yap›l›r.
Afla¤›daki bölümlerde psikolojide kullan›lan araflt›rma teknikleri özetlenmifltir.

Betimsel Araflt›rmalar ve ‹lgili Teknikler
Betimsel teknikler, ad›ndan da anlafl›labilece¤i gibi, davran›fllar› betimlemeyi, ya-
ni davran›fllar› özetlemeyi, ortak özelliklerine göre s›n›flamay› ve birbiri ile iliflkili
ya da iliflkisiz davran›flsal olaylar› belirmeyi amaçlar. Bu tür teknikler, davran›flla-
r› sözel, say›sal, flekilsel ya da hem sözel hem de say›sal ve flekilsel olarak özet-
leme olana¤› sa¤lar.

Do¤al Gözlem
Do¤al gözlemde canl›lar, do¤al ortamlar›nda ve araflt›r›c›n›n herhangi bir müda-
helesi olmaks›z›n gözlenir. Di¤er bir deyiflle, bu gözlem türünde araflt›r›c› koflul-
lar› etkilemeye veya de¤iflkenleri kontrol etmeye çal›flmaz. En eski veri toplama
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tekniklerinden biri olan do¤al gözlem, canl›lar›n do¤al ortamlar›nda yapt›klar›
davran›fllar›n kapsaml› bir biçimde betimlemesini, birbirleriyle iliflkili de¤iflkenler
hakk›nda fikir edinilmesini sa¤lar. Do¤al gözlemin bulgular›, ileride yap›lacak
araflt›rmalara ve deneysel çal›flmalara iyi bir temel teflkil eder. Ayr›ca yeterince bü-
yük bir grup üzerinde yap›lan do¤al gözlemlerden normatif (grubun durumunu
özetleyen) veriler elde edilebilir.

Sistematik Gözlem
Sistematik gözlemde canl›lar araflt›rmac›n›n belirledi¤i koflullar alt›nda gözlenir.
Ayr›ca sistematik gözlemde araflt›rmac›n›n ilgilendi¤i belirli bir konu vard›r. Buna
göre davran›fllar bir elemeye tabi tutulur ve sadece konuyla ilgili olan davran›fllar
gözlenir. Sistematik gözlem, psikolojinin tüm dallar›nda s›k olarak kullan›l›r. Ör-
ne¤in, ö¤rencilerin hangi ö¤retme tekni¤ini tercih ettiklerini saptamak üzere yap›-
lan bir araflt›rma, sistematik gözlem yapmay› gerektirebilir. 

Testler
Testler belirli davran›fllar› veya bu davran›fllarla ilgili özellikleri ölçmede kullan›-
lan araçlard›r. Bu davran›fllar kiflilik özelliklerini, genel ve özel yetenekleri, kiflinin
belirli bir konudaki bilgisini, tutumlar›n› ve ilgileri içerebilir. Her test bir dizi dav-
ran›fl›n bir tür özetidir. Testler yoluyla toplanan verilerin bilimsel çal›flmalarda kul-
lan›labilmesi için bir testin baz› teknik özelliklere sahip olmas› gerekir. Bu teknik
özelliklerin bafl›nda geçerlik ve güvenirlik gelir.

Geçerlik bir ölçü arac› olarak testin ölçmeyi amaçlad›¤› özelli¤i ne derecede
ölçebildi¤ini gösterir. Güvenirlik ise testin de¤iflik uygulamalarda ne dereceye ka-
dar tutarl› ölçme yapt›¤›n›; yani hatalardan ar›n›k ölçme yapma derecesini göste-
rir. Her iki teknik özellik de özel baz› yollarla belirlenir. 

Davran›fllar› ölçen testlerin yan›nda, psikolojide bir de psikofizyolojik testler
kullan›l›r. Canl›lar› biyolojik özellikleriyle ele alan alt dallarda kullan›lan bu test-
ler, davran›flla iliflkili olan fizyolojik süreçleri ölçmede kullan›l›r. Korku ve öfkeye
ba¤l› olarak, böbreküstü bezlerinden salg›lanan ve norepinefrin hormonlar›n öl-
çülmesini içeren test ya da de¤iflik ortamlarda veya uyar›c›lar karfl›s›nda beyin dal-
galar›nda ortaya ç›kan de¤ifliklikleri ölçen araç-gereçler psikofizyolojik testlere bir
örnektir.

Anket (Soru Listesi)
Anketler, kiflilerin belirli konulardaki tutumlar›n›, düflünce ve duygular›n›, öneri-
lerini saptamak üzere haz›rlanm›fl soru listeleridir. Anketlerin bir özelli¤i de yaz›l›
olarak sunulmalar›d›r. Bilimsel de¤ere sahip olabilmesi için anketin geçerli ve gü-
venilir sonuç vermesi beklenir. Bir veri toplama tekni¤i olarak anket, psikolojinin
tüm alt dallar›nda ve özellikle de sosyal psikolojide kullan›l›r. 

Mülakat
Mülakat, bireylerin duygu, düflünce ve davran›fllar›n› saptamada, onlar› yak›ndan
tan›mada kullan›lan bir tekniktir. Mülakat›n özelli¤i, birey hakk›ndaki bilginin
yüzyüze bir iliflki ve sözel iletiflim yoluyla elde edilmesidir. Mülakat tekni¤i psiko-
lojinin özellikle uygulamal› dallar›nda kullan›l›r. Klinik psikolo¤un kulland›¤› psi-
kolojik tedavi türlerinin büyük bir k›sm› mülakata dayan›r. Ayn› flekilde, dan›flman
psikolog dan›flmanl›k hizmetlerinde, endüstri psikolo¤u da personel seçiminde
mülakat yöntemini kullanabilir.

Psikolo j in in  Yöntemi168

Testler: Belirli davran›fllar›
veya bu davran›flla ilgili
özellikleri ölçmede kullan›lan
araçlard›r.

Geçerlik, bir ölçü arac› olarak
testin ölçmeyi amaçlad›¤›
özelli¤i ne derecede 
ölçebildi¤ini; güvenirlik ise
testin de¤iflik uygulamalarda
ne dereceye kadar tutarl›
ölçme yapt›¤›n› gösterir.

Anketler; kiflilerin belirli
konulardaki tutumlar›n›,
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Vak'a ‹ncelemesi
Vak'a incelemesi daha çok uygulamal› dallara özgü bir tekniktir. Vak'a inceleme-
sinde, bireyin geçmifli, ailesi ve çevresindeki kiflilerle iliflkileri, sorunlar› ve benze-
ri di¤er konular hakk›nda bireyin kendisinden ve di¤er kaynaklardan veri toplan›r.

Betimsel araflt›rmalar›n ve ilgili veri toplama tekniklerinin psikoloji bilimine ne tür bir
katk›s› vard›r? 

Deneysel Araflt›rmalar
Deneysel araflt›rmalar›n temel amac›, davran›fl›n nedenlerini ve ön belirleyicilerini
saptamakt›r. Buna göre, davran›fl›n nedenlerini veya ön belirleyicilerini saptama-
ya yönelik tüm araflt›rmalarda ve özellikle psikolojinin biyolojik ve fiziksel bilim-
lere yak›n dallar›nda deneysel yöntemden yararlan›l›r. Deneysel yöntemin neden-
sonuç iliflkilerini ortaya koymas›n› sa¤layan ifllemler flunlard›r:

Ba¤›ms›z de¤iflkeni de¤iflimleme: Bir deneyin denencesinde (hipotezinde)
belirli bir nedenin belirli bir sonucu do¤urdu¤u, neden ile sonuç aras›nda belirli
bir iliflkinin oldu¤u iddia edilir. Bu denenceyi test etmede, deneyci neden veya
önkoflul oldu¤unu iddia etti¤i de¤iflkeni ya da de¤iflkenleri bir laboratuvar orta-
m›nda meydana getirir ve onu de¤iflik de¤erler vererek, sistematik olarak de¤iflti-
rir. Bu iflleme de¤iflimleme (manipülasyon), de¤iflimlenen de¤iflkene ise ba¤›ms›z
de¤iflken denir.

Psikoloji araflt›rmalar›nda üç ba¤›ms›z de¤iflken türüne rastlan›r. Bunlardan bi-
ri çevresel de¤iflkenlerdir. Çevresel de¤iflkenler deneyde kullan›lan canl›n›n yani
dene¤in d›fl çevresindeki uyar›c›lard›r. Bunlar fiziksel veya sosyal uyar›c›lar olabi-
lir. Örne¤in, bir filmin deneklerin belirli konudaki tutumlar›na etkisini araflt›ran
deneyde, film bir çevresel de¤iflkendir. Bir di¤er ba¤›ms›z de¤iflken türü denek
de¤iflkenleridir. Denek de¤iflkenleri deneklerin özellikleriyle ilgilidir. Örne¤in,
kayg›n›n ö¤renmeye etkisini araflt›ran bir deneyde, de¤iflik kayg› düzeyindeki ki-
fliler bir tür denek de¤iflkeni olarak kullan›labilir. Üçüncü ba¤›ms›z de¤iflken türü
ise görev de¤iflkenleri olabilir. Görev de¤iflkenleri, dene¤in deneyde yapaca¤› gö-
revin özellikleriyle ilgilidir. Örne¤in, ö¤renilecek malzemedeki anlaml›l›k derece-
sinin ö¤renmeye etkisini araflt›ran bir deneyde, malzemenin anlaml›l›¤›, bir görev
de¤iflkenidir.

De¤iflimlemenin ba¤›ml› de¤iflkene etkisini gözleme: Deneyci ba¤›ms›z
de¤iflkendeki de¤iflimlemelerin sonuç olay›, yani davran›fl› nas›l etkiledi¤ini göz-
ler. Deneyde etkilenmesi beklenen bu de¤iflkene ba¤›ml› de¤iflken denir. Psiko-
loji araflt›rmalar›ndaki ba¤›ml› de¤iflken davran›flt›r. Davran›fl›n gözlenmesi ve öl-
çülmesinde deneyci betimsel yöntemlerden yararlan›r. Deneyin bulgular›, davra-
n›fl›n ba¤›ms›z de¤iflkendeki de¤iflimlemelere ba¤l› olarak de¤iflti¤ini gösterirse,
araflt›rman›n denencesi desteklenmifl olur. 

Di¤er de¤iflkenleri kontrol etme: Bir deneyde gözlenen sonucu, ba¤›ms›z
de¤iflkenden baflka de¤iflkenler de etkileyebilir. Bu de¤iflkenler çevresel, görev
veya denek de¤iflkenleri türünden olabilir. Deneyin düzenlenmesi aflamas›nda de-
neyci, kar›flt›r›c› etkide bulunabilecek de¤iflkenleri belirler, bunlar›n etkisini kont-
rol alt›nda tutmaya çal›fl›r. Psikolojide her tür de¤iflken için ayr› kontrol teknikle-
ri vard›r. Ancak bu tekniklerin tümü de, temelde,ilgili de¤iflkenlerin etkisini sabit
tutmaya yöneliktir. Sabit tutulan bir de¤iflken, tüm denekleri ve bunlar›n davran›fl-
lar›n› eflit biçimde etkiler. Yani, etkisi bak›m›ndan, de¤iflken tüm davran›fllarda bir
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ortak faktör niteli¤indedir. Böylece, uygun kontrol tekniklerinin uyguland›¤› de-
neylerde, davran›flta gözlenen anlaml› farkl›l›klar›n ba¤›ms›z de¤iflkenin etkisine
ba¤lanmas› mümkün olur.

Bir deneyde, ilgilenilen de¤iflken d›fl›nda kalan ve davran›fl› etkileyebilecek di¤er de¤ifl-
kenler kontrol edilmezse ne olur? 

Böyle bir durumda gözlenen davran›fltaki farkl›l›klar› hangi de¤iflkenlerin ya-
ratt›¤› bilinemez. Farkl›l›klar›n kayna¤› ba¤›ms›z de¤iflken olabilece¤i gibi, dene-
yin konusunun belirlendi¤i çevresel, denek veya görev de¤iflkenleri de olabilir.
Sonuçlar› hangi de¤iflkenlerin belirledi¤i bilinmeyen bir deneyden neden-sonuç
iliflkileri ç›kar›lamaz. 

Deneylerin özelli¤ini, yukar›da belirtilen ilk iki ifllem oluflturur. Ancak bu ifl-
lemlerin deneysel çal›flmalar›n amac›n› gerçeklefltirme aç›s›ndan yeterli olmad›¤›-
n› görüyoruz. Deneylerin amaca yönelik sonuçlar elde etmesi ve bilimsel bir de-
¤er kazanmas›, uygun ve yeterli kontrollar›n yap›lmas›na ba¤l›d›r. 

Daha önce psikoloji biliminin dört temel amac› oldu¤u belirtilmiflti. Betimsel
tür araflt›rmalar, bu amaçlardan sadece betimlemenin gerçekleflmesine katk›da
bulunur. Deneysel araflt›rmalar ise, bilimin dört amac›n› da gerçeklefltirebilme
gücüne sahiptir. fiöyle ki, neden-sonuç iliflkilerini ortaya koyan deneyler, davra-
n›fllar› betimleme amac›n› da gerçeklefltirir. Benzeri konulardaki deneylerin bul-
gular›ndan yap›lan genellemeler, temel ilkelerin ve kuramlar›n oluflumuna katk›-
da bulunur. Bu flekilde, deneysel çal›flmalar davran›fllar› aç›klama amac›na da
hizmet etmifl olur. Deneylerde saptanan güvenilir iliflkilerden veya belirlenen te-
mel ilke ve kuramlardan hareketle, belirli ba¤›ms›z de¤iflkenlerin davran›fl› nas›l
etkileyece¤i önceden söylenebilir. Bu ise, davran›fllar›n yordanmas› amac›n› ger-
çeklefltirir. Nihayet, yine güvenilir iliflkilerden ve temel ilke ve kuramlardan ha-
reketle, ba¤›ms›z de¤iflkende uygun de¤erler meydana getirerek, davran›fl belirli
bir biçime sokulabilir. Bu ise psikoloji biliminin davran›fllar› kontrol etme amac›-
n› gerçeklefltirir.

Deneysel araflt›rmalar psikolojinin tüm amaçlar›na hizmet edebildi¤i için tercih
edilebilir. Ancak, psikolojinin her konusu deneysel yolla incelenemez. Deneysel
araflt›rmalar›n özelli¤ini de¤iflimleme ve kontrolün oluflturdu¤u belirtilmiflti. Özel-
likle insanlar›n, her tür de¤iflimlemeye ve kontrola tabi tutulmas› mümkün de¤il-
dir. Örne¤in, ac› veya zarar vermeyi içeren de¤iflimlemeler insanlara uygulana-
maz. Ayr›ca baz› de¤iflkenlerin deneyci taraf›ndan de¤iflimlenmesi söz konusu
olamaz. De¤iflimlenemeyen bu de¤iflkenler ço¤u kez örne¤in yafl ve zeka gibi de-
nek de¤iflkenleridir.

Nihayet, özellikle uygulamal› alt dallarda çal›flan psikologlar için, deneysel
araflt›rmalar bazen uygun ve pratik de¤ildir. Zira bu psikologlar›n ilgilendi¤i dav-
ran›fllar çok büyük bir de¤iflkenler bütününün ifllevi olarak ortaya ç›kar. Bu de¤ifl-
kenlerin tümünün bir deney ortam›nda meydana getirilmesi ve ayn› zamanda da,
gerekli kontrollerin yap›labilmesi mümkün ve pratik de¤ildir. Çünkü, uygulamal›
alt dallarda çal›flan psikologlar›n amac› davran›fl sorunlar›na acil bir biçimde çö-
zümler getirmektedir. Oysa deneysel çal›flmalar k›s›tl› laboratuvar ortam›nda yap›-
l›r ve uzun zaman al›r. Bu gibi durumlarda psikologlar korelatif araflt›rmalar yap-
may› ye¤lerler.
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Korelatif Araflt›rmalar
Korelatif araflt›rmalarda, çevrede kendiliklerinden mevcut olan ve yine kendilikle-
rinden de¤iflik de¤erler alan de¤iflkenler incelenir. Di¤er bir deyiflle, korelatif ça-
l›flma yapan araflt›r›c›n›n, de¤iflkenlerin meydana gelmesinde ve de¤ifliminde aktif
bir rolü yoktur. Ba¤›ms›z-ba¤›ml› de¤iflken ayr›m›n›n bulunmad›¤› korelatif arafl-
t›rmalar›n amac›, birbiriyle karfl›l›kl› iliflki (korelasyon) içinde olan de¤iflkenleri
belirlemektir. Bu amac›n gerçekleflmesini sa¤layan ifllemler flunlard›r.

Araflt›rmac› iliflkisini incelemek istedi¤i de¤iflkenleri belirler. Korelatif çal›flma-
lardaki de¤iflkenler genellikle denek de¤iflkenleri türündendir. Bunlardan bir k›s-
m› do¤rudan gözlenebilir niteliktedir, örne¤in cinsiyet gibi. Baz›lar› ise, örne¤in
zeka ve kayg› gibi do¤rudan gözlenemez. Bu gibi de¤iflkenler bir ölçü arac›na ve-
rilen tepkilerden tahmin edilir (vardan›r). Dolayl› olarak gözlenen de¤iflkenlerin
ölçülmesinde betimsel yöntemler kullan›l›r.

Araflt›rmac›, de¤iflkenlerin niteliklerini gözönüne alarak seçti¤i istatistiksel tek-
ni¤i uygular ve de¤iflkenler aras›ndaki iliflkinin derecesini belirler. Bu belirleme
sonucu, de¤iflkenler aras›nda bir iliflkinin olmad›¤› ortaya ç›kabilir. Örne¤in, ayak-
kab› numaras› ile zeka düzeyi aras›nda belirli bir iliflki yoktur. Kimi zamanlar ise,
de¤iflkenler aras›nda do¤ru orant›l› bir iliflki gözlenebilir; zeka düzeyi ile ö¤renme
düzeyi aras›nda oldu¤u gibi. Böyle bir iliflki de¤iflkenlerden birinde artmalar ol-
dukça di¤erinde de artma oldu¤unu gösterir. Bazen de de¤iflkenler aras›nda ters
yönde bir iliflki elde edilebilir, kayg› düzeyi ile çevreyi araflt›rma faaliyeti aras›nda
oldu¤u gibi. Bu ise, de¤iflkenlerden birinde artma oldukça, di¤erinde azalma ol-
du¤u anlam›na gelir.

De¤iflkenler aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkileri ortaya koyan korelatif araflt›rmalar,
davran›fllar›n betimlenmesi amac›n› gerçeklefltirir. Ancak, burada çok önemli bir
husus vard›r; iki de¤iflken aras›nda belirli bir miktar iliflkinin varl›¤›, bunlardan bi-
rinin di¤erinin nedeni veya sonucu oldu¤u anlam›na gelmez.

Psikolojik araflt›rmalarda hangi tekniklerin kullan›laca¤›n› ne gibi etmenler belirler?
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Korelatif araflt›rmalarda,
çevrede kendiliklerinden
mevcut olan ve yine 
kendiliklerinden de¤iflik
de¤erler alan de¤iflkenler
incelenir.
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Özet
Psikoloji Bilimini, onu oluflturan ö¤eleri ve temel
amaçlar›n› dikkate alarak tan›mlamak
Psikoloji canl› davran›fllar›n› inceleyen bir bilim da-
l›d›r. Sosyal bilimlerle biyolojik bilimler aras›nda
yer alan, ancak matematik ve teknoloji gibi alan-
lardan da etkilenen psikoloji biliminin, araflt›rmaya
ve uygulamaya yönelik dallar› vard›r. Psikolojinin
temel amaçlar›, davran›fllar› betimlemek, aç›kla-
mak, yordamak ve kontrol etmedir. Psikolojinin in-
celedi¤i davran›fllar üç grupta toplanabilir:
• Do¤rudan do¤ruya, dolays›z olarak gözlenebi-

len davran›fllar;
• Dolayl› olarak gözlenebilen davran›fllar;
• Davran›fllar›n temelinde yatan sinir sistemi ve

kas faaliyetleri ve fizyolojik süreçler.

Psikolojinin di¤er bilimler aras›ndaki yerini ve ilifl-
kisini tart›flacak; psikolojinin araflt›rmaya ve uygu-
lamaya yönelik dallar›n› ve alt dallar›yla ayr›nt›l›
aç›klayabilmek, farkl›l›klar› tart›flabilmek
Psikoloji, bir yandan organizman›n davran›fllar›n›
biyolojik temelinden anlayabilmek için biyoloji, fiz-
yoloji, biyo kimya gibi bilimlerle iliflki içindedir.
Di¤er yandan organizmay› sosyal bir varl›k olarak
ele ald›¤›ndan sosyoloji, ekonomi gibi sosyal bi-
limlerle de çok yak›n bir etkileflimdedir. Psikoloji-
nin kendi içinde baz› dallar› vard›r. Bu dallar›n her
birinde davran›fl farkl› bir yönden veya farkl› bir
ba¤lam içinde ele al›n›r. Bu alt dallar, Deneysel
Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Geliflim Psikolojisi, Uy-
gulamal› Psikoloji ve Psikometrik Psikoloji olarak
s›ralanabilir.

Psikoloji araflt›rmalar›nda kullan›lan yöntem ve tek-
nikleri aç›klayabilmek
Psikoloji araflt›rmalar›nda çeflitli teknikler kullan›l›r.
Bu tekniklerden bir grubu davran›fllar›n betimlen-
mesini sa¤lar. Deneysel araflt›rmalarda ise neden-
sonuç iliflkileri saptanmaya çal›fl›l›r. Deneysel çal›fl-
malar›n bulgular› davran›fllar›n betimlenmesi ve
aç›klanmas›n› sa¤larken, bu bulgulardan hareketle,
davran›fllar›n yordanmas› ve kontrol edilmesi de
mümkün olur. Korelatif araflt›rmalarda do¤ada ken-
dili¤inden mevcut olan de¤iflkenlerin aras›ndaki
iliflkiler belirlenmeye çal›fl›l›r. Korelatif araflt›rmala-
r›n bulgular› davran›fllar›n betimlenmesini sa¤lar.
Bu bulgulardan hareketle, davran›fllar›n tahmin edil-
mesi de mümkün olur.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Psikolojinin günümüzdeki tan›m› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. ‹nsan bilincini inceleyen bilim dal›d›r.
b. Do¤rudan gözlenebilen davran›fllar› inceleyen bi-

lim dal›d›r.
c. ‹nsan ve hayvan davran›fllar›n› inceleyen bilim

dal›d›r.
d. ‹nsan biyolojisini inceleyen bilim dal›d›r.
e. ‹nsan›n oluflumunu inceleyen bilim dal›d›r.

2. Psikolojinin alt dallar› ile ilgili olarak afla¤›daki ifade-
lerden hangisi yanl›flt›r?

a. Geliflim psikolojisinin konusu çocukluk döne-
minde meydana gelen fiziksel ve psikolojik
de¤iflikliklerdir.

b. Deneysel psikolojide davran›fl›n temel ilke ve ku-
rallar›n›n belirlenmesine çal›fl›l›r.

c. Endüstri psikolojisi ifl ve endüstri ortamlar›nda göz-
lenen davran›fl örüntüleriyle ilgilenir.

d. Psikometrik psikolojinin, psikolojinin bütün dalla-
r›nda genel bir fonksiyonu vard›r.

e. Dan›flmanl›k psikolojisi e¤itim kurumlar›nda ö¤-
rencilerin e¤itim ve ö¤retime iliflkin sorunlar›yla
ilgilenir.

3. Afla¤›dakilerden hangisi fliddetli davran›fl bozuklukla-
r›n›n tedavisi ile ilgilenir? 

a. Okul psikolo¤u
b. Dan›flman psikolo¤u
c. Kiflilik psikolo¤u
d. Klinik psikolo¤u
e. Endüstri psikolo¤u

4. Psikolojide bilgi veya veriler nas›l elde edilir? 
a. Deneysel yollarla
b. Sezgisel yollarla
c. Olaylar üzerinde düflünerek ve fikir yürüterek
d. Olaylar› gözleyerek ve ölçerek
e. De¤iflkenleri kontrol ederek

5. Afla¤›dakilerden hangisi psikoloji araflt›rmalar›nda ba-
¤›ml› bir de¤iflkendir? 

a. Yafl
b. Cinsiyet
c. Davran›fl
d. Medeni Hal
e. Görünüm

6. Afla¤›dakilerden hangisi betimsel araflt›rmalar›n amac›
de¤ildir?

a. Davran›fllar› özetlemek.
b. Davran›fllar› s›n›flamak.
c. Davran›flsal olaylar› belirlemek.
d. Davran›fl›n ön belirleyicilerini saptamak.
e. Davran›fllar› de¤iflimlemek.

7. Belirli davran›fllar› veya bu davran›flla ilgili özellikleri
ölçmede kullan›lan araç afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Gözlem
b. Mülakat
c. Testler
d. Anket
e. Vaka incelemesi

8. Kiflilerin belirli konulardaki düflünce ve duygular›n›
saptamak üzere haz›rlanan soru listelerine ne ad verilir? 

a. Vaka incelemesi
b. Gözlem
c. Anket
d. Mülakat
e. Psikometri

9. Psikolojinin temel amaçlar›ndan hangisi davran›fllar›n
önceden tahmin edilmesiyle ilgilidir?

a. Betimleme
b. Yordama
c. Aç›klama
d. Kontrol
e. Gözlem

10. Bir deneyde ba¤›ms›z de¤iflkene de¤iflik de¤erler veril-
mesi ifllemine ne denir?

a. Ölçme
b. De¤erlendirme
c. De¤iflimleme
d. Sistematik gözlem
e. Yordama
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Yaflam›n ‹çinden
Tatile ç›k›p dinlenmeyi düflünüyordum. Ama bizi, ‹z-
mit’i, Gölcük’ü, Adapazar›’n›, Yalova’y› kötü günlerin
bekledi¤ini bilmiyordum. Antalya’ya bir ay gitmeyi dü-
flünmüfltüm. O kadar çok yorulmufltum ki, tek düflün-
cem dinlenmekti.
‹çimde çok tuhaf hisler vard›, anlam veremiyordum. Tati-
le gitmeden önce çok de¤iflik bir rüya görmüfltüm. Bu rü-
ya beni çok etkilemiflti.
Deniz kenar›nda, uçurumdan, kayal›¤›n tepesinden deni-
ze ve gökyüzüne bak›yordum. Gökyüzü karanl›kt›, y›ld›z-
lar parl›yordu. Y›ld›zlar›n hepsi gökyüzünden teker teker
kay›p denize düflmeye bafllad›. Rüyamdaki kayan y›ld›z-
lar için, "Tepedeki evler mi?!.." diye ba¤›r›yordum. "Tepe-
dekiler de¤il" diyorlard›. Ben küçükken ‹zmit’in tepesin-
deki evleri y›ld›z san›rd›m.
Bu rüyam›n haftas›nda 17 A¤ustos Depremi oldu. O gün
Antalya’da yaflad›klar›m› Allah hiç kimseye yaflatmas›n.
Nihal Ablam ‹zmit’teydi, evdeydi… Çok sevdi¤im a¤abe-
yim Dr. Erdal Batur da göçük alt›nda kalm›flt›!…
Beni tatile yolcu ederken söyledi¤i kelimeler hep kula-
¤›mda ç›nl›yor: "K›z, bir buçuk ay sonra görüflece¤iz. Be-
ni çok özlersin, esprilerimi çok arars›n". Erdal A¤abey,
seni gönlümde Ebru Ablam için ay›rd›¤›m yerin yan›na
yerlefltirdim.
Göçük alt›nda kalan, iki y›ld›r birlikte oldu¤umuz çok
sevdi¤im aile dostlar›m›z, Deniz, Gül Teyze, ‹brahim Am-
ca. Sizleri de hiç unutmayaca¤›m, inan›n bana. Göçük al-
t›nda kalan arkadafllar›m, a¤abeylerim, ablalar›m, aile
dostlar›m… Hiçbirinizi unutmayaca¤›m.
Her fleye ra¤men seni seviyorum hayat.
Her fleye ra¤men, gelece¤e ait umutlar›m, planlar›m var:
Yüre¤im paramparça olsa da…

Kaynak: Zuhal Ery›lmaz, "Yüre¤im Paramparça Olsa da",
Bir Kabusa Uyanmak, Kocaeli Üniv. Bas›m Evi, Eylül.
2000, s. 369-370.

Deprem kabusunu yaflam›fl bir kiflinin anlatt›klar›n› ve
çekti¤i ›zd›rap ve özlem duygusunu inceleyen bu örnek
olay›, psikoloji aç›s›ndan ne flekilde de¤erlendirebiliriz?
Bu özlemi yaflayan bu kifliyi sizce gelecekte neler bek-
lemektedir? Tart›fl›n›z.

Biraz Daha Düflünelim
1. Psikoloji Bilimini, onu oluflturan ö¤eleri ve temel amaç-

lar›n› dikkate alarak tan›mlay›n›z.
2. Psikolojinin di¤er bilimler aras›ndaki yerini ve ilifl-

kisini tart›fl›n›z. Psikolojinin araflt›rmaya ve uygulamaya
yönelik dallar›n› alt dallar›n› aç›klayarak, farkl›l›klar›n›
tart›fl›n›z.

3. Psikoloji araflt›rmalar›nda kullan›lan yöntem ve tek-
nikleri aç›klay›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Tan›m› bölümünü

tekrar okuyunuz.
2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Dallar› bölümünü

tekrar okuyunuz.
3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Dallar› bölümünü

tekrar okuyunuz.
4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Yöntemi bölümü-

nü tekrar okuyunuz.
5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Yöntemi bölümü-

nü tekrar okuyunuz.
6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Yöntemi bölümü-

nü tekrar okuyunuz.
7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Yöntemi bölümü-

nü tekrar okuyunuz.
8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Yöntemi bölümü-

nü tekrar okuyunuz.
9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Tan›m› bölümünü

tekrar okuyunuz.
10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojinin Dallar› bölümünü

tekrar okuyunuz.
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